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  .اىل لك هؤالء ٔ�هدي مثرة �دي املتواضع
 
 
 

بوفادن ع�ن                                                                



 

 ب 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

د�ر �ر و التقــــالشك  
    

  
  ٔ�شكر هللا تعاىل ا�ي وفق�ا ٕالهناء هذا البحث املتواضع 

  كام ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل ٕاىل أ�س�تاذ ا�كتور ر�ض �يل الراوي 
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  :مقدمة-1

تعد لعبة كرة القدم من أكثر األلعاب الرياضية شعبية يف العامل مع ارتفاع متزايد يف نسبة املشاركني فيها من الرجال               

) FIFA(و النساء و األطفال و مبستويات خمتلفة ميارسون هذه اللعبة،حيث و يف إحصاء أجراه اإلحتاد الدويل لكـرة القـدم

،أو كحكـام و مـوظفني )مليـون 265(من سكان العامل منخرطون سواء كالعبني  %4بني أن أكثر من م 2006يف سنة 

(Hennig 2010)          كمــــا أ�ـــا بلغــــت حـــد الظــــاهرة و ذلــــك جللبهـــا األنظــــار يف عـــدة جمــــاالت علمية،إقتصادية،سياســــية،

القــدم تعــد واحــدة مــن أكــرب األســواق االســتثمارية،ففي إجنليــرتا و اجتماعيــة ،فــإذا تكلمنــا مــن اجلانــب االقتصــادي فــإن كــرة 

ســنوات بقيمــة مليــار دوالر تقريبا،كمــا قــدرت قيمــة عقــد التمويــل علــى فريــق أورويب  4مثال،بيعــت حقــوق البــث يف مــدة 

 (HAMDI 2011, 1) ماليـني دوالر 6ماليني دوالر،كما بلغ متوسط الراتب السنوي لالعب مستوى عـايل  6حمرتف بــ 

و يف اجلانـــب العلمـــي فـــإن جمـــال كـــرة القـــدم يعتـــرب أكثـــر ا�ـــاالت تطرقـــا للبحـــث و الدراســـة مـــن قبـــل األســـاتذة البـــاحثني         

ا هـذا     و األكادمييني عن طريق خمـابر حبثيـة متخصصـة يف شـىت العلـوم الـيت تـرتبط �ـذه اللعبـة يف العـامل ككل،أمـا يف ختصصـن

و الذي يعىن باجلانب الرياضي دون اجلوانب األخرى،فإن الدراسات العلمية يف جمال التدريب و التحضري البدين تعد منبعا 

مهمـــــا يف تطـــــوير اللعبـــــة و الوصـــــول اىل أعلـــــى املســـــتويات و أحســـــن النتـــــائج يف كافـــــة املســـــتويات ســـــواء احمللية،اإلقليميـــــة           

راسات اليت �تم بردود الفعل الفسيولوجية و انعكاسا�ا على اجلانب البدين  سواء كاستجابات لطرق أو الدولية،و تعد الد

تدريبية معينة أو أثناء املباريات،من أكثر الدراسات شيوعا يف العامل،و يف حبثنا هذا الذي نتطرق فيه إىل طريقـة مـن الطـرق 

ي طريقــة التــدريب الفــرتي و الــيت الزالــت البحــوث ســائرة يف دراســتها    التدريبيــة الشــائعة يف جمــال تــدريب كــرة القــدم أال و هــ

ـــــل العـــــامل الفســـــيولوجي ـــــوم مت التطـــــرق هلـــــا مـــــن قب ـــــذ أول ي ـــــب من ـــــدل(مـــــن كـــــل اجلوان ـــــة ســـــنوات الثالثينيـــــات                     ) راين يف �اي

 (Reindell 1959)و مسيـــت ،)interval-training( و مل يكـــن حينهـــا تطبيقهـــا شـــائعا يف لعبـــة كـــرة القـــدم كطريقـــة،

للتـــدريب،حيث كانـــت بـــدايتها عنـــد إختصاصـــات املســـافات الطويلـــة و املتوســـطة،و كـــان أول مـــن طبقهـــا العـــداء األملـــاين 

)Rudolf  Harbig(  حتـت إشـراف)Woldemar Gerschler ( و كـان هلـا الفضـل يف حصـوله علـى اللقـب العـاملي آن

إىل أن دخلت هذه الطريقة عامل التدريب يف كرة القدم و أصبحت من أكثرها شيوعا و مالءمة هلا،  (Billat 2001)ذاك 

م إىل أن التــدريب الفــرتي نظـــام تــدرييب يتميــز بالتبـــادل املتتــايل بــني اجلهـــد و الراحــة بــني كـــل 2014حيــث يشــري الربضـــي 

و هـذا مـا يفسـر تلـك التوأمـة مـا بينهـا و بـني خصوصـيات لعبـة   )216، 2004الربضـي (  تدريب و التـدريب الـذي يليـه

أن التـــدريب الفـــرتي         ) م2006و آخـــرون  HOFF(عـــن  (Sylvain Alain 2011, 67)كـــرة القـــدم،حيث يشـــري 

فيمـــا خيـــص ) الدراســـات و البحـــوث املشـــا�ة(هـــو الطريقـــة األكثـــر اســـتعماال يف كـــرة القـــدم،فمن خـــالل مجـــع املـــادة العلميـــة
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املوضوع وجد الباحث أنه توجد الكثري من الدراسات يف شىت أنواع الرياضات و خاصة يف كرة القدم تتطرق إىل تأثري هذه 

الطريقة أو نوع من أنواعها على القدرات البدنية و الوظيفية لالعيب كرة القدم،و اهلـدف مـن كـل الدراسـات مـن هـذا النـوع 

هو الرفع من لياقة الالعب البدنية و الوظيفية حـىت يكـون يف أحسـن أحوالـه أثنـاء املبـاراة ليكملهـا بـدون تراجـع مسـتواه مـع 

يعد هذا األخري من بني أكرب التحديات اليت تعيق املدربني و الالعبني على حد حيث " التعب"مرور الوقت بسبب ظاهرة 

ســواء،كما يعــد التســابق و التــزاحم علــى دراســة هــذه الظــاهرة مــن حيــث أســباب حــدوثها،فهناك دراســات تفيــد بــأن تــراكم 

ة و نشــاط اهلرمونــات محــض الالكتيــك يعــد الســبب الرئيســي للتعــب العضــلي و ذلــك ملــا يســببه يف تثبــيط عمليــات األيضــي

               (Stanley P 2006, 277)ة الــــــــــــــــــــــــــــــدم املساعدة و عرقلة عملية نقل األكسجني من خــــــــــــــالل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة حـــــــــــــــــــموض

النـاتج عـن  )PI(أن تـراكم الفوسـفات الالعضـوي  (Håkan Westerblad 2002) ،و تشـري دراسـة)2010الكـردي (

يعــد مــن أســباب حــدوث التعــب بعــد جهــد بــدين مرتفــع الشــدة و ذلــك لعرقلــة ) PCR(انشــطار مركــب الفوســفات كريــاتني

،و اعتمادا على هذا و من خالل إطالع الباحث على العديد مـن البحـوث و املراجـع )++CA(الكاليسيوم  اطالق ايونات

ارتفاع تركيز محض الالكتيك يف (العلمية املتخصصة توصل اىل أن مكافحة ظاهرة التعب الناتج عن تراكم أيون اهليدروجني

عرب عنهما الباحـث بصـفة انفراديـة و كعالقـة جتمـع بينهمـا عـن  يأيت بتحسني عتبيت األيض الالهوائية و اهلوائية و قد) الدم

،حيـث تسـاوي حمصـلة طـرح قيمـة )zon de transition aerobie-anaerobie(هـوائي الهـوائي-طريـق منطقـة االنتقـال

لكليهمـا،و هـذا العتبـة الفارقـة اهلوائيـة مـن قيمـة العتبـة الفارقـة الالهوائيـة سـواء كـان ذلـك بداللـة النـبض أو السـرعة املـوافقني 

احلـد األدىن يعين أنه أي تغري على هذه املنطقة يعرب عن تغري يف كليهما أو أحدمها، و مبا أن العتبة الفارقة اهلوائية تعرب عن 

،و العتبــة الفارقــة الالهوائيــة تعــرب عــن احلــد األقصــى لشــدة احلمــل لشــدة احلمــل البــدين الــذي ميكــن أن حيســن القــدرة اهلوائيــة

هي شدة احلمل البدين اليت يزيد عندها معدل إنتقال حامض الالكتيـك مـن البدين الذي ميكن أن حيسن القدرة اهلوائية،أو 

و حتـدد املنطقـة علـى حسـب  )2، 2008مـاد الـدين ع( العضالت إىل الدم بدرجة تزيد عن معـدل الـتخلص منـه يف الـدم

طريقــة اجــراء االختبــار مــن حيــث التغــريات يف املنحــىن اخلطــي الــذي يعــرب عــن عالقــة بــني مؤشــرات تســتعمل يف التعبــري عــن 

 و غـري) invasive(توسـعيةالتحوالت يف العمليات األيضية للرياضي أثنـاء اختبـار حتملي،حيـث يعتمـد يف ذلـك طـريقتني ال

،كمــا أنــه ال يوجــد بروتوكــول موحــد يف ذلــك و ال توجــد طريقــة واحــدة مــن )1979هــزاع . م( )no-invasive(توســعية 

و قـد عـرب الباحـث عـن هـذه املؤشـرات  *حيث كيفية قراءة التغري يف منحنيات العالقة ما بني املتغريات املستعملة يف القياس

نــه ختتلـــف أ 2003 )أبــو العــال امحـــد عبــد الفتــاح و امحــد نصـــر الــدين ســيد(بالقــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى حيـــث يشــري 

                                                           
  )وائيةهلطرق قياس العتبة الفارقة الالهوائية و ا(انظر الفصل الرابع من الدراسة النظرية  *
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احلــد األقصـــى "  مســتويات القــدرة اهلوائيـــة مــا بــني احلـــد األقصــى هلــا و مـــا يقــل عــن ذلـــك املســتوى،حيث يطلــق مصـــطلح

يــاس للقــدرة اهلوائيــة القصــوى،و يعــرب ذلــك عــن أقصــى مقــدار مــن الطاقــة اهلوائيــة الــيت يســتطيع كمق"األوكســجني السـتهالك

الفرد إنتاجها يف الدقيقة الواحدة،غري أن القدرة القصوى ليست هي األساس الرئيسي ألداء معظم األنشطة الرياضية حيث 

تهالك األوكســجني يف حــدود مــا يقــل عــن أن الكثــري مــن تلــك األنشــطة يــؤدى عنــد مســتويات أقــل مــن احلــد األقصــى الســ

حيث يشري اهلزاع حممد هزاع ،)214، 2003سيد ( .منه،و لذلك يطلق على هذه القدرة العتبة الفارقة الالهوائية 80%

مترين جمهد عند نسبة عالية من استهالك رب لدى الفرد عامال حامسا يف مدى قدرته على أداء تأن العتبة الفارقة الالهوائية تع

،و تعتـرب كـرة القـدم مـن ضـمن  )14، 1989هزاع ( .األقصى لألوكسجني بدون الدخول يف العمليات األيضية الالهوائية

ط شـدة قريبـة مـن العتبـة الفارقـة كـم مبتوسـ10دقيقة جيـرون حـوايل  90تلك األنشطة إذ أن العيب كرة القدم النخبة خالل 

،إال أن القـدرة اهلوائيـة القصـوى FCMAX( (Stølen, et al. 2005)(مـن أقصـى نـبض للقلـب) %90إىل  80(الالهوائيـة 

       يشــري إيــاد حممــد عبــد اهللا تعتــرب مــن أهــم املؤشــرات الــيت تعــرب عــن التحمــل اهلــوائي و الالهــوائي لالعــب كــرة القــدم حيــث 

و خباصـــة الطاقـــة  األوكســـجني يلعـــب دورا مهمـــا يف عمليـــات إنتـــاج الطاقـــة أن" و آخـــرون عـــن مؤيـــد عبـــد احلميـــد احليـــايل 

كمـا تعتـرب   )145، 2001ايـاد ( "و التنفسـي ء اجلهـد و كفايـة اجلهـازين الـدورين قـدرة اجلسـم علـى أداإاهلوائية،و عليه فـ

)          PCR،ATP(قـــــــدرة العضــــــــلة علــــــــى امتصــــــــاص األكســــــــجني عــــــــامال مهمــــــــا يف اســــــــرتجاع مصــــــــادر الطاقــــــــة الالهوائيــــــــة 

(LEGER 2004)  و من خالل هذا ارتأى الباحث أن يتعرف على تأثري التدريب الفرتي خمتلف الشدة يف حتسني القدرة

الهـوائي و القـدرة اهلوائيـة القصـوى و املعـرب عنهـا باملسـتهلك -اهلوائية حتت القصوى و املعـرب عنهـا بــــمنطقة االنتقـال هـوائي

و عالقتهمـا ) FCMAX(و نـبض القلـب األقصـى)VMA(و السـرعة اهلوائيـة القصـوى )VO2MAX(األقصى األكسـجيين 

بالتحمـل الالهـوائي مــن خـالل قيـاس التحمــل اخلـاص بلعبـة كــرة القـدم و املعـرب عنــه باختبـار كفـاءة تكــرار السـرعة القصــوى 

)RSA (و حتمل القوة.  

و قــد قســمت الدراســة إىل بابني،البــاب األول و تنــاول فيــه الدراســة النظريــة و تضــمن أربــع فصــول،حيث تنــاول يف الفصــل 

األول البحوث و الدراسـات املشـا�ة،أما يف الفصـل الثـاين فقـد تطـرق الباحـث إىل فسـيولوجيا التحمـل اهلـوائي و الالهـوائي 

مة الطاقة و عالقتها بالتحمل اهلوائي و الالهوائي،و يف مـا خيـص الفصـل حيث مت شرح مصادر اإلمداد بالطاقة و كذا أنظ

الثالث فقد تطرق الباحث إىل متطلبات التدريب البدين لالعيب كرة القدم و قد تناول هذا الفصل أهم ما ميكن أن حيتاجه 

ة مستفيضــة إىل التــدريب الفــرتي  املــدرب أو احملضــر البــدين حــىت يســتطيع الــتحكم يف العمليــة التدريبيــة كمــا مت التطــرق بصــف

كمتغري مستقل يف دراستنا، و يف ما خيص الفصل الرابع فقد تناول الباحث القدرات اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم 
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يـة      حيث مت التطـرق اىل املتغـريات التابعـة و شـرحها وفقـا ملراجـع علميـة معتـربة ، أمـا البـاب الثـاين فقـد تنـاول الدراسـة التطبيق

و تضمن ثالث فصـول،حيث تطـرق الباحـث يف الفصـل األول إىل الدراسـة االسـتطالعية و الـيت أجريـت علـى عينـة قوامهـا 

العبا من نفس جمتمع البحث و اليت مت استبعادها من الدراسة األساسية ،أما الفصل الثاين فقد تناول منهجية البحث  11

ســنة مــن فريــق وداد  19،و الــيت متثلــت يف جمموعــة مــن العــيب كــرة القــدم حتــت و إجراءاتــه امليدانيــة مــن حيــث عينــة البحــث

العبـــا لكــل منهمـــا،اختريوا بالطريقــة العمديـــة ،مــنهج البحـــث  11مســتغامن قســـموا إىل جمموعتني،جتريبيــة و ضـــابطة ،تضــم 

ســــــة،الزماين،املكاين              املالئــــــم للدراســــــة،حيث اتبــــــع الباحــــــث املــــــنهج التجــــــرييب ملالءمتــــــه طبيعــــــة البحــــــث ، و جمــــــاالت الدرا

ــــــة  ــــــك األســــــس العلمي ــــــل ذل ــــــة ضــــــبطها،أدوات البحــــــث و وســــــائله االحصــــــائية و قب و البشــــــري،متغريات البحــــــث و كيفي

لالختبارات،أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد اســـتعرض الباحـــث فيـــه النتـــائج و حللها،ليتبعهـــا باالســـتنتاجات مث بعـــد ذلـــك تفســـري      

فرضيات البحث،و يف األخري قام الباحث ببعض التوصيات بناءا على اإلجراءات املتبعـة و النتـائج و مناقشة النتائج وفقا ل

و قد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة اىل أن التدريب الفرتي خمتلـف الشـدة حيسـن  .املتحصل عليها يف هذا البحث

-لالهوائيــة و اهلوائيــة و منطقــة االنتقــال هــوائيكــل مــن القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى و املتمثلــة يف كــل مــن عتبــة األيــض ا

الهــوائي و كــذا القــدرة اهلوائيــة القصــوى و املتمثلــة يف املســتهلك األقصــى األكســجيين ، الســرعة اهلوائيــة القصــوى و نــبض 

يدل  مما) عالقة طردية(القلب األقصى،حيث ترتبط كل هذه املؤشرات بكفاءة تكرار السرعة القصوى و حتمل القوة اجيابيا 

  .سنة 19على ارتباط كل من القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى بالتحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

  :مشكلة البحث-2

“C’est le travail de cette capacité d’endurance qui a permis à l’équipe de Corée de 

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

le fatiguer .” Guus Hiddink, ex-coach de l’équipe de la République de Corée 

و اليت من خالهلـا يتبـني  م2002يف مونديال كوريا و اليابان سنة " كوس هيدينك"من خالل هذه املقولة للمدرب الشهري 

لنا مفاتيح اللياقة البدنية اليت متتع �ا العـيب كوريـا اجلنوبيـة آنـذاك،حيث أن التـدريب علـى قـدرة التحمـل تسـمح برفـع نسـق 

املباراة و االمتام عليه دون حدوث التعب،حيث يعترب التحمل من أهم الصفات الـيت جيـب أن يتمتـع �ـا العـب كـرة القـدم 

كــان حتمــل اهلــوائي أو الالهــوائي،و لعــل مــن أهــم املؤشــرات الــيت تــدل علــى ذلــك كــل مــن املســتهلك األقصــى   احلديثــة ســواء

الهوائي،حيث تشري أدبيات التدريب و التحضري البدين لكرة القدم أمهية املسـتهلك -األكسجيين و منطقة االنتقال هوائي

ـــــض الالهوائيـــــة كمؤشـــــرين هـــــامني يف ـــــة تقـــــومي القـــــدرة اهلوائيـــــة و التحمـــــل لـــــدى األقصـــــى األكســـــجيين و عتبـــــة األي  عملي

               (Hoff et Helgerud 2004) (Stølen, et al. 2005)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب كـــــــــــــرة القـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (Iaia, Rampinini et Bangsbo 2009)   و يعد التدريب الفرتي من أهـم الطـرق املعتمـدة يف حتسـني القـدرات اهلوائيـة،

القدم،فالعديــد مــن الدراســات األجنبيــة  تناولــت انعكاســات هــذه الطريقــة علــى مؤشــرات القــدرة و الالهوائيــة لالعــيب كــرة 

اهلوائيــة حتــت القصــوى و القصــوى،و األداء مــن خــالل مؤشــرات التحمــل اخلــاص ككفــاءة تكــرار الســرعة القصــوى و حتمــل 

    90د بشــدة  4×4وائي بطريقــة القــوة لــدى العــيب كــرة القــدم،فبعض الدراســات اعتمــدت علــى طريقــة التــدريب الفــرتي اهلــ

دقــائق راحــة بينيــة إجيابيــة،بواقع ثــالث حصــص يف األســبوع        3تفصــل بينهــا )FCMAX(مــن أقصــى نــبض للقلــب %95اىل 

(D Ferrari, et al. 2008)، (Impellizzeri, et al. 2006)، (Helgerud, et al. 2001)                              

 (Hill-Haas, et al. 2009)، (Sporis, Ruzic et Leko 2008) أو بطريقة التدريب الفرتي الالهوائي و الـذي يعتمـد

 (D Ferrari, et al. 2008)علـى زمــن جهــد قصـري بشــدة قصــوى و راحــة بينيـة تســاوي زمــن اجلهـد أو ضــعفه تقريبــا 

(Dupont, Akakpo et Berthoin 2004) (Hill-Haas, et al. 2009)، (Siahkouhian, Khodadadi et 

Shahmoradi 2013)، (Thomassen, et al. 2010)  و هـذا مـا جعـل الباحـث خيتـار التـدريب الفـرتي خمتلـف الشـدة،

ظمــة الطاقــة املختلفـة كمتغــري مســتقل يف هــذه الدراســة، أمـا الدراســات و البحــوث العربيــة يف جمــال كــرة و الـذي ميــس كــل أن

القدم ،و اليت تطرقت إىل تأثريات التدريب الفرتي أو إحدى طرقه علـى القـدرات البدنيـة و الوظيفيـة فلـم جيـد الباحـث كـل 

الهوائي كمتغريات تابعة يف أي من هذه الدراسات،أما على -ئيمن عتبة األيض اهلوائية و الالهوائية و منطقة االنتقال هوا

املسـتوى الــوطين فـان املكتبــة اجلزائريـة تفتقــر إىل هكـذا حبــث و خاصـة أنــه و ال باحـث تطــرق مسـبقاإ عتبــيت األيـض اهلوائيــة    

حتديـد و الـيت كـان هـدفها  (Mokhtar 2012)و الالهوائيـة علـى مسـتوى اجلامعـات و املخـابر البحثيـة اجلزائريـة،إال دراسـة 

مؤشرات العتبة الالهوائية و السرعة اهلوائية القصوى لعدائي النصف طويل و الطويل اجلزائريني،هذا من اجلانب العلمي،أما 

سواء،باجلانب املتعلـق من اجلانب العملي امليداين،فمن خالل متابعة الباحث إىل كل ما جيري يف ساحة كرة القدم اجلزائرية 

الهـوائي -بالتكوين أو التدريب،فانه يبدو جليا  غياب استعمال العتبة الفارقة الالهوائية و اهلوائية و منطقة االنتقال هـوائي

يف عملية التقومي أو التدريب،رغم األمهية الكبرية هلا و اليت توصل إليها الباحث من خالل الكثري من البحوث و الدراسات 

ورة يف أكرب ا�الت الدولية رصانة،كما يالحظ غياب اسـتعمال أسـلوب التـدريب الفـرتي يف ختطـيط الـربامج التدريبيـة املنش

يف دراســـته علـــى مســـتوى القســـم الـــوطين " بـــن ســـامل ســـامل"يف األنديـــة اجلزائريـــة مـــن كافـــة املســـتويات،و هـــذا مـــا أشـــار إليـــه 

يها إىل أن طريقة التدريب الفرتي من أقل الطرق استعماال يف التحضري البدين و اليت توصل ف) الرابطة احملرتفة األوىل (األول

من جمموع الطرق املستعملة يف فرتة اإلعداد،على الرغم من أن هذه الطريقـة  %15,62لالعيب كرة القدم اجلزائريني بنسبة 

ن طـريقيت تـدريب اللعـب و املسـتمر مهـا تعد من أكثر الطرق جناعة يف االعـداد البـدين لالعـيب كـرة القـدم،و قـد توصـل إىل أ



 

7 
 

علــى  %21,87و  %29,68األكثــر اســتعماال يف نفــس الفــرتة  مــن قبــل مــدريب الدرجــة احملرتفــة األوىل اجلزائريــة بنســبة 

،و الواقـع املريـر الـذي يعيشـه املـدرب اجلزائـري لألصـناف الصـغرى مـن حيـث التكـوين العلمـي   (SALEM 2015) التـوايل ،

و امليــــداين و الــــربامج التدريبيــــة املتبعـــــة يف تــــدريب الناشــــئني و كـــــذا ضــــعف االمكانيــــات املاديــــة و هـــــذا مــــا أثبتتــــه دراســـــة              

  :أل هذا الفراغ أو حىت جزء منه ارتأى الباحث اجياد األجوبة عن التساؤالت اآلتيةو مل)2005-2004بن قاصد (

هــل التــدريب الفــرتي خمتلــف الشــدة حيســن كــل مــن القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى و القصــوى و التحمــل اخلــاص  -

 ؟سنة 19لدى العيب كرة القدم حتت 

يف حتسني القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى هل التدريب الفرتي أفضل من برنامج تدريب العينة الضابطة  -

 سنة؟ 19و التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

مـا هــي طبيعــة العالقــة االرتباطيــة بـني كــل مــن القــدرة اهلوائيــة حتـت القصــوى و القصــوى و التحمــل اخلــاص لــدى  -

 سنة؟ 19العيب كرة القدم حتت 

  :أهداف البحث-3

ي خمتلف الشدة و التحقق من أفضليته علـى برنـامج تـدريب العينـة الضـابطة يف حتسـني معرفة تأثري التدريب الفرت  -

 .سنة 19القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى و التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

قـــة و املعـــرب عنهـــا بعتبـــة األيـــض الالهوائيـــة و اهلوائيـــة و منطحتديـــد طريقـــة تقـــدير القـــدرة اهلوائيـــة حتـــت القصـــوى  -

الهوائي،و القدرة اهلوائية القصوى املعرب عنها باملستهلك األقصى األكسجيين و السـرعة اهلوائيـة -االنتقال هوائي

 .القصوى و نبض القلب األقصى

التعرف على طبيعة العالقة بني كل من القدرة اهلوائية حتـت القصـوى و القصـوى،و التحمـل اخلـاص لـدى العـيب   -

 سنة 19كرة القدم حتت 

  :فروض البحث-4

التـــــدريب الفـــــرتي خمتلـــــف الشـــــدة و برنـــــامج تـــــدريب العينـــــة الضـــــابطة حيســـــنان القـــــدرة اهلوائيـــــة حتـــــت القصـــــوى             -

 .سنة 19و القصوى،و التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

القصـوى وائيـة حتـت برنامج التدريب الفرتي خمتلف الشدة  أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني القدرة اهل -

 .سنة 19العيب كرة القدم حتت و القصوى و التحمل اخلاص لدى 
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توجد عالقة ارتباطية طردية بني كل من القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصـوى و التحمـل اخلـاص لـدى العـيب   -

 .سنة 19كرة القدم حتت 

  :أهمية البحث-5

للمحضرين البدنيني و املدربني و الباحثني األكادمييني يف جمال تـدريب  تطلعا منا يف أن تكون هذه األطروحة مرجعا علميا 

كرة القدم قمنا بتجسيد فكرتنا على أساس اإلجابة على إشكالية علمية و ميدانية ،موضوعية ،و واقعية،حيث تعـود أمهيـة 

  :هذا البحث اىل جانبني أساسني و مها

جمــال كــرة القــدم �ــذا املرجــع العلمــي الفريــد مــن نوعــه علــى و يتمثــل يف تزويــد املختصــني يف :الجانــب النظــري:5-1

مســتوى الــوطين و العريب،فيمــا خيــص أهــم مــا حيتاجــه املــدرب أو احملضــر البــدين يف تــدريب كــرة القــدم،و كــذا كــل مــا خيــص 

ـــة و طـــرق تقـــديرها و خاصـــة القـــدرة اهلوائيـــة حتـــت القصـــوى و املتمثلـــة يف عتبـــة األيـــض اهلوائيـــة و ـــة         القـــدرة اهلوائي الالهوائي

الهوائي،حيث يعد التطرق إليها �ذا التفصيل نادرا إن مل يكن معدوما يف بعض األقطـار العربيـة -و منطقة االنتقال هوائي

كما أن هذا البحث تناول طريقة التدريب الفرتي من الناحية التارخيية و من الناحية العلمية مما يعد مرجعا ملن .منها اجلزائر

  .ة مبادئ التدريب الفرتي و تارخيه و طريقة تطبيقهيريد معرف

و تتمثــل أمهيــة البحــث التطبيقيــة يف أنــه يعــد مرجعــا أساســيا للمــدربني و احملضــرين البــدنيني    :الجانــب التطبيقــي:5-2

درة يف كيفية تطبيق التدريب الفرتي من حيث مكونات احلمل اخلاصة به،كما يسمح هلم بالتعرف على كيفية استغالل الق

اهلوائيـة و املتمثلــة يف الســرعة اهلوائيــة القصــوى و نــبض القلــب األقصــى،و عتبــيت األيــض الالهوائيــة و اهلوائيــة يف تقنــني شــدة 

و قبل ذلك ميثل هذا البحث مرجعا أساسيا يف طرق حتديد و تقدير العتبتـني اهلوائيـة و الالهوائيـة و منطقـة .احلمل التدرييب

و معرفـة أمهيـة التـدريب الفـرتي يف تنميـة .لنسـبة للعـاملني يف جمـال التحضـري البـدين يف كـرة القـدمالهـوائي با-االنتقال هـوائي

مؤشرات القـدرة اهلوائيـة و انعكاسـا�ا علـى التحمـل اخلـاص و مقاومـة التعـب النـاتج عـن تـراكم محـض الالكتيـك أو فقـدان 

  .  خمزون الطاقة الالهوائية

  :ثالتعاريف اإلجرائية لمصطلحات البح-6

هــو طريقــة مــن طــرق التــدريب الرياضــي الــيت تتميــز بالتبــادل املتتــايل لبــذل :التــدريب الفتــري مختلــف الشــدة:6-1

اجلهـــــــــد و الراحـــــــــة و يرجـــــــــع هـــــــــذا االســـــــــم نســـــــــبة إىل فـــــــــرتة الراحـــــــــة البينيـــــــــة بـــــــــني كـــــــــل متـــــــــرين و التمـــــــــرين الـــــــــذي يليـــــــــه                           

  .)269، 2005اخلواجا (
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الـــيت حتـــدث يف اجلســـم أثنـــاء انتـــاج الطاقـــة للشـــغل       ) االســـتجابات(و يقصـــد بـــه كـــل التغـــريات الكيميائيـــة :األيـــض:6-2

  .أو العمل

أو هو عبارة عن التحوالت اليت حتدث لعناصر الغذاء األولية املختلفة بعد امتصاصها من القناة اهلضمية إىل الدم ، إىل أن 

تتأكســــــــد داخــــــــل اخلاليــــــــا لتعطينــــــــا الطاقــــــــة أو احلــــــــرارة الــــــــيت حيتاجهــــــــا اجلســــــــم لبنــــــــاء مادتــــــــه أو احلفــــــــاظ علــــــــى حياتــــــــه                        

  )99، 2009كماش (

تعـرف بأ�ـا مسـتوى احلمـل البـدين الـذي يزيـد عنـدها معـدل انتقـال حـامض الالكتيـك :عتبة األيـض الالهوائيـة:6-3

من العضالت إىل الدم بدرجة تزيد عن معدل التخلص منه،أي مبعىن أ�ا نقطة االنتقـال مـن مرحلـة احلصـول علـى مصـادر 

ـــــا ـــــة اىل مرحلـــــة احلصـــــول علـــــى مصـــــادر الطاقـــــة مـــــن العملي ـــــات األيضـــــية اهلوائي ـــــة               الطاقـــــة مـــــن العملي ت األيضـــــية الالهوائي

  )23، 1997الرشيد (

 ،و يشـرياحلـد األدىن لشـدة احلمـل البـدين الـذي ميكـن أن حيسـن القـدرة اهلوائيـةعـن  تعـرب:عتبـة األيـض الهوائيـة:6-4

(Kindermann 1979)  ل،كمـا أ�ـا تعـرب عـن /ملليمـول2اىل أ�ـا شـدة التمـرين املوافقـة للقيمـة الثابتـة حلمـض الالكتيـك

  .  بداية احنراف منحىن محض الالكتيك عن قيمته يف الراحة

تســمى و تقــاس بأقصــى كميــة أكســجني يســتطيع اجلســم اســتهالكها خــالل وحــدة زمنيــة معينــة     :القــدرة الهوائيــة:6-5

مسـتويات القـدرة  و ختتلـف)207، 2003سـيد (و هو ما يطلق عليه أيضا مسمى احلد األقصـى السـتهالك األكسـجني 

 الســـــتهالكاحلـــــد األقصـــــى "  ذلـــــك املســـــتوى،حيث يطلـــــق مصــــطلحاهلوائيــــة مـــــا بـــــني احلـــــد األقصــــى هلـــــا و مـــــا يقـــــل عــــن 

كمقياس للقدرة اهلوائية القصوى،و يعرب ذلك عن أقصى مقدار من الطاقة اهلوائية الـيت يسـتطيع الفـرد إنتاجهـا "األوكسجني

يف الدقيقـة الواحــدة،غري أن القــدرة القصـوى ليســت هــي األسـاس الرئيســي ألداء معظــم األنشـطة الرياضــية حيــث أن الكثــري 

   منـه، %80حلـد األقصـى السـتهالك األوكسـجني يف حـدود مـا يقـل عـن من تلك األنشطة يؤدى عند مستويات أقل مـن ا

  .)214، 2003سيد ( و لذلك يطلق على هذه القدرة العتبة الفارقة الالهوائية

عنــد  ســرعة يبلغهـا الالعــبأصـغر  تعــرف السـرعة اهلوائيــة القصـوى أ�ــا :)VMA( السـرعة الهوائيــة القصــوى:6-6

  (B. turpin 2002, 186) بلوغه أقصى استهالك لألكسجني له

أعلــى معــدل للقلــب ميكــن الوصــول إليــه عنــد أداء العمــل البــدين األقصــى  ):FCMAX(نــبض القلــب األقصــى :6-7

  )408، 2003رضوان . أ( حىت التعب،
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هـــــو عبـــــارة عـــــن إختبـــــار حيتـــــوي علـــــى ســـــبع ركضـــــات ســـــريعة              :)RSA(كفـــــاءة تكـــــرار الســـــرعة القصـــــوى:6-8

ثانيــــة راحــــة اجيابيــــة بــــني  25مــــع ) م 20م و 10م مــــع تغيــــري إجتــــاه جــــانيب بــــني مســــافيت 30(م،34,2و متتابعة،ملســــافة 

أفضــل وقــت للركضــة مــن ركضــات ) 1:(ميكننــا هــذا االختبــار مــن تقــدير مــا يلــي،حيــث (Bangsbo 1994) .الركضــات

الفرق بني ) 3(و هو يعرب عن حتمل السرعة،:معدل الركضات السبعة) 2(و هو يعرب عن القدرة الالهوائية القصوى:السبعة

للقيــاس حتمــل الســرعة و هــو يعــرب عــن مؤشــر التعــب،و يعتــرب هــذا االختبــار أكثــر االختبــارات مالءمــة :أفضــل و أســوأ وقــت

  .(Stølen, et al. 2005) لدى العيب كرة القدم،حيث يعترب من القدرات البدنية املهمة يف كرة القدم احلديثة

القدرة على مقاومة التعب أثناء ا�هود الدائم الـذي يتميـز بارتفـاع درجـة القـوة العضـلية يف بعـض " :تحمل القوة:6-9

  .)68، 1997حسانني . ك( "أجزائه و مكوناته
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  :مدخل الباب

من خالل هذا الباب نتعرف على اإلطار النظري للدراسة احلالية و الذي قسم إىل أربع فصول،حيث تنـاول الفصـل األول 

الدراســـات و البحـــوث املشـــا�ة مـــن خـــالل عرضـــها بطريقـــة تســـمح مـــن االســـتفادة منهـــا يف حبثنـــا هـــذا أو أي حبـــث آخـــر 

لوجيا التحمـــل اهلـــوائي و الالهـــوائي حيـــث مت شـــرح مصـــادر أمـــا يف الفصـــل الثـــاين فقـــد تطـــرق الباحـــث إىل فســـيو مســـتقبال، 

اإلمــداد بالطاقــة و كــذا أنظمــة الطاقــة و عالقتهــا بالتحمــل اهلــوائي و الالهــوائي،و يف مــا خيــص الفصــل الثالــث فقــد تطــرق 

ب أو احملضر الباحث إىل متطلبات التدريب البدين لالعيب كرة القدم و قد تناول هذا الفصل أهم ما ميكن أن حيتاجه املدر 

البــدين حـــىت يســـتطيع الـــتحكم يف العمليــة التدريبيـــة كمـــا مت التطـــرق بصـــفة مستفيضــة إىل التـــدريب الفـــرتي كمتغـــري مســـتقل       

يف دراستنا، و يف ما خيص الفصل الرابع فقد تناول الباحث القدرات اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم حيث مت التطرق 

  .بعة و شرحها وفقا ملراجع علمية معتربةإىل املتغريات التا
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  :تمهيد

إن الدراسات السابقة أو املشا�ة تعد نقطة االنطالق األوىل ألي حبث علمي مبين على أسس علمية،و ذلك ألن الباحث 

يعتمـــد عليهـــا يف خمتلـــف مراحـــل حبثـــه بدايـــة مـــن دراســـة املشـــكلة حـــىت الوصـــول إىل النتـــائج النهائيـــة للبحـــث،و ذلـــك ألن 

الدراســة دون تكــرار املشــكلة نفسـها و يــتم ذلــك مــن خــالل إمتــام  االطـالع الواســع و الــوايف عليهــا يســمح بتحديـد مشــكلة

حبث سابق أو تناوله بشكل أفضل من السابق أو تناول مشـكلة مل يـتم التطـرق إليهـا سـابقا،و هلـذا قـد قـام الباحـث مبسـح 

  و اليت هي عليه، مرجعي للعديد من الدراسات و املراجع العلمية و اليت ساعدت يف بلورة فكرة حبثه و إخراجها على النح

  :و هي كاآليت) عربية،أجنبية(و قد رأى الباحث عرض هذه الدراسات و البحوث بتقسيمها على حسب اللغة 

  :الدراسات العربية:1-1

  )2007أبو خيط ( .2007/2008 خيط دراسة صالح بشير سعد أبو :1-1-1

للتــدريبات الهوائيــة علــى بعــض المتغيــرات الفســيولوجية و الصــفات الحركيــة تــأثير برنــامج مقتــرح :عنــوان الدراســة

  .لالعبي كرة القدم أواسط

  :هدف البحث اىل التعرف على:هدف الدراسة

 تأثري برنامج تدريبات هوائية مقرتح على بعض املتغريات الفسيولوجية لالعيب كرة القدم أواسط. 

  مستوى بعض الصفات البدنية لالعيب كرة القدم أواسطتأثري برنامج تدريبات هوائية مقرتح على.  

  :فروض الدراسة

  فروق دالة احصائيا بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة يف القياس البعدي،يف بعض املتغريات الفسـيولوجية لالعـيب  توجد

 .كرة القدم الناشئني لصاحل ا�موعة التجريبية

  ا�موعتني التجريبية و الضابطة يف القياس البعدي يف بعض الصفات البدنية لصاحل توجد فروق ذات داللة احصائيا بني

  .ا�موعة التجريبية

  ).ضابطة و جتريبية(ا�موعتني  استخدم الباحث املنهج التجرييب بالتصميم ذي:منهج الدراسة

مت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية،من العيب نادي العجيالت األواسط لكـرة القـدم و البـالغ عـددهم :عينة البحث

  العبا  20
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    :أهم النتائج

 معـــدل (الربنـــامج التـــدرييب املقـــرتح باســـتخدام التمرينـــات اهلوائيـــة أثـــر اجيابيـــا علـــى بعـــض املتغـــريات الفســـيولوجية املتمثلـــة يف

 .لالعيب كرة القدم أواسط)ي،السعة احليوية،احلد األقصى الستهالك األوكسجنيالنبض،ضغط الدم االنقباض

 الســرعة،القوة املميــزة (الربنــامج التــدرييب املقــرتح باســتخدام التمرينــات اهلوائيــة أثــر إجيابيــا علــى الصــفات البدنيــة املتمثلــة يف

 .لالعيب كرة القدم أواسط) بالسرعة،الرشاقة،حتمل الدوري التنفسي

  )2012رحيمة (دراسة عباس مهدي صالح الغريري و آخرون  :1-1-2

تأثير التدريبات المستمرة و الفترية وفق مؤشـرات الـزمن و النـبض لتطـوير مسـتوى القـدرة الهوائيـة :عنوان الدراسة

  .لدى طالبات المرحلة الرابعة بكلية التربية الرياضية

  :أهداف الدراسة

  لتطـوير مسـتوى القـدرة اهلوائيـة لـدى طالبـات املرحلـة ) الـزمن و النـبض(التدريبات املستمرة و الفرتية وفـق مؤشـرات اعداد

 .الرابعة

  للمجموعتني التجريبيتني بني االختبارين القبلي و البعدي) النبض و الزمن(التعرف على الفروق بني مؤشرات. 

  بني ا�موعتني التجريبيتني يف االختبار البعدي) لزمنالنبض و ا(التعرف على الفروق بني بعض مؤشرات.  

  :فروض الدراسة

 توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبارين القبلي و البعدي و لكال ا�موعتني التجريبيتني. 

 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبارين البعديني للمجموعتني التجريبيتني.  

  .الباحثون املنهج التجرييب بأسلوب ا�موعات املتكافئةاستخدم :منهج الدراسة

طالبة،قسـمت اىل جممــوعتني تطبــق كــل  16طالبـة مــن بــني  12اختـار الباحــث عينــة البحـث املتكونــة مــن :عينــة البحــث

  .واحدة منهما منهجا تدريبيا خمتلفا

  :أهم النتائج

 د 7(ركض  ان ا�موعة األوىل اليت تدربت وفق مؤشر الزمن تطورت يف اجاز( 

  د7(ان ا�موعة الثانية اليت تدربت وفق مؤشر النبض تطورت يف اجناز ركض( 
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 ان جمموعة النبض قد تطورت أفضل من جمموعة الزمن و بفروق معنوية. 

  )2008محودات (  .م 2008دراسة مكي محمد حمودات : 1-1-3

الــدائري بطريقــة التــدريب الفتــري المـنخفض الشــدة فــي تطــوير بعــض عناصــر اللياقــة أثــر التــدريب :عنـوان الدراســة

  .البدنية

  :هدف الدراسة

 التعرف على الفروق يف عنصر القوة االنفجارية للرجلني بني االختبارين القبلي و البعدي. 

 التعرف على مقدار الفروق يف عنصر السرعة بني االختبارين القبلي و البعدي. 

 ى مقدار الفروق يف عنصر املرونة بني االختبارين القبلي و البعديالتعرف عل. 

 التعرف على مقدار الفروق يف مطاولة عضالت البطن بني االختبارين القبلي و البعدي.  

  :فروض الدراسة

  االختبـار وجود فروق ذات داللة معنوية يف تطوير القوة االنفجاريـة للـرجلني بـني االختبـارين القبلـي و البعـدي و ملصـلحة

 .البعدي

 وجود فروق ذات داللة معنوية يف اختبار السرعة بني االختبارين القبلي و البعدي و ملصلحة االختبار البعدي. 

 وجود فروق ذات داللة معنوية يف اختبار املرونة بني االختبارين القبلي و البعدي و ملصلحة االختبار البعدي. 

 مطاولـة عضـالت الـبطن بـني االختبـارين القبلـي و البعـدي و ملصـلحة االختبـار  وجود فروق ذات داللة معنويـة يف اختبـار

  .البعدي

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته و طبيعة البحث:منهج الدراسة

  .طالبا اختريت بالطريقة العمدية 23بلغت عينة البحث :عينة البحث

  :أهم النتائج

  فروق معنوية و ملصلحة االختبار البعديمرت وجود  50أظهرت نتائج اختبار يف عدو. 

 أظهرت نتائج االختبار يف الوثب الطويل من الثبات وجود فروق معنوية و ملصلحة االختبار البعدي. 

 أظهرت نتائج االختبار يف مطاولة عضالت البطن وجود فروق معنوية و ملصلحة االختبار البعدي. 
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  معنوية و ملصلحة االختبار البعديأظهرت نتائج اختبار املرونة وجود فروق. 

  )2008علي (  .م 2008دراسة جميل خضر علي  :1-1-4

أثر التـدريبين الفتـري و المسـتمر فـي المطاولـة الهوائيـة و سـرعة اسـتعادة الشـفاء لـدى العبـي كـرة :عنوان الدراسة

  .القدم

  :أهداف الدراسة

  التدريب الفرتي منخفض الشدة يف املطاولة اهلوائية و سرعة استعادة الشفاء لالعيب كرة القدمالكشف عن أثر طريقة. 

 الكشف عن أثر طريقة التدريب املستمر يف املطاولة اهلوائية و سرعة استعادة الشفاء لالعيب كرة القدم. 

  علــى املطاولــة اهلوائيــة     ) املســتمر الفــرتي مــنخفض الشــدة و احلمــل(الكشــف عــن داللــة الفــروق بــني أثــر طــريقيت التــدريب

  .و سرعة استعادة الشفاء لالعيب كرة القدم

  :فروض الدراسة

  وجــود فــروق معنويــة يف املطاولــة اهلوائيــة و ســرعة اســتعادة الشــفاء بــني االختبــارين القبلــي و البعــدي و ملصــلحة االختبــار

 .البعدي لطريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة

  معنوية يف املطاولة اهلوائية و سرعة استعادة الشفاء بني االختبارين القبلي و البعدي لطريقة التدريب املستمروجود فروق. 

  وجـود فـروق معنويـة بـني أثـر طـريقيت التـدريب الفـرتي و املسـتمر يف املطاولـة اهلوائيـة و سـرعة اسـتعادة الشـفاء يف االختبـار

  .البعدي و ملصلحة التدريب الفرتي

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب:دراسةمنهج ال

  . العبا أختريت بالطريقة العمدية و قسمت اىل جمموعتني متكافئتني ضابطة و جتريبية 28:عينة البحث

  :أهم النتائج

  الذي نفذ يف ا�موعتني تطورا يف املطاولة اهلوائية) فرتي و مستمر(أظهرت مفردات املنهاجني التدربني. 

 تكيفــا أدى اىل حــدوث اخنفــاض ملعــدل ســرعة النــبض يف فــرتة ) الفــرتي و املســتمر(نهــاجني التــدريبني أحــدثت مفــردات امل

 .االستشفاء يف �اية الدقيقة الثانية و اخلامسة
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  التــدريب الفــرتي مــنخفض الشــدة أفضــل مــن التــدريب املســتمر يف تنميــة املطاولــة اهلوائيــة و معــدل ســرعة النــبض يف فــرتة

 .�اية الدقيقة الثانية و اخلامسةاالستشفاء يف 

  )2012يونس (  م2012دراسة زهير قاسم حمودي و محمود حمدون يونس  :1-1-5

عبـي  أثر تمارين بدنية مهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة في عدد مـن المتغيـرات المهاريـة لال:عنوان الدراسة

  .كرة القدم شباب

  :هدف البحث اىل الكشف عن:الدراسةأهداف 

           ـــــي ـــــارين القبل ـــــة و الضـــــابطة يف االختب ـــــة لالعـــــيب ا�مـــــوعتني التجريبي   الفـــــروق االحصـــــائية يف عـــــدد مـــــن املتغـــــريات املهاري

 .و البعدي

  البعديالفروق االحصائية يف عدد من املتغريات املهارية بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة يف االختبار.  

  :فروض الدراسة

   وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة يف عــدد مــن املتغــريات املهاريــة للمجمــوعتني التجريبيــة و الضــابطة بــني االختبــارين القبلــي  

 .و البعدي و ملصلحة االختبار البعدي

 بطة يف االختبــار البعــدي  وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة يف عــدد مــن املتغــريات املهاريــة بــني ا�مــوعتني التجريبيــة و الضــا   

  .و ملصلحة ا�موعة التجريبية

  .استخدم الباحثان املنهج التجرييب ملالءمته و طبيعة البحث:منهج الدراسة

العبـا   30اختريت بالطريقة العمدية من العيب شباب نادي نينـوى الرياضـي بكـرة القـدم،و البـالغ عـددهم :عينة الدراسة

  .طريقة العشوائية اىل جمموعتني جتريبية و ضابطةسنة،قسموا بال 19-16يف سن 

  :أهم النتائج

   أدت التمــــــــــارين البدنيــــــــــة و املهاريــــــــــة باســــــــــتخدام زمــــــــــن املطاولـــــــــــة اخلاصــــــــــة اىل تطــــــــــوير املهــــــــــارات األساســــــــــية قيـــــــــــد

لــك مـــن و ذ).الدحرجة،التهــديف،التمريرة القصــرية،التمريرة املتوســطة،التمريرة الطويلة،االمخاد،ضــرب الكــرة بــالرأس(البحــث

 .خالل مقارنة نتائج االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية
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  الدحرجة،التهـــــــديف،التمريرة (أدى املنهـــــــاج املعـــــــد مـــــــن قبـــــــل املـــــــدرب اىل تطـــــــوير بعـــــــض املهـــــــارات األساســـــــية و هـــــــي

ة نتائج االختبـارات القبليـة ،و ذلك من خالل مقارن)القصرية،التمريرة املتوسطة،التمريرة الطويلة،االمخاد،ضرب الكرة بالرأس

 .و البعدية للمجموعة الضابطة

   حققت ا�موعة التجريبية تطورا أفضل من ا�موعة الضابطة يف مجيع املهارات األساسية اليت تناوهلا البحث،و ذلك من

 .خالل مقارنة نتائج االختبارات البعدية بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة

  بيــة بطريقــة التــدريب الفــرتي املــنخفض الشــدة تتــيح للمــدرب امكانيــة العمــل و الســيطرة علــى مكونــات أن املنــاهج التدري

 .احلمل اخلاص بالتدريب و تؤدي اىل تطوير املهارات األساسية لالعيب كرة القدم

  واضح    يف أن اسلوب اختيار خصوصية التمارين و نوعيتها و عددها و توزيع املهارات بشكل متساوي كان له األثر ال

 .تطوير مجيع املهارات األساسية بشكل كبري

  )2006سليمان ( .م 2006دراسة جميل خضر خوشناو و سامان حمد سليمان  :1-1-6

أثر استخدام برنامجين للتدريب الفتري في القدرة الالهوائية و معدل التنفس و النبض بعد الجهد :عنوان الدراسة

  .في فترة االستشفاء لدى العبي كرة القدمو 

  :يهدف البحث إىل:أهداف الدراسة

  الكشف عن أثر استخدام برناجمني بالتدريب الفرتي على تطوير القدرة الالهوائية و معديل النبض و التـنفس لالعـيب كـرة

 .القدم 

  لالعـــيب كـــرة القـــدم بـــني جممـــوعيت البحـــث       الكشـــف عـــن داللـــة الفـــروق يف القـــدرة الالهوائيـــة و معـــديل النـــبض و التـــنفس

  .يف االختبار البعدي

  :فروض الدراسة

     وجود فروق ذات داللة معنويـة يف القـدرة الالهوائيـة و معـديل النـبض و التـنفس لالعـيب كـرة القـدم بـني االختبـارين القبلـي

 .و البعدي �موعيت البحث

  الالهوائية و معديل النبض و التنفس لالعيب كرة القدم بني جمموعيت البحـث يف وجود فروق ذات داللة معنوية يف القدرة

  .االختبارات البعدية

  .استخدم الباحثان املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة املشكلة:منهج الدراسة
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ــة الدراســة  ســنة 19العبيــا مــن العــيب شــباب نــادي أبيــل لكــرة القــدم بعمــر أقــل  20تكونــت عــني البحــث مــن  : عين

  .العبني 10اختريت بالطريقة العمدية،قسمت اىل جمموعتني جتريبيتني كل منها ب 

  :أهم النتائج

 احدث برناجمي التدريب الفرتي اخنفاضا يف معدل النبض و معدل التنفس يف فرتة االستشفاء. 

 مـرات التـنفس لـدى  احدث برنـاجمي التـدريب الفـرتي تطـويرا يف القـدرة الالهوائيـة و اخنفـاض معـدل سـرعة النـبض و عـدد

 .عينة البحث الثانية بشكل أكرب

  )2011البيجواين ( م2011دهام صالح محمود البيجواني دراسة زهير قاسم الخشاب و أ :1-1-7

 مـــن عـــدد فــي البدنيـــة بالتمــارين) التكـــرار و الحمــل دوام بـــزمن(الــتحكم أثـــر فــي مقارنـــة دراســة :عنــوان الدراســـة

  .الشباب القدم كرة لالعبي المهارية و البدنية المتغيرات

  :يهدف البحث اىل معرفة :أهداف الدراسة

 يف عدد من املتغريات البدنية و املهارية لالعيب  ) زمن دوام احلمل و التكرار( داللة الفروق االحصائية بني أسلويب التحكم

 .كرة القدم الشباب يف االختبار البعدي

 لالعـيب كـرة القـدم ) زمـن دوام احلمـل و التكـرار(عدد من املتغـريات البدنيـة و املهاريـة يف أسـلويب الـتحكم نسب التطور يف

  .شباب

  :فروض الدراسة

  يف عدد مـن املتغـريات البدنيـة و املهاريـة ) زمن دوام احلمل و التكرار(وجود فروق ذات داللة معنوية بني أسلويب التحكم

 ).أسلوب التحكم بزمن دوام احلمل(الختبارات البعدية و ملصلحة لالعيب كرة القدم الشباب يف ا

  زمـن دوام احلمـل و التكـرار(هناك اختالف يف نسب تطور يف عدد من املتغريات البدنية و املهارية بني أسلويب الـتحكم (

  .لالعيب كرة القدم شباب

  .و مشكلتهاستخدم الباحثان املنهج التجرييب ملالءمته طبيعة البحث :منهج الدراسة

  .العب كرة قدم اختريوا بالطريقة العمدية 20تكونت عينة البحث من :عينة الدراسة
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  :أهم النتائج

 القــوة املميــزة بالســرعة ( حقــق أســلوب الــتحكم بــزمن دوام احلمــل تطــورا باألواســط احلســابية يف الصــفات البدنيــة مجيعهــا

مـن أسـلوب الـتحكم بتكـرار احلمـل عنـد مقارنـة نتـائج االختبـارات بشـكل أفضـل ) للبطن،و مطاولة القوة للرجلني،و املرونة

 .البدنية البعدية

 دقة التهديف البعيد،و دقة التمريرة (حقق أسلوب التحكم بزمن دوام احلمل تطورا باألواسط احلسابية يف املهارات مجيعها

 .ئج االختبارات البعدية املهاريةبشكل أفضل من أسلوب التحكم بتكرار احلمل عند مقارنة نتا) الطويلة،و االمخاد

 القوة املميزة بالسرعة للبطن،و مطاولة ( هناك اختالف يف نسب تغري بصورة متفاوتة يف املتغريات البدنية و املهارية مجيعها

دوام و كان هذا ملصلحة أسلوب التحكم بـزمن )القوة للرجلني،و املرونة،دقة التهديف البعيد،دقة التمريرة الطويلة،و االمخاد

 .احلمل

 صفة املرونة شكلت أعلى فرق يف نسب التطور ملصلحة أسلوب التحكم بزمن دوام احلمل. 

  )2011جواد (  .2011دراسة جميل كاظم جواد  :1-1-8

  و األلدوسـترون TSHتأثير التدريب الفتري المرتفـع و المـنخفض الشـدة علـى منسـوب هرمـوني :عنوان الدراسة

  .متر سباحة حرة 50و انجاز 

  :يهدف البحث اىل التعرف على:أهداف الدراسة

  تــأثري طــريقيت التــدريب الفــرتي مرتفــع و مــنخفض الشــدة علــى منســوب هرمــوينTSH مــرت  50و األلدوســتريون و اجنــاز

 .سباحة حرة

  الفـــروق مـــا بـــني القياســـني القبلـــي و البعـــدي لطـــريقيت التـــدريب الفـــرتي مرتفـــع و مـــنخفض الشـــدة علـــى منســـوب هرمـــوين

TSH   مرت سباحة حرة 50و األلدوستريون و اجناز. 

  الفروق ما بني طريقيت التدريب الفرتي مرتفع و مـنخفض الشـدة علـى منسـوب هرمـوينTSH  و األلدوسـتريون و اجنـاز

  .ة حرة يف القياس البعدي لدى عينة البحثمرت سباح 50

  :فروض الدراسة

  أن لطريقيت التدريب الفرتي مرتفـع و مـنخفض الشـدة تـأثري علـى منسـوب هرمـوينTSH  50و األلدوسـتريون و اجنـاز 

 .مرت سباحة حرة
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  توجد فروق ما بني القياسـني القبلـي و البعـدي لطـريقيت التـدريب الفـرتي مرتفـع و مـنخفض الشـدة علـى منسـوب هرمـوين

TSH  مرت سباحة حرة 50و األلدوستريون و اجناز. 

  توجــد فــروق مــا بــني طــريقيت التــدريب الفــرتي مرتفــع و مــنخفض الشــدة علــى منســوب هرمــوينTSH     و األلدوســتريون 

  .مرت سباحة يف القياس البعدي لدى عينة البحث 50و إجناز 

  .استخدم املنهج التجرييب حلل مشكلة البحث:منهج الدراسة

  .سباحني لكل منهما اختريوا بالطريقة العمدية 6عينتني جتريبيتني من :عينة الدراسة

  :أهم النتائج

    طريقـــة التـــدريب الفـــرتي مرتفـــع الشـــدة و مـــنخفض الشـــدة ســـامهت بشـــكل اجيـــايب علـــى رفـــع منســـوب هرمـــوينTSH        

 .و األلدوستريون و االجناز

  طريقـة التـدريب الفـرتي مرتفـع الشـدة كـان أكثـر تـأثريا علـى منسـوب هرمـوينTSH  و األلدوسـتريون يف حـدوث تكيفـات

 .التدريب الفرتي منخفض الشدة فسيولوجية لدى السباحني من طريقة

  50أن احلمل التدرييب مرتفع الشدة عمل على زيادة قدرة العضـالت يف التحمـل ممـا أدى اىل حتقيـق زمـن أقـل يف سـباق 

 .مرت سباحة حرة

  )2010مطهر ( .م2010دراسة عبد الغني مطهر : 1-1-9

          الجـــري باألســـلوب الفتـــري متغيـــر الشـــدة علـــى بعـــض المتغيـــرات الفســـيولوجيةتـــأثير تـــدريبات :  عنـــوان الدراســـة

  .و المستوى الرقمي لدى متسابقي المسافات الطويلة في المدارس الثانوية للعاصمة اليمنية صنعاء

  :هدفت الدراسة اىل التعرف على : أهداف الدراسة

 فــرتي متغــري الشــدة علــى حتســني معــدل ضــربات القلــب أثنــاء الراحــة     تــأثري الربنــامج املقــرتح لتــدريبات اجلــري باألســلوب ال

 .و التحمل الدوري التنفسي و القدرة الالهوائية و املستوى الرقمي عند أفراد ا�موعة التجريبية

 الفروق بني أفراد ا�موعة التجريبية و أفراد ا�موعة الضابطة يف متغريات الدراسة. 
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  :فروض الدراسة

  توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى حتسني معدل ضربات القلب أثناء الراحة و التحمل الدوري التنفسي   و ال

 .القدرة الالهوائية و املستوى الرقمي لدى أفراد ا�موعة الضابطة بني القياسني القبلي و البعدي

  أثناء الراحة و التحمل الدوري التنفسـي  و ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى حتسني معدل ضربات القلب

 .القدرة الالهوائية و املستوى الرقمي لدى أفراد ا�موعة التجريبية بني القياسني القبلي و البعدي

  ال توجد فروق ذات داللة احصائية يف مستوى حتسني معدل ضربات القلب أثناء الراحة و التحمل الدوري التنفسـي  و

 .املستوى الرقمي لدى أفراد ا�موعتني التجريبية و الضابطة بني القياسني القبلي و البعدي القدرة الالهوائية و

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة ا�موعات املتكافئة و بالتصميم ذي القياس القبلي و البعدي:منهج الدراسة

 .طريقة العمديةالعبا ناشئا يف املسافات الطويلة اختريوا بال 16 : عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  التــدريب الفــرتي بأســلوب املتغــري الشــدة لــه تــأثري اجــايب و فعــال يف حتســن معــدل ضــربات القلــب أثنــاء الراحــة و التحمــل

  .الدوري التنفسي و القدرة الالهوائية و مستوى االجناز الرقمي لدى العينة التجريبية

  )2005فتحي (  .م2005دراسة مؤيد جاسم محمد و آخرون  :1-1-10

ثــر اســتخدام طريقتــي التــدريب الفتــري المرتفــع الشــدة و التــدريب التكــراري فــي تطــوير القــوة أ :عنــوان الدراســة

  القصوى لعضالت الرجلين

  :أهداف الدراسة

  الشدة و التدريب التكرارييهدف البحث اىل تطوير القوة القصوى لعضالت الرجلني باستخدام التدريب الفرتي مرتفع. 

 معرفة أي من الطريقتني املستخدمتني يف التدريب أفضل و أكثر مالءمة يف تطوير القوة القصوى.  

  :فروض الدراسة

 هناك تطور يف مستوى القوة القصوى لعضالت الرجلني يف االختبارات البعدية عنها يف االختبارات القبلية. 

  القوة القصوى بني الطيقتني املستخدمتني يف االختبارات البعديةتوجد فروق معنوية يف مستوى تطور.  
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  .استخدم الباحثون املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة مشكلة البحث:منهج الدراسة

  .طالب يف كلية الرتبية الرياضية اختريوا بالطريقة العمدية ووزعوا بني الطريقتني عن طريق القرعة 52 : عينة الدراسة

  :ئجأهم النتا

  فاعلية كل من التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التكراري يف تطوير القوة العضلية لعضالت الرجلني. 

 عدم وجود فروق معنوية بني الطريقتني يف تطوير القوة العضلية للرجلني. 

  )2015خليف (  م2015دراسة عماد كاظم خليف  :1-1-11

ــزة  : عنــوان الدراســة اســتخدام طريقتــي التــدريب الفتــري مرتفــع الشــدة و التــدريب التكــراري لتطــوير القــوة الممي

  .بالسرعة لألطراف السفلى و تأثيرها على سرعة الدحرجة لالعبي كرة القدم المتقدمين

  :أهداف الدراسة

 إعداد منهج تدرييب لتطوير القوة املميزة بالسرعة لألطراف السفلى لالعيب كرة القدم. 

 التعرف على تأثري املنهج التدرييب يف تطوير سرعة الدحرجة لالعيب كرة القدم املتقدمني.  

  :فروض الدراسة

 وجود فروق ذات داللة معنوية بني ا�موعتني التجريبية و الضابطة يف االختبار البعدي.  

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم ا�موعتني املتكافئتني : منهج الدراسة

  .اختريوا بالطريقة العشوائيةالعب من نادي صناعة الرياضي لكرة القدم  24 : عينة الدراسة

  : أهم النتائج

  املنهج التدرييب املقرتح كان فعال يف تطوير القوة املميزة بالسرعة لألطراف السفلية و الدحرجة بالكرة.  

 )2008وناس ( م 2008 عزيز كريم وناسدراسة  :1-1-12

ثــــر اســــتخدام التــــدريب الفتــــري مرتفــــع الشــــدة لتطــــوير مطاولــــة الســــرعة وبعــــض المتغيــــرات أ : عنــــوان الدراســــة

  .الفسيولوجية لدى حكام كرة القدم
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  :يهدف البحث للتعرف على : أهداف الدراسة

  .الفسيولوجية لدى حكام كرة القدم الدولينيالتدريب الفرتي املرتفع الشدة يف تطوير مطاولة السرعة  وبعض املتغريات 

  :فرضيات الدراسة

 لالختبار القبلي والبعدي للمجموعـة التجريبيـة  يف )  0.05( داللة إحصائية عند مستوى  تال توجد فروق ذا

  .طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة االجيايب يف تطوير صفة مطاولة السرعة لدى حكام كرة القدم الدوليني 

 لالختبـار القبلـي والبعـدي للمجموعـة الضـابطة  للتـأثريات )  0.05( داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ت  توجد فروق ذاال

  الفسيولوجية يف تطوير صفة مطاولة السرعة لدى حكام كرة القدم الدوليني

 لالختبار البعدي يف ا�موعتني التجريبية والضابطة  لطريقة )  0.05( داللة إحصائية عند مستوى  تال توجد فروق ذا

  .التدريب الفرتي املرتفع الشدة االجيايب يف تطوير صفة مطاولة السرعة لدى حكام كرة القدم الدوليني 

 مــــوعتني التجريبيــــة والضــــابطة  لالختبــــار البعــــدي يف ا)  0.05( داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى  تال توجــــد فــــروق ذا�

  .للتأثريات الفسيولوجية يف تطوير صفة مطاولة السرعة لدى حكام كرة القدم الدوليني 

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب ذا ا�موعتني املتكافئتني   ملالءمته لطبيعة البحث : منهج الدراسة

  .حكام اختريوا بالطريقة العشوائية 8 : عينة الدراسة

  : أهم النتائج

    إن مطاولة السرعة تعد صفة مطورة  ألفراد عينة البحث بفعل املنهج املبين بأسس علمية قائمة على التحليل الفسلجي

  .للحكام

    يف وقـــت الراحـــة مل  تـــؤثر مترينـــات املطاولـــة للســـرعة يف معـــدل النـــبض ، أي إن التمرينـــات الالهوائيـــة ال تـــؤثر يف قابليـــة

  .وفعاليته القلب

  يتأثر الضغط الدموي االنقباضي واالنبساطي عند استخدام مترينات تطوير مطاولة السرعة على حنو ذا داللة قياسية.  

  )2014حنا ( .م 2014دراسة معن عبد الكريم جاسم و سعد حنا : 1-1-13

التكـراري و الفتـري فـي بعـض المهـارات األساسـية لالعبـي  أثر التمارين المهارية بطريقتي التـدريب :عنوان الدراسة

  .كرة القدم
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  :هدفت الدراسة اىل الكشف عن: أهداف الدراسة 

 أثر التمارين املهارية بطريقة التدريب التكراري يف بعض املهارات األساسية لالعيب كرة القدم شباب. 

  املهارات األساسية لالعيب كرة القدم الشبابأثر التمارين املهارية بطريقة التدريب الفرتي يف بعض. 

 داللة الفروق االحصائية يف بعض املهارات األساسية لالعيب كرة القدم بني ا�موعتني التجريبيتني يف االختبار البعدي.  

  :فروض الدراسة

 التجريبية األوىل بطريقة  وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي و البعدي يف املهارات األساسية للمجموعة

 .التدري التكراري و لصاحل االختبار البعدي

  وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي و البعدي يف املهارات األساسية للمجموعة التجريبية الثانية بطريقة

 .التدريب الفرتي و لصاحل االختبار البعدي

  املهـارات األساسـية لالعـيب كـرة القـدم بـيم ا�مـوعتني التجـريبيتني يف االختبـار ال توجد فروق ذات داللة معنوية يف بعـض

  .البعدي

  .مت استخدام املنهج التجرييب ملالءمته و طبيعة مشكلة البحث:منهج الدراسة

  .العبا قسمت اىل جمموعتني عشوائيا 16:عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  تطورا جيدا يف املهارات األساسية كافة لصاحل االختبارات البعدية) التكراريالفرتي و ( حقق كال املنهاجني التدريبني. 

 تفوق التدريب التكراري على الفرتي يف حتسني مهارات الدحرجة،االمخاد،ضرب الكرة بالرأس. 

 تفوق التدريب الفرتي على التكراري يف حتسني مهاريت التهديف القريب،و التمريرة القصرية. 

  )2014الصفار (  م2014اد يونس الصفار دراسة زي :1-1-14

أثر تدريبات المطاولة الهوائية بفترات راحة مقترحة في مؤشر التعب و منحنـى االستشـفاء لمعـدل :عنوان الدراسة

  .النبض لالعبي كرة القدم
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   :أهداف الدراسة

  البعدي ملؤشر التعب للمجموعة التجريبية األوىل و الثانية لالعيب كرة الكشف عن داللة الفروق بني االختبارين القبلي و

 .القدم

 الكشف عن داللة الفروق يف مؤشر التعب بني ا�موعتني التجريبيتني يف االختبار البعدي. 

 يــة الكشــف عــن داللــة الفــروق بــني االختبــارين القبلــي و البعــدي يف منحــىن االستشــفاء ملعــدل النــبض للمجموعــة التجريب

 .األوىل و الثانية لالعيب كرة القدم

 الكشف عن داللة الفروق يف منحىن االستشفاء ملعدل النبض بني ا�موعتني التجريبيتني يف االختبار البعدي.  

  :فروض الدراسة

 انيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي يف مؤشر التعب للمجموعة التجريبية األوىل و الث. 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا�موعتني يف مؤشر التعب يف االختبار البعدي. 

  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــني االختبـــارين القبلـــي و البعـــدي يف منحـــىن االستشـــفاء ملعـــدل النـــبض للمجموعـــة

 .التجريبية األوىل و الثانية

  منحىن االستشفاء ملعدل النبض يف االختبار البعديوجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا�موعتني يف.  

  .ييب ملالءمته لطبيعة البحثر اسة على املنهج التجر اعتمدت الد :منهج الدراسة

  .العبا من نادي املوصل الرياضي بكرة القدم اختريوا بالطريقة العمدية 14:عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  لتـدريب ) 1:1/4)(1:1/3)(1:1/2)(1:1(و بنسبة عمـل اىل الراحـة ) تدرجيياتقليل فرتات الراحة (األسلوب املقرتح

 .يف مؤشر التعب) 1:1/2(و ) 1:1(املطاولة اهلوائية هو أفضل نسبيا من أسلوب التدريب الفرتي بفرتات راحة 

 مــل اىل الراحــة أن األســلوب املقــرتح لتــدريب املطاولــة اهلوائيــة هــو أفضــل نســبيا مــن أســلوب التــدريب الفــرتي و بنســبة ع

 .على منحىن االستشفاء ملعدل النبض و ال سيما بعد الدقيقة الثالثة) 1:1/2(و )1:1(
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  م 2008دراسة موفق أسعد الهيتي و حامد سيمان حمد  :1-1-15

تــأثير بعــض طرائــق التــدريب الــدائري المختلفــة فــي بعــض المتغيــرات الوظيفيــة لالعــب كــرة القــدم :عنــوان الدراســة

  الشباب

   :أهداف الدراسة

  و باألسلوب الدائري و أثر كل منهما يف املتغريات الوظيفية ) املستمر،الفرتي،املختلط(التعرف على تأثري طرائق التدريب

 .لالعيب كرة القدم الشباب

 التعرف على أي الطرائق أفضل يف التأثري على املتغريات الوظيفية.  

  :فروض الدراسة

 تغريات الوظيفية بني طرائق التدريب الدائري املختلفة لصاحل ا�موعة اليت تتدرب بأسلوب وجود فروق معنوية يف بعض امل

 .التدريب الدائري الفرتي

 توجد فروق ذات داللة معنوية يف بعض املتغريات الوظيفية بني جماميع التدريب الدائري و ا�موعة الضابطة.  

  .يف معاجلة مشكلة البحثاعتمد الباحثان على املنهج التجرييب :منهج الدراسة

لكـل .العبا يف كرة القـدم اختـريوا بالطريقـة العمديـة و قسـموا بالطريقـة العشـوائية اىل أربـع جمموعـات 20 :عينة الدراسة 

  .من التدريب الدائري الفرتي ،الدائري املستمر،املختلط،التدريب اخلاص

  :أهم النتائج

  املتغريات الوظيفية اآلتيةوجود فروق ذات داللة معنوية بني ا�موعات يف: 

  معدل ضربات القلب وقت الراحة 

 معدل ضربات القلب بعد اجلهد األول 

 معدل ضربات القلب بعد اجلهد الثاين 

  دقائق من �اية اجلهد الثاين ) 5(معدل ضربات القلب بعد جهد 

  الكفاية البدنية املطلقة)PWC170( 

  الكفاية البدنية النسبية 
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  الستهالك األوكسجني املطلقاحلد األقصى 

 احلد األقصى الستهالك األوكسجني النسيب. 

 السعة احليوية املطلقة و النسبية. 

      وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة بــني القيــاس القبلــي و البعــدي يف قيــاس احلــد األقصــى الســتهالك األوكســجني النســيب  

 .بار البعديو السعة احليوية النسبية للمجموعة الضابطة لصاحل االخت

 عدم وجود فروق معنوية بني التدريب الدائري املستمر و التدريب الدائري املختلط يف مجيع املتغريات الوظيفية. 

  عدم وجود فروق معنوية بني التدريب الدائري الفرتي و التدريب الدائري املختلط يف معدل ضربات القلب بعـد اجلهـد

 .ية و السعة احليوية املطلقة و النسبيةاألول و نسبة العودة اىل احلالة الطبيع

 كان تسلسل ا�اميع حسب تطورها و تأثريها يف بناء املتغريات الوظيفية وفق اآليت: 

 جمموعة التدريب الدائري الفرتي. 

 جمموعة التدريب الدائري املختلط. 

 جمموعة التدريب الدائري املستمر. 

 ا�موعة الضابطة.  

  )2006حبيب ( :م 2006ب دراسة رحيم رويح حبي :1-1-16

تــأثير تــدريبات تحمــل الالكتيــك فــي تنميــة التحمــل الخــاص وتحمــل تــراكم نســبة تركيــز حــامض  : عنــوان الدراســة

  متر 800ركض  وانجازالالكتيك  في الدم 

  :يهدف البحث يف التعرف على :أهداف الدراسة

 وحتمــل تــراكم نســبة تركيــز ) حتمــل القــوة  –حتمــل الســرعة ( تــدريبات حتمــل الالكتيــك يف تنميــة التحمــل اخلــاص  تــأثري

  .مرت  800حامض الالكتيك يف الدم واجناز ركض 

  :يفرتض الباحث اىل  : فروض الدراسة

مـرت يف االختبـارين  800وجود فرق معنوي يف صفة التحمل اخلاص ونسـبة تركيـز حـامض الالكتيـك يف الـدم واجنـاز ركـض 

  .القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي 

  ملالئمة طبيعة البحث) ا�موعة الواحدة (  وبأسلوباستخدم الباحث املنهج التجرييب  : منهج الدراسة
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ندية القطر بألعاب القوى  يف ركض املسافات أمت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من العيب شباب  : عينة الدراسة

  2006 – 2005العبني للموسم الرياضي )  7( سنة والبالغ عددهم )  19 – 18(  بأعماراملتوسطة  

  : يأيت من خالل هذه الدراسة استنتج الباحث ما : أهم النتائج

 حتمل القوة  –حتمل السرعة ( ن تدريبات حتمل الالكتيك كان هلا االثر الكبري يف تطوير التحمل اخلاص أ.(  

 دت تــدريبات حتمــل الالكتيــك اىل القــدرة علــى حتمــل نســبة زيــادة تــراكم حــامض الالكتيــك يف الــدم الطــول فــرتة أثنــاء أ

 .األداء

 مرت 800دت تدريبات حتمل الالكتيك اىل تطور إجناز ركض أ. 

  :م 2008دراسة أحمد يوسف متعب الشمخي و سامر يوسف متعب الشمخي : 1-1-17

  .تمرينات الهوائية في تطور تحمل القوة والسرعة لدى الالعبين الشباب في كرة اليد أثر :عنوان الدراسة

  : أهداف الدراسة

  إعداد برنامج تدرييب لتطوير حتمل القوة والسرعة باستخدام التمرينات الالهوائية. 

  لدى الالعبني الشباب يف كرة اليد معرفة تأثري التمرينات الالهوائية يف تطور حتمل القوة والسرعة. 

 .للتمرينات الالهوائية تأثري اجيايب يف تطور حتمل القوة والسرعة لدى الالعبني الشباب يف كرة اليد  :فروض الدراسة

ــــان املــــنهج التجــــرييب ملالئمــــة طبيعــــة املشــــكلة مــــن خــــالل اســــتخدام التصــــميم التجــــرييب  : مــــنهج الدراســــة ــــع الباحث       اتب

  .بعد تدريب فرتي مرتفع الشدة ).االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة (

  .سنة 19,18العبا متوسط أعمارهم  12 : عينة البحث

  :أهم النتائج

  للتمرينات الالهوائية تأثري اجيايب يف تطور صفة حتمل القوة لدى الالعبني الشباب يف كرة اليد.  

 يف تطور صفة حتمل السرعة لدى الالعبني الشباب يف كرة اليد للتمرينات الالهوائية تأثري اجيايب . 
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  )2008حسن (  م 2008دراسة عماد الدين شعبان حسن : 1-1-18

تــأثير شــدة حمــل العتبــة الفارقــة الالهوائيــة علــى بعــض المتغيــرات الفســيولوجية و مســتوى تركيــز : عنــوان الدراســة 

  .الكورتيزول و الذكورة و النموهرمون 

  : ىل التعرف على ما يليإيهدف البحث : أهداف الدراسة 

         تـــأثري شـــدة محـــل العتبـــة الفارقـــة الالهوائيـــة علـــى املتغـــريات الفســـيولوجية األوليـــة مثـــل ضـــربات القلـــب،محض الالكتيـــك

 .يف الدم،التعب و األمل العضلي و درجة حرارة اجلسم

  العتبة الفارقة الالهوائية على مستوى تركيز هرمون الكورتيزول و هرمون الذكورة و هرمون النموتأثري شدة محل. 

  مقارنة متوسـط التغـري النسـيب لكـل مـن مسـتوى تركيـز هرمـون الكـورتيزول و هرمـون الـذكورة و هرمـون النمـو بعـد احلمـل

  .ساعات من انتهاء احلمل البدين 6،2،1البدين مباشرة و بعد 

  :دراسةفروض ال

  و القياســات التتبعيــة أثنــاء و بعـد أداء شــدة محــل العتبــة ) الراحـة(توجـد فــروق ذات داللــة احصـائية بــني القيــاس القبلــي

الفارقة الالهوائيـة يف املتغـريات الفسـيولوجية األوليـة قيـد البحـث متمثلـة يف ضـربات القلـب،محض الالكتيـك يف الـدم،التعب   

 .جلسمو األمل العضلي و درجة حرارة ا

 بعــد أداء شــدة محــل العتبــة الفارقــة (و القيــاس البعــدي ) الراحــة( توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــني القيــاس القبلــي

 .يف مستوى تركيز هرمون الكورتيزول و هرمون الذكورة و هرمون النمو) الالهوائية مباشرة

 يـــز هرمـــون الكــورتيزول و هرمـــون الـــذكورة       توجــد فـــروق ذات داللــة احصـــائية يف متوســـط التغــري النســـيب بـــني مســتوى ترك

  ).ساعات من أداء احلمل البدين 6،2،1بعد (و هرمون النمو يف القياس البعدي

�موعة واحدة ) القبلي و البعدي(استخدم الباحث املنهج التجرييب عن طريق التصميم التجرييب للقياس :منهج الدراسة

  ).جتريبية(

  )3±26(فردا مت اختيارهم بالطريقة العشوائية من الذكور يف مرحلة السنية  17تكونت عينة البحث من  :عينة الدراسة
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  :أهم النتائج

 العضــلي عنــد اســتخدام شــدة محــل العتبــة الفارقــة زداد معــدل ضــربات القلــب و درجــة حــرارة اجلســم و األمل و التعــب يــ

 .األداء و شدة احلمل البدين معاالالهوائية كما أن هذه الزيادة مرتبطة بطول فرتة 

 تؤدي شدة محل العتبة الفارقة الالهوائية اىل ارتفاع نسبة تركيز هرمون الكورتيزول و هرمون الذكورة و هرمون النمو. 

 كما أن أسرع اهلرمونات وصوال ملرحلة االستشفاء هو هرمون النمو باملقارنة مع هرموين الكورتيزول و الذكورة.  

  )2008حممد (  م 2008محمد علي اسماعيل محمد دراسة : 1-1-19

  .تأثير تنمية العتبة الفارقة الالهوائية علىى مستوى األداء لدى ناشئ المصارعة :عنوان الدراسة

  :يهدف البحث اىل التعرف على:أهداف البحث

  الفارقة الالهوائية لدى ناشئ املصارعةتأثري الربنامج التدرييب املقرتح على تنمية العتبة. 

                تـــــأثري تنميـــــة العتبـــــة الفارقـــــة الالهوائيـــــة مـــــن خـــــالل الربنـــــامج التـــــدرييب املقـــــرتح علـــــى حتســـــني بعـــــض املتغـــــريات البدنيـــــة

  .و الفسيولوجية و مستوى األداء املهاري لدى ناشئ املصارعة

  : فروض البحث

  اس القبلــي و البعــدي للمجمــوعتني الضــابطة و التجريبيــة و لصــاحل القيــاس البعــدي     بــني القيــإحصــائية توجـد فــروق دالــة

 .يف مستوى نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم مما يدل على تنمية العتبة الفارقة الالهوائية

  امض بـــني القيـــاس البعـــدي للمجمـــوعتني الضـــابطة و التجريبيـــة يف مســـتوى نســـبة تركيـــز حـــإحصـــائية توجـــد فـــروق دالـــة

 .الالكتيك يف الدم و لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية

  بـــني القيـــاس القبلـــي و البعـــدي للمجموعـــة الضـــابطة و لصـــاحل القيـــاس البعـــدي يف بعـــض إحصـــائية توجـــد فـــروق دالـــة

 .املتغريات البدنية و الفسيولوجية و مستوى األداء املهاري للمصارعني

  القيـــــاس البعـــــدي للمجمـــــوعتني الضـــــابطة و التجريبيـــــة يف بعـــــض املتغـــــريات البدنيـــــة              توجـــــد فـــــروق دالـــــة إحصـــــائيا بـــــني

 .و الفسيولوجية و مستوى األداء املهاري و لصاحل القياس البعدي للمجموعة التجريبية

  اســــتخدم الباحــــث املــــنهج التجــــرييب ملناســــبته لطبيعــــة البحــــث،من خــــالل التصــــميم التجــــرييب ذو: مــــنهج الدراســــة 

 .ا�موعتني

  .ناشئا 40سنة و بلغ عددهم 18بالطريقة العمدية من الالعبني الناشئني حتت  اختريت: عينة البحث 
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  :أهم النتائج

  أدى الربنامج التـدرييب املقـرتح اىل اخنفـاض نسـبة تركيـز محـض الالكتيـك يف الـدم يف الراحـة و بعـد ا�هـود ممـا يـدل علـى

 .لدى مصاعي أفراد ا�موعة التجريبية تنمية العتبة الفارقة الالهوائية

  تنمية العتبة الفارقة الالهوائية مـن خـالل الربنـامج التـدرييب املقـرتح ادى اىل حتسـني املتغـريات البدنيـة و الفسـيولوجية قيـد

 .البحث و كذلك املستوى املهاري لدى املصارعني أفراد ا�موعة التجريبية

  ظـا عـن حتسـن ا�موعـة الضـابطة يف القيـاس البعـدي يف متغـريات البحث،حيـث حققت ا�موعة التجريبيـة حتسـنا ملحو

مقارنة با�موعة الضابطة حيث ) بعد ا�هود %17,49يف الراحة، %29,45( تراوحت نسبة حتسن الالكتيك يف الدم 

التجريبيـــة       ،أمـــا النـــبض فبلـــغ التحســـن يف ا�موعـــة)بعـــد ا�هـــود % 6,56يف الراحـــة،  %11,86(بلغـــت نســـبة التحســـن

يف الراحــــة،  %4,31( يف حــــني بلــــغ التحســــن يف ا�موعــــة الضــــابطة ) بعــــد ا�هــــود  % 7,06يف الراحــــة، 8,08%( 

 %12,82،و بالنســـبة للقــــدرات البدنيـــة فبلغـــت نســـبة التحســــن للمجموعـــة التجريبيـــة مـــا بــــني )بعـــد ا�هـــود % 4,39

 ).%29,83:%7,66(بني يف حني بلغ التحسن للمجموعة الضابطة ما ) 43,36%:

  )2010قاسم ( م   2010دراسة أياد محمد عبد اهللا و آخرون : 1-1-20

  .أثر جهد الهوائي متكرر في مؤشر التعب لالعبي كرة السلة و كرة الطائرة و كرة القدم:  عنوان الدراسة

يف مؤشـر التعـب بـني العـيب كـرة السـلة و كـرة حصـائية الفروق اإلهدف البحث اىل التعرف على داللة :الدراسة أهداف

  .القدم و كرة الطائرة

  .ال توجد فروق ذات داللة معنوية يف مؤشر التعب بني العيب كرة السلة و كرة القدم و الكرة الطائرة: الدراسةفروض 

  .مت استخدام املنهج الوصفي يف هذه الدراسة: الدراسة منهج

  .العبني لكل لعبة 5العبا ب  15جري البحث على عينة مت اختيارها بشكل عمدي تتكون من أ : عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  أحــدث اجلهــد الالهــوائي املتكــرر �ــاميع البحـــث الــثالث مــن العــيب كــرة الســـلة و الطــائرة و كــرة القــدم تزايــد يف زمـــن

السادس و تراجعا سلبيا بسبب اهلبوط يف مطاولـة النظـام مرتا من التكرار األول و حىت  35الركضات الست لقطع مسافة 

 .ثوان 10الالهوائي و ارتفاع مؤشر التعب لقلة مدة الراحة يف أثناء فرتة االستشفاء و هي 
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   عل الرغم من عدم وجود فروق معنوية يف مؤشر التعب بني ا�اميع الثالث فقـط أثبتـت األوسـاط احلسـابية بـأن العـيب

ا للتعب أكثر من غريهم تالهم العيب كرة السلة و من مث العـيب كـرة القـدم،مما يؤكـد علـى أن العـيب كـرة كرة الطائرة تعرضو 

 .القدم يتصفون بلياقة بدنية عالية املستوى و استشفاؤهم أسرع مقارنة بالعيب كرة السلة و الطائرة

  )2009سالم (  م 2009دراسة هوبير عبد اهللا سالم : 1-1-21

تأثير تمرينـات خاصـة وفـق أزمنـة التـدريب الفتـري فـي تطـوير المطاولـة الخاصـة و بعـض المهـارات :عنوان الدراسة

  .االساسية لالعبي فئة الشباب للعبة المالكمة

  :أهداف الدراسة

 األساســية لالعــيب فئــة  إعــداد مترينــات خاصــة وفــق أزمنــة التــدريب الفــرتي يف تطــوير املطاولــة اخلاصــة و بعــض املهــارات

 .الشباب للعبة املالكمة

  الكشــف عــن أثــر مترينــات خاصــة وفــق أزمنــة التــدريب الفــرتي يف تطــوير املطاولــة اخلاصــة و بعــض املهــارات األساســية

 .لالعيب فئة الشباب للعبة املالكمة

 ـــة الفـــروق بـــني االختبـــارات البعديـــة للمجمـــوعتني الضـــابطة و التجريبيـــة يف ـــة اخلاصـــة         الكشـــف عـــن دالل تطـــوير املطاول

 .و بعض املهارات األساسية لدى العيب الشباب للعبة املالكمة

  :الدراسةفروض 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة الضابطة يف متغريات قيد الدراسة. 

  البعدية للمجموعة التجريبية يف متغريات قيد الدراسة و لصاحل وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارات القبلية و

 .االختبارات البعدية

  بــني نتــائج االختبــارات البعديــة للمجمــوعتني الضــابطة و التجريبيــة يف متغــريات قيــد إحصــائية وجــود فــروق ذات داللــة

 .الدراسة

  .لبحث استخدم الباحث املنهج التجرييب و ذلك ملالءمته لطبيعة ا:الدراسةمنهج 

ــــا اختــــريوا بالطريقــــة العمديــــة،مت تقســــيمهم علــــى جممــــوعتني بطريقــــة عشــــوائية بعــــد اســــتبعاد            18:  عينــــة الدراســــة العب

  .العبني 4
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  :أهم النتائج

  فاعلية التمرينات اخلاصة وفق أزمنة التدريب الفـرتي يف تطـوير املطاولـة اخلاصـة و بعـض املهـارات األساسـية لالعـيب فئـة

 .للمالكمة الشباب

 تدريبات املنطقتني األوىل و الثانية األكثر تأثريا على تطوير املطاولة اخلاصة و بعض املهارات األساسية بلعبة املالكمة. 

  مل يظهر أي تطور معنوي على نتائج االختبارات البدنيـة و تقيـيم األداء املهـاري قيـد الدراسـة للمجموعـة الضـابطة مـن

 .تبع من قبل مدرب الفريقجراء تنفيذهم لألسلوب امل

  )2013سالمة (  :م 2013دراسة حامد بسام عبد الرحمن سالمة : 1-1-22

أثر التدريب الفتري عالي الشدة و تدريب الفارتلك على بعض الخصائص البدنية و الفسـيولوجية :عنوان الدراسة

  .لدى ناشئي كرة القدم

  :الدراسة اىل التعرف علىسعت  : أهداف الدراسة

 أثر طريقة التدريب الفرتي عايل الشدة على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم. 

 أثر طريقة التدريب الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم. 

 ايل الشدة و تدريبات الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية الفرق بني أثر استخدام كل من طريقيت التدريب الفرتي ع

 .و الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم

  :فروض الدراسة

  ــــى بعــــض اخلصــــائص البدنيــــة و إحصــــائية توجــــد فــــروق ذات داللــــة يف أثــــر طريقــــة التــــدريب الفــــرتي عــــايل الشــــدة عل

 .الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم بني القياسني القبلي و البعدي

  يف أثــر طريقــة تــدريب الفارتلــك علــى بعــض اخلصــائص البدنيــة و الفســيولوجية لــدى إحصــائية توجــد فــروق ذات داللــة

 .ناشئي كرة القدم بني القياسني القبلي و البعدي

  يف أثر طريقيت التدريب الفرتي عايل الشدة و تدريب الفارتلك على بعض اخلصـائص إحصائية توجد فروق ذات داللة

 .الفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم يف القياس البعديالبدين و 

  .استخدم املنهج التجرييب نظرا ملالءمته لطبيعة الدراسة:الدراسةمنهج 
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 15العبـا قسـموا عشـوائيا اىل فـوجني مـن  30اختريت بالطريقة العمدية من ناشئي كرة القـدم و بلغـت  : عينة الدراسة

  .العبا لكل منهما

  :أهم النتائج

  برنامج التدريب الفرتي عايل الشدة على مجيع اخلصائص البدنية و الفسيولوجية باستثناء الدفع القليب خالل الراحة أثر

 .و أقصى دفع قليب

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

  )2012محزة ( م  2012دراسة صدوق حمزة : 1-1-23

أثــر اســتخدام طريقتــي التــدريب الفتــري المرتفــع الشــدة و التــدريب التكــراري فــي تطــوير القــوة :  عنــوان الدراســة

  .العضلية و بعض المهارات األساسية في كرة القدم

  : أهداف الدراسة

  العضــلية و بعــض املهــارات األساســية لــدى العــيب كــرة القــدم الكشــف عــن أثــر التــدريب الفــرتي املرتفــع الشــدة يف القــوة

 ).سنة 19-17(صنف أواسط 

  الكشف عن أثر التدريب التكراري يف القوة العضلية و بعض املهارات االساسية لدى العـيب كـرة القـدم صـنف أواسـط

 ) سنة 17-19(

 ية بالنســبة للتـــدريب الفــرتي مرتفـــع الكشــف عــن مـــدى التطــور يف اختبــارات القـــوة العضــلية و بعــض املهـــارات األساســ

 ).سنة 19-17(الشدة و التدريب التكراري لدى العيب كرة القدم صنف أواسط 

  :فروض الدراسة

  بـــني االختبـــارين القبلـــي و البعـــدي لكـــل مـــن ا�مـــوعتني التجـــريبيتني لصـــاحل إحصـــائية توجـــد فـــروق معنويـــة ذات داللـــة

 )سنة 19-17(ملهارات األساسية لدى العيب كرة القدم صنف أواسط االختبار البعدي يف القوة العضلية و بعض ا

  يف االختبــارات البعديـة بــني ا�مــوعتني التجـريبيتني للقــوة العضــلية و بعــض إحصــائية ال توجـد فــروق معنويــة ذات داللـة

 )سنة 19-17(املهارات األساسية لدى العيب كرة القدم صنف أواسط 

  .التجرييب ملالءمته لطبيعة الدراسةاستخدم املنهج  : منهج الدراسة
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  .العبا لكل طريقة 24العبا و قسمت بني الطريقتني ب  48و بلغت  اختريت بالطريقة العمدية : عينة الدراسة

  :أهم النتائج

 التدريب الفرتي ادى اىل حتسن القوة العضلية و املهارات املهارات احلركية. 

  )2012بودواين (  .م 2012دراسة عبد الرزاق بودواني : 1-1-24

  .أثر التدريب المستمر و التبادلي على تطوير السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة القدم:عنوان الدراسة

  :و تتمثل يف: أهداف الدراسة 

 حتديد تأثري التدريب املستمر على حتسني السرعة اهلوائية القصوى لعينة البحث. 

  سنة 18تأثري التدريب التباديل على تنمية السرعة اهلوائية لدى فئة أقل من إبراز. 

 إيضاح و ترشيح أكثر الطريقتني كفاءة يف حتسني السرعة اهلوائية القصوى لعينة البحث. 

  :فروض الدراسة

  جمموعة التـدريب بني االختبار القبلي و البعدي يف  0,05عند مستوى داللة إحصائية هناك فروق معنوية ذات داللة

 .املستمر لصاحل االختبار البعدي

  بــني االختبــار القبلــي و االختبــار البعــدي يف جمموعــة التــدريب التبــاديل إحصــائية هنــاك فــروق معنويــة تصــل اىل احلــدود

 .لصاحل االختبار البعدي

  جمموعـــة التـــدريب يف االختبــارات البعديـــة بـــني 0,05عنـــد مســـتوى الداللـــة إحصــائية هنــاك فـــروق معنويـــة ذات داللـــة 

 .املستمر و جمموعة التدريب التباديل لصاحل ا�موعة الثانية

  .استعمل الباحث املنهج التجرييب ملالءمته طبيعة البحث : منهج الدراسة

العبـــا كـــرة القـــدم مـــن نـــادي مـــن مجعيـــة الشـــلف اختـــريوا بالطريقـــة العميـــدة و قســـموا بـــني الطـــريقتني  20:عينـــة الدراســـة

  .بالتساوي

  :توصل الباحث اىل : أهم النتائج

  أحــدث التــدريب املســتمر حتســنا يف الســرعة اهلوائيــة القصــوى يف االختبــارات البعديــة عنــد مقارنتهــا باالختبــارات القبليــة

 :بنسبة تقدم بلغت
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 25% يف السرعة اهلوائية القصوى. 

 98% يف اجلري املكوكي. 

 73% يف الوقت احملقق. 

  حتســنا يف الســرعة اهلوائيــة القصــوى يف االختبــارات البعديــة عنــد مقارنتهــا باالختبــارات القبليــة احــدث التــدريب التبــاديل

 :بنسبة تقدم بلغت

 28% يف السرعة اهلوائية القصوى. 

 114% يف اجلري املكوكي. 

 83% يف الوقت احملقق. 

  القصوى عند مقارنة النتائج احملصل عليها مل تكن هناك فروق بني التدريب املستمر و التباديل يف تنمية السرعة اهلوائية

 .من االختبارات البعدية ، إال أن نسبة التقدم يف التدريب التباديل كانت أفضل مقارنة بنسبة التقدم يف التدريب املستمر

  :الدراسات األجنبية:1-2

  (SALEM 2015) .م 2014دراسة بن سالم سالم : 1-2-1

مـن أجـل تطـوير القـدرة الهوائيـة و الالهوائيـة لالعبـي  ) الفتـري(تطبيق منهجية التـدريب المتقطـع : عنوان الدراسة 

   .كرة القدم أكابر

اهلدف املهم مـن هـذه الدراسـة هـو تطـوير القـدرة علـى العمـل البـدين الالهـوائي و اهلـوائي لالعـيب كـرة  : أهداف الدراسة

  ).الفرتي(طريقة التدريب املتقطع القدم باستخدام 

  :فروض الدراسة

 متارين التدريب الفرتي تتكون من منهجية تدريب األكثر قربا من نشاط الالعبني أثناء املباراة. 

 طريقة التدريب الفرتي األكثر مالءمة لكرة القدم،تطور قدرة العمل البدين اهلوائي و الالهوائي لالعيب كرة القدم. 

ة اهلوائيـــة و الالهوائيـــة ر اســـتخدم الباحـــث املـــنهج التجـــرييب يف معرفـــة تـــأثري التـــدريب الفـــرتي علـــى القـــد : مـــنهج الدراســـة

  .لالعيب كرة القدم

  .العبا من فريق أمل بوسعادة لألكابر، اختريوا بالطريقة العمدية 24 : عينة الدراسة
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  :أهم النتائج

  البعديـة للعينـة التجريبيـة يف كـل مـن السـرعة اهلوائيـة القصـوى     وجود فـروق ذات داللـة احصـائية بـني اختبـارات القبليـة و

  .و لصاحل االختبارات البعدية. مرات قفز 5م،و 30م ، 400و املستهلك األقصى األوكسجيين ، 

  (Mokhtar 2012) م 2012دراسة مختار بوفروة : 1-2-2

لعـدائي النصـف ) VMA(و السـرعة الهوائيـة القصـوى  )SA(تقدير و تقويم العتبـة الالهوائيـة: عنوان الدراسة 

   .طويل و الطويل الجزائريين

  :أهداف البحث

 القيام بدراسة لتحديد مؤشرات العتبة الالهوائية و السرعة اهلوائية القصوى لعدائي النصف طويل و الطويل اجلزائريني.  

  :فروض البحث

  بني االختبارين القبلي و البعدي لكل من مؤشرات العتبة الالهوائية و السـرعة اهلوائيـة إحصائية هناك فروق ذات داللة

 .القصوى و لصاحل االختبارات البعدية

اعتمد الباحث على املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة البحث،حيث اعتمد على قياسات قبل و بعد مرحلة :منهج البحث

  .عدائي املسافات املتوسطة و الطويلة اجلزائرينيالتحضري ل

عــــدائني للمســــافات  7م و 1500و  800عــــدائني للمســــافات  5عــــداء مــــن املنتخــــب الــــوطين  12: عينــــة الدراســــة

  .اختريوا بالطريقة العمدية .م ذوي مستوى وطين و دويل10000و  5000

  :أهم النتائج

  القبلي و البعدي للسرعة اهلوائية القصوى و لصاحل االختبار البعديوجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار.  

  وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة بــني االختبــارين القبلــي و البعــدي لســرعة العتبــة الالهوائيــة)V.SAN ( لصــاحل االختبــار

 .البعدي

 رعة اهلوائية القصوى و لصاحل وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبار القبلي و البعدي لنبض القلب املوافق للس

 .االختبار البعدي

  عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلي و البعدي لنبض القلب املوافق للعتبة الالهوائية)FC .SAN.( 
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  اهلوائيــة وجـود فــروق ذات داللـة معنويــة بـني االختبــار القبلـي و البعــدي لرتكيـز محــض الالكتيـك يف الــدم املوافـق للســرعة

 .لصاحل االختبار البعدي) LAC.VMA(القصوى

  عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنويـــة بـــني االختبـــار القبلـــي و البعـــدي لرتكيـــز محـــض الالكتيـــك يف الـــدم املوافـــق للعتبـــة

 ).LA .SAN( الالهوائية

 0,99ث بلغت يوجد عالقة ارتباطية قوية جدا بني السرعة اهلوائية القصوى و سرعة العتبة الالهوائية حي. 

  0,94كما يوجد عالقة ارتباطية قوية بني نبض السرعة اهلوائية القصوى و نبض العتبة الالهوائية حيث بلغت. 

  نبض السرعة اهلوائية القصوى و محض الالكتيـك عنـد السـرعة اهلوائيـة (كما يوجد عالقة ارتباطية متوسطة بني كل من

تركيـز محـض الالكتيـك عنـد السـرعة اهلوائيـة (و )كتيـك عنـد العتبـة الالهوائيـةنـبض العتبـة الالهوائيـة و محـض الال (،)القصوى

  ).القصوى و تركيزه عند العتبة الالهوائية

  (D Ferrari, FM, et al. 2008) م 2008دراسة فراري برافو و آخرون : 1-2-3

   .القصوى مقابل التدريب الفتري في كرة القدم تدريب تكرار السرعة:عنوان الدراسة

هـــدفت الدراســـة إىل املقارنـــة بـــني تـــأثريات التـــدريب الفـــرتي مرتفـــع الشـــدة و تـــدريب تكـــرار الســـرعة  : أهـــداف الدراســـة

  .القصوى على مؤشرات القدرة اهلوائية و الالهوائية لالعيب كرة القدم ذكور

التجــرييب ملالءمتــه طبيعــة الدراســة،حيث مت املقارنــة بــني اختبــارات قبليــة       اعتمــد البــاحثون علــى املــنهج:منهجيــة الدراســة

  ).فرتي عايل الشدة و تدريب تكرار السرعة القصوى( و بعدية ملؤشرات القدرة اهلوائية و الالهوائية لطريقتني خمتلفتني 

  دقيقة للحصة 90سابيع ،مبدة أ 7حصص يف األسبوع  ملدة  4ىل إ 3جرت التجربة أثناء مرحلة املنافسات مبعدل.  

  مــن أقصـــى  %95- 90بشــدة ) م4000( جــري دقــائق  4×4التــدريب الفــرتي عــايل الشــدة احتــوى علـــى تــدريب

 .من أقصى نبض للقلب %70-60بشدة دقائق  3نبض للقلب مع راحة بينية اجيابية ملدة 

  ثـا بـني  20براحة بينية سلبية ملدة ) م720(مرت  40مرات  6×3تدريب تكرار السرعة القصوى احتوى على تدريب

  .دقائق راحة سلبية بني ا�اميع 4التكرارات و 

  .العب كرة قدم قسموا مناصفة بني الطريقتني 26 :عينة البحث 
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  :أهم النتائج

  الفـرتي و تـدريب تكـرار بني االختبارين القبلي و البعدي لكل مـن جممـوعيت التـدريب إحصائية توجد فروق ذات داللة

 .السرعة القصوى يف املستهلك األقصى األكسجيين و لصاحل االختبار البعدي

  بــني االختبــار القبلــي و البعــدي لكــل مــن جممــوعيت التــدريب الفــرتي و تــدريب إحصــائية كمــا توجــد فــروق ذات داللــة

 .االختبار البعدي تكرار السرعة القصوى يف حجم األوكسجني املوافق للعتبة الالهوائية لصاحل

 تدريب تكرار السرعة القصوى أفضل من التدريب الفرتي يف حتسني التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم. 

  (Dupont, Akakpo et Berthoin 2004) .م 2004دراسة غريغوري ديبونت و آخرون  :1-2-4

   .الفتري عالي الشدة على العبي كرة القدمتأثير دورة حمل للتدريب :عنوان الدراسة

هــدفت الدراســة اىل معرفــة تــأثري تــدريب فــرتي عــايل الشــدة علــى الســرعة و الســرعة اهلوائيــة القصــوى       : أهــداف الدراســة

  .و وزن اجلسم و الكتلة الشحمية 

  .اعتمد الباحثون على املنهج التجرييب يف دراستهم مبجموعتني : منهجية الدراسة

  .العبا لكرة القدم ذوي مشاركة على املستوى الوطين 22:عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  ال توجــد فــروق ذات داللــة معنويــة بــني االختبــار القبلــي و البعــدي لكــل مــن القياســات األنرتوبومترييــة و نــبض القلــب

 .األقصى

  م40ائية القصوى ،و السرعة وجود تأثري ذو داللة معنوية للتدريب الفرتي عايل الشدة على السرعة اهلو. 

  .% 3,5م بــــ  40، كما حتسن زمن %8,1حيث حتسنت السرعة اهلوائية القصوى بنسبة  

  )2007 وآخرون ،E. Micu( .م 2007و آخرون ) E.Micu(دراسة ميكو : 1-2-5

   .أشهر،لالعبي كرة القدم محترفين 10فتري لمدة غياب تنمية المؤشرات الهوائية بعد تدريب : عنوان الدراسة 

هـــدفت الدراســـة إىل تقـــومي تـــأثريات تـــدريب الفـــرتي علـــى القـــدرة اهلوائيـــة و األداء لالعـــيب كـــرة قـــدم : أهـــداف الدراســـة 

  .مستوى عايل
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اعتمد الباحث على املنهج التجرييب ملالءمته طبيعـة الدراسـة حيـث قـام باختبـارات قبـل و بعـد مـنهج  :الدراسة منهجية 

حصــص يف الشــهر باإلضــافة اىل التــدريب  3مبعــدل .ســاعات يف الشــهر 7تــدرييب اعتمــد فيــه علــى الطريقــة الفرتيــة،حبجم 

  .استمر املنهج من بداية املوسم اىل �ايته.االعتيادي لالعبني

  .العب كرة قدم حمرتف يف الدرجة الثانية الفرنسية من فريق ايسرت  لكرة القدم 13:لدراسةا عينة

  :أهم النتائج

أشــهر تــدريبا خاصــا بطريقــة التــدريب الفــرتي املضــاف اىل التــدريب  10ال يوجــد تطــور يف القــدرة اهلوائيــة بعــد تــدريب ملــدة 

  .االعتيادي و ذلك من خالل

 وية بني االختبارين القبلي و البعدي  للمستهلك األقصى األكسجيين عدم وجود فروق ذات داللة معنVO2MAX. 

  الالهوائيةعدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي و البعدي حلجم أكسجني العتبة VO2AT. 

  معنويـــــة بـــــني االختبـــــارين القبلـــــي و البعـــــدي لنـــــبض املســـــتهلك األقصـــــى األكســـــجيين عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة

FCVO2MAX. 

  م2015و آخرون ) JULIANO FERNANDES(دراسة جيليانو فارديناندز :1-2-6

تــأثير طــريقتين للتــدريب الفتــري الهــوائي علــى نتــائج اختبــارات المخبريــة و الميدانيــة لالعبــي كــرة : عنــوان الدراســة

  (SILVA, et al. 2015) .القدم

املقارنة بني تأثريات طريقتني للتدريب الفـرتي اهلـوائي علـى املسـتهلك األقصـى األكسـجيين و السـرعة : أهداف الدراسة 

  ائية القصوى و العتبة الالهوائيةاهلو 

حيث قاموا بإجراء مقارنة بني االختبارات القبليـة اعتمد الباحثون على املنهج التجرييب يف هذه الدراسة :منهجية البحث

أسابيع ،مث املقارنة بني الطريقتني من حيـث تأثريمهـا علـى متغـريات قيـد  7و البعدية لطريقتني خمتلفتني للتدريب الفرتي ملدة 

  :و كانت الطريقتني بالشكل اآليت.البحث

  1الفوج:)T12:12 ( مـرات مـع تغيـري االجتـاه   10×ثانيـة  12من السرعة اهلوائية القصوى ملدة  %100جري بشدة

 .ثانية راحة بينية 12ثا،مع  6كل 
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  2الفوج:)T6:6 ( ثـواين راحـة بينيـة  6مـرة،و  20×ثـواين  6من السرعة اهلوائيـة القصـوى ملـدة  %100جري بشدة

 .بدون تغيري يف االجتاه

  من السرعة اهلوائية القصوى % 3حصص تدريبية تزداد الشدة بنسبة  6بعد. 

العبـني ،   9بـــــــ ) T12:12(العبـا مـن النخبة،قسـموا اىل جممـوعتني  24العبا كرة قدم من أصل  17 : عينة الدراسة

  .العبني 8بــــــ ) T6 :6(و 

  :أهم النتائج

  القبلــي و البعــدي لكــل مــن الســرعة اهلوائيــة القصــوى املقاســة خمربيــا        بــني االختبــارينإحصــائية توجــد فــروق ذات داللــة

 .و ميدانيا و كذا العتبة الالكتيكية يف كال الطريقتني

  بني االختبارين القبلي و البعدي ملؤشر املستهلك األقصى األكسجيينإحصائية ال توجد فروق ذات داللة. 

  االجتاه ناجعتني يف جتسني السرعة اهلوائية القصوى و العتبة الالكتيكيةكال الطريقتني ناجعتني ب أو بدون تغيري يف. 

  :م 2001و آخرون ) JAN HELGRUD(دراسة جون هلغريد: 1-2-7

  )2001 وآخرون ،HELGERUD( .تأثير تدريب التحمل الهوائي على أداء العبي كرة القدم :عنوان الدراسة

إىل التعــرف علــى تــأثري تــدريب التحمــل اهلــوائي بطريقــة التــدريب الفــرتي علــى أداء العــيب كــرة القــدم أثنــاء :هــدف الدراســة

  .املباراة و االختبارات اخلاصة بلعبة كرة القدم

ضـــــابطة             ( اعتمـــــد البـــــاحثون علـــــى املـــــنهج التجــــرييب ملالءمتـــــه لطبيعـــــة الدراســـــة معتمـــــدا علـــــى عينيتـــــني :مـــــنهج الدراســـــة

مــن أقصــى نــبض لكــل  %95-90دقــائق بشــدة مــن  4،حيــث بتطبيــق تــدريب فــرتي حيتــوي علــى اجلــري ملــدة )ريبيــةو جت

أسـابيع يف بدايـة  8ملـدة  مـن أقصـى نبض،تتضـاعف كـل أسـبوع، %60-50دقائق راحة اجيابية بشدة  3العب،تتخللها 

  .املوسم

ث قـاموا بقيـاس كـل مـن املسـتهلك األقصـى األكســجيين    قـام البـاحثون بـإجراء االختبـارات قبـل و بعـد الربنـامج التــدرييب حيـ

كمــا قــاموا .و العتبــة الفارقــة الالهوائيــة و أقصــى نــبض للقلــب و كــذا متوســط حجــم األكســجني املســتهلك يف املــرت الواحــد

رارات بالتحليل بواسطة الفيديو ملعرفـة املسـافة املقطوعـة لكـل العب،عـدد التمريرات،عـدد مـرات االحتفـاظ بالكرة،عـدد تكـ

  .السرعة القصوى
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العبــني  10العبــني للعينــة التجريبيــة،و  9العــب كــرة قــدم مــن منتخــب شــباب النرويج،قســموا اىل  19 :عينــة الدراســة

  .للعينة الضابطة

  : طور) العينة التجريبية(التدريب الفرتي:أهم النتائج

  املستهلك األقصى لألكسجني متوسط)VO2MAX ( د/كغ.ملل 64,3اىل  58,1من. 

  د/كغ.ملل 55,4اىل  47,8متوسط العتبة الالكتيكية من. 

  6,7متوسط حجم األكسجني يف املرت بنسبة%. 

  20املسافة املقطوعة أثناء املباراة بنسبة%. 

 100بنسبة ) تكرار اجلري بأقصى سرعة(عدد السربينتات%. 

  24عدد مرات االحتفاظ بالكرة بنسبة% 

 85,6اىل  82,7أثناء املباراة من ) نبض للقلبنسبة إىل أقصى (معدل نبض القلب النسيب%. 

 برنامج العينة الضابطة مل حيسن أي مؤشر من مؤشرات الدراسة.  

  :م 2007و آخرون ) JAN HELGRUD(دراسة جون هلغريد: 1-2-8

التدريب الفتري الهوائي مرتفع الشدة يحسن المستهلك األقصى األكسـجيني أفضـل : عنوان الدراسة

                                                                                       )2007 وآخـــــــــــــــــــــــــــرون ،HELGERUD( .الشــــــــــــــــــــــــــدةمــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــنخفض 

هــدفت الدراســة اىل مقارنــة بــني تــأثريات تــدريب التحمــل اهلــوائي خمتلــف الشــدة و بأشــكال خمتلفــة علــى :هــدف الدراســة

،و معامــــــــل )SL(،حجــــــــم الــــــــدفع القلــــــــيب،حجم الدم،العتبــــــــة الالكتيكيــــــــة)VO2MAX(اســــــــتهالك لألكســــــــجنيأقصــــــــى 

  ).QR(التنفس

اعتمــد البــاحثون علــى املــنهج التجــرييب ملالءمتــه طبيعــة الدراســة، حيــث مت املقارنــة بــني تــأثري أربــع طــرق :منهجيــة الدراســة

  : أسابيع مبعدل ثالث حصص يف األسبوع و هي 8ملدة  تدريبية

  دقيقة 45من أقصى نبض للقلب ملدة  %70تدريب جري مستمر بشدة :1فوج. 

  دقيقة 24,25من أقصى نبض للقلب ملدة  %85تدريب مستمر عند العتبة الالكتيكية بشدة  :2فوج. 
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  ثا راحة بينيـة اجيابيـة بشـدة  15× %95ثا جري بشدة  15×تكرارا  47): 15/15(تدريب فرتي بشكل  :3فوج

 .من أقصى نبض للقلب 70%

  دقـائق  3×من أقصى نبض  %95-90دقائق جري بشدة  4×تكرارات 4): د4×4(تدريب فرتي بشكل  :4فوج

 .بني التكرارات %70راحة بينية اجيابية بشدة 

أشـخاص لكـل  10أفـواج بعـدد  4طالبا أصحاء غري مدخنني متوسـطي التـدريب ذكـور قسـموا علـى  40  :عينة الدراسة

  .فوج

 :النتائجأهم 

  يف معامل التنفس و نبض ) 1فوج(يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للتدريب املستمر

 .القلب املوافق له و السرعة املوافقة للعتبة الالكتيكية ووزن اجلسم لصاحل البعدي

 يف معامل التنفس و نبض ) 2فوج (ب املستمريوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للتدري

 .القلب املوافق له و سرعة العتبة الالكتيكية

  يف أقصــى اســتهالك ) 15/15(يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني االختبــارين القبلــي و البعــدي للتــدريب الفــرتي

 .لألكسجني،معامل التنفس و النبض املوافق له،سرعة العتبة الالكتيكية

  يف أقصــــى اســــتهالك ) 4/4(ذات داللــــة إحصــــائية بــــني االختبــــارين القبلــــي و البعــــدي للتــــدريب الفــــرتييوجــــد فــــروق

 .لألكسجني،معامل التنفس و نبض املوافق له،و سرعة العتبة الالكتيكية

  وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني طـريقيت التـدريب الفـرتي و طـريقيت التـدريب املسـتمر يف حتسـني أقصـى اسـتهالك

 .جني و لصاحل التدريب الفرتيلألكس

  :م 2002و آخرون ) Carlo Castagna(دراسة كارلو كاستانيا: 1-2-9

   تقدير العتبة الالكتيكية و األداء لحكام كرة قدم النخبة العالقة بين: عنوان الدراسة

  .كرة قدم النخبة  هدفت الدراسة إىل التحقق من العالقة بني العتبة الالكتيكية و األداء لدى حكام:هدف الدراسة

  .اعتمد الباحثون على املنهج املسحي ملالءمته لطبيعة الدراسة :منهجية الدراسة

   .حكام حمرتفني من الدرجة األوىل و الثانية االيطالية لكرة القدم 8 :عينة الدراسة
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  :أهم النتائج

 سا/كم  1,8±10,9) لرت/مللمول 2(بلغت سرعة العتبة الالكتيكية األوىل. 

  س/كم  1,4±13,6) لرت/ملليمول 4(سرعة العتبة الالكتيكية الثانية بلغت. 

  0,73= ر(يوجد عالقة ارتباطية متوسطة بني العتبة الالكتيكية الثانية و املسافة املقطوعة                                        .(

                                                                                    (CASTAGNA, ABT et D’OTTAVIO 2002) 

  (McMillan, et al. 2005)  :م 2005و آخرون ) Mcmillan(دراسة مكميالن : 1-2-10

.                                                                        اســــــتجابة العتبــــــة الالكتيكيــــــة طيلــــــة موســــــم لالعبــــــي كــــــرة القــــــدم المحتــــــرفين بريطــــــانيين :عنــــــوان الدراســــــة

  .قياس التغريات يف أداء التحمل اهلوائي لالعيب كرة القدم شباب حمرتفني طوال املوسم :هدف الدراسة 

  .اعتمد الباحثون على املنهج املسحي ملالءمته لطبيعة الدراسة: منهجية الدراسة

حيث قاموا بقياس كل من السرعة و نبض القلب املوافقان للعتبة الالكتيكية األوىل و العتبـة الالكتيكيـة الثانيـة سـت مـرات 

  .على طول املوسم 

  .سنة 17,8متوسط سنهم  العبني كرة قدم شباب 9 :عينة الدراسة

  :أهم النتائج

 سرعة العتبة الالكتيكية األوىل و الثانية تطورت من مرحلة ما قبل املوسم إىل شهر أكتوبر. 

 يوجد فروق معنوية بني االختبارات التتبعية للعتبتني الالكتيكيتني من شهر أكتوبر إىل جوان و مرحلة قبل املوسم.    

  :م 1994و آخرون ) Jeff Burke( دراسة جيف بيرك: 1-2-11

.                  دراســة مقارنــة بــين تــأثيرات طريقتــي تــدريب فتــري علــى العتبــة الالكتيكيــة و عتبــة التهويــة الرئويــة:الدراســةعنــوان 

  .معرفة الفرق بني تأثريات طريقيت التدريب الفرتي على العتبة الالكتيكية و عتبة التهوية الرئوية :هدف الدراسة 

  .التجرييب ملالءمته لطبيعة الدراسةاستخدم الباحثون املنهج :منهج الدراسة

  :حيث اعتمد على منهاجي تدريب و مها

  ثا راحة 30ثا جهد تعقبها  30(تدريب فرتي بشكل :1فوج.( 

  د راحة  2د جهد تعقبها  2(تدريب فرتي : 2فوج( 
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  حصة، 28استمر الربنامج ملدة سبع أسابيع مبجموع 

  90مــــن املســــتهلك األقصــــى األكســــجيين طــــوال األســــبوع الرابــــع و اخلــــامس مث يســــتقر عنــــد  % 85شــــدة احلمــــل%        

  .من املستهلك األقصى األكسجيين عند �اية الربنامج % 95يف األسبوع األخري ويتدرج اىل 

  .طالبة قبلت املشاركة يف هذه الدراسة 21تكونت عينة البحث من :عينة الدراسة

  :أهم النتائج

  فروق ذات داللة إحصـائية بـني االختبـارين القبلـي و البعـدي لكـال الطـريقتني يف املسـتهلك األقصـى األكسـجيين   يوجد

 .و العتبة الالكتيكية و عتبة التهوية الرئوية لصاحل االختبار البعدي

 ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الطريقتني يف أي من املؤشرات السالفة الذكر. 

 رتباطية قوية بني العتبة الالكتيكية و عتبة التهوية الرئوية قبل و بعد التدريب الفرتي لكال الطريقتنيتوجد عالقة ا . 

                                                                                             (Burke, Thayer et Belcamino 1994)             

  :التعقيب على الدراسات السابقة:1-3

  :من خالل االطالع على الدراسات السابقة و املشا�ة خلص الطالب اىل ما يلي

م مـــــــــا عـــــــــدا دراســـــــــة                              2015اىل  2000أغلـــــــــب الدراســـــــــات حديثـــــــــة و قـــــــــد أجريـــــــــت كلهـــــــــا يف الفـــــــــرتة املمتـــــــــدة مـــــــــن 

 (Burke, Thayer et Belcamino 1994) كما هدفت معظم الدراسات العربية إىل بناء برامج تدريبيـة لتنميـة القـدرات

ىل إو الــيت تطرقــت ،)2008حممــد (  م 2008دراســة حممــد علــي امساعيــل حممــد مــا عــدا ،البدنيــة أو الوظيفيــة أو املهاريــة

العتبــة الفارقــة الالهوائيــة كمتغــري تــابع،و هــذا مــا ال يتــوفر يف بــاقي الدراســات،أما الدراســات األجنبيــة فقــد تطرقــت إىل هــذا 

الهـوائي أي أ�ـا مل تشـر إىل العتبـة الفارقـة اهلوائيـة كمتغـري تـابع ثـاين يـدخل -املتغري و لكن مل تربطه مبنطقـة االنتقـال هـوائي

ة حتت القصوى،أما عن املنهج املستخدم فيالحظ أن املنهج التجرييب هو األكثر استخداما يف ضمن مؤشرات القدرة اهلوائي

معظــم الدراســات و بتصــميمات خمتلفــة،أما عــن عينــة البحــث ،فــنالحظ أ�ــا ختتلــف مــن حبــث إىل آخــر مــن حيــث العــدد      

العبا مت تقسيمها  22ث عينة قوامها أو النشاط املمارس أو السن،كل حسب طبيعة دراسته،و قد استخدم الطالب الباح

جتريبيــــة،أما عــــن الربنــــامج التــــدرييب فــــيالحظ الباحــــث أن معظــــم الدراســــات تتنــــاول ) 11(ضــــابطة و )11(إىل جممــــوعتني 

التدريب الفرتي بالتجريب كمتغري مستقل، و بكال نوعية،مرتفع و منخفض،حيث مت مقارنتـه بطـرق التـدريب األخـرى مـن 

  أسابيع،و قد           6قدرات البدنية و الوظيفية،حيث لوحظ أن أغلب الربامج استمرت لفرتة أكثر من حيث التأثري على ال
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وحــدات تدريبيــة يف األســبوع،أما عــن حمتــوى الربنــامج فــان أغلــب الدراســات الــيت  3أســابيع بواقــع  8اختــار الباحــث فــرتة 

مـنخفض الشـدة أو مرتفـع الشـدة أو ركـزت علـى منطقـة    تناولت التـدريب الفـرتي فقـد ركـزت علـى نـوع بـدل اآلخـر أي إمـا 

أو منطقتني من مناطق التدريب دون املناطق األخرى،أو قامت بتثبيت احلجم و التغيري يف الشدة على طـول مـدة الربنـامج 

ييم بينما برنامج املقرتح يف دراستنا هـو عبـارة عـن تـدريب فـرتي خمتلـف الشـدة أي أنـه ميـس كـل منـاطق الشـدة حسـب تقسـ

(Fox EL 1974) كما أنه اعتمد على نتائج االختبارات القبلية يف حتديد شدة احلمل،باعتماد النسبة من السرعة اهلوائية،

  القصوى و العتبة الفارقة الالهوائية،

  :أوجه االستفادة من الدراسات:1-4

مــن عــرض و حتليــل الدراســات الســابقة إىل حتديــد النــواحي النظريــة و االجــراءات العمليــة للدراســة احلاليــة   خلــص الطالــب

  :كاآليت

 .حتديد اجلوانب املختلفة ملشكلة البحث -

 حتديد أمهية التدريب الفرتي و القدرة اهلوائية لالعيب كرة القدم  -

 .و أمهيتها يف عملية تقومي مستوى الالعبني التعرف على طرق قياس عتبة األيض الالهوائية و اهلوائية  -

 .صياغة األهداف و الفروض للدراسة احلالية -

 .حتديد نوعية و حجم أفراد العينة -

 .حتديد املنهج املالئم للدراسة احلالية -

 .التعرف على وسائل مجع البيانات و األدوات و األجهزة املناسبة إلجراء الدراسة -

 .املقرتح على أسس علمية سليمةتصميم الربنامج التدرييب  -

االستفادة من الدراسات األجنبية يف كيفية معاجلة مشكلة البحـث اذ أن أغلـب الدراسـات تـربط املتغـري املسـتقل  -

 .بالواقع و تتناوله يف االطار اخلاص به
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  :خالصة

منهــا البحــث كبنــاء يــتم تشــييده وفقــا إلطــار تعتــرب الدراســات و البحــوث الســابقة و املشــا�ة  األرضــية الصــلبة الــيت ينطلــق 

نظري و تطبيقي شامل حيقق لنا اهلدف من الدراسة من خالل التوصل إىل حل ملشكلة ما،و هذا مـا حـذا حـذوه الطالـب 

إذ انطلق من هذه القاعدة اليت مسحت له مبواصلة البحث الذي هـو بصـدد دراسـته،مما مسـح لـه بتحديـد مشـكلة حبثـه وفقـا 

  .ية صحيحة و االطار الصحيح الذي يوصله إىل النتائج املتطلع إليها من الناحية العلمية و العمليةلطريقة علم



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

تعد صفة التحمل من أهم الصفات البدنية املطلوبة لدى العيب كرة القدم و ذلك ألمهيتها الكربى يف جعل الالعـب يقـوم 

متــام وقــت املبــاراة بــنفس اللياقــة الــيت بــدأ �ــا،و لكو�ــا صــفة هلــا عالقــة بكــل أشــكال 

و حـىت بـاألداء املهـاري و اخلططـي لالعـيب كـرة القـدم،و لصـفة التحمـل ارتبـاط 

ىل طبيعة نظام الطاقـة الـذي تعتمـد عليـه العضـلة إلنتـاج الطاقـة الالزمـة للعمـل 

  .صفة التحمل اخلاصة بكل نظام

م علـــى أن أهـــم املصـــادر إلمـــداد العضـــالت بالطاقـــة الالزمـــة 

31( 

Adénosine Triphosphate :  

مصـادر الطاقـة املباشـرة يف اخلاليـا احليـة عامـة و املصـدر املباشـر 

إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة للنشـــاط العضـــلي خاصـــة و خيـــزن هـــذا املكـــون يف معظـــم خاليـــا اجلســـم و بشـــكل خـــاص يف خاليـــا 

بــرية تســمى مــن مــواد الطعــام الــذي نأكلــه ،و يتكــون ثالثــي فوســفات األدينــوزين مــن نــواه ك

1997 ،38-41(.  

Ribose  و يتحــد األدينــوزين هــذا مــع ثــالث

ــــثالث مــــن ذرات مــــن  ، حبيــــث تتكــــون كــــل جمموعــــة مــــن هــــذه ا�موعــــات ال

 

تعد صفة التحمل من أهم الصفات البدنية املطلوبة لدى العيب كرة القدم و ذلك ألمهيتها الكربى يف جعل الالعـب يقـوم 

متــام وقــت املبــاراة بــنفس اللياقــة الــيت بــدأ �ــا،و لكو�ــا صــفة هلــا عالقــة بكــل أشــكال إبكامــل أدواره الدفاعيــة و اهلجوميــة و 

و حـىت بـاألداء املهـاري و اخلططـي لالعـيب كـرة القـدم،و لصـفة التحمـل ارتبـاط ...ة اللياقة البدنيـة مـن قـوة و سـرعة و رشـاق

ىل طبيعة نظام الطاقـة الـذي تعتمـد عليـه العضـلة إلنتـاج الطاقـة الالزمـة للعمـل إنتاج الطاقة،كون أنه ينسب 

صفة التحمل اخلاصة بكل نظامو  التطرق إىل أنظمة إنتاج الطاقةالعضلي،و هلذا قام الباحث يف هذا الفصل ب

  :مصادر امداد العضالت بالطاقة

م علـــى أن أهـــم املصـــادر إلمـــداد العضـــالت بالطاقـــة الالزمـــة 1996م، محـــدي عاصـــم 1999يتفـــق كـــل مـــن حممـــد علـــي 

  :لالنقباضات العضلية هي

  ATP (Adénosine Triphosphate(ثالثي فوسفات أدينوسني 

 PC (Phosphate Creatine(فوسفات الكرياتني

Glycogen 

Fats                                            ) 31، 1999القط

 ATP (Adénosine Triphosphate(ثالثي فوسفات األدينوزين

مصـادر الطاقـة املباشـرة يف اخلاليـا احليـة عامـة و املصـدر املباشـر هو عبارة عن مركب كيميائي غين جدا بالطاقة و هو أحـد 

إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة للنشـــاط العضـــلي خاصـــة و خيـــزن هـــذا املكـــون يف معظـــم خاليـــا اجلســـم و بشـــكل خـــاص يف خاليـــا 

مــن مــواد الطعــام الــذي نأكلــه ،و يتكــون ثالثــي فوســفات األدينــوزين مــن نــواه ك) اهليكليــة(راديــة 

1997الرشيد . ط(األدينوزين و ثالث مكونات بسيطة تسمى جمموعة الفوسفات 

 Riboseو جــزيء ريبــوز   Adenineو األدينــوزين هــو عبــارة عــن جــزيء أدنــني 

ــــثالث مــــن ذرات مــــن  Phosphatesجمموعــــات مــــن الفوســــفات  ، حبيــــث تتكــــون كــــل جمموعــــة مــــن هــــذه ا�موعــــات ال

  :وفقا ملا هو موضح باملعادلة التالية) PO3(الفوسفات و األوكسجني 

  :تمهيد

تعد صفة التحمل من أهم الصفات البدنية املطلوبة لدى العيب كرة القدم و ذلك ألمهيتها الكربى يف جعل الالعـب يقـوم 

بكامــل أدواره الدفاعيــة و اهلجوميــة و 

اللياقة البدنيـة مـن قـوة و سـرعة و رشـاق

نتاج الطاقة،كون أنه ينسب إوطيد بأنظمة 

العضلي،و هلذا قام الباحث يف هذا الفصل ب

مصادر امداد العضالت بالطاقة: 2-1

يتفـــق كـــل مـــن حممـــد علـــي 

لالنقباضات العضلية هي

ثالثي فوسفات أدينوسني  -

فوسفات الكرياتني -

Glycogenاجلليكوجني  -

Fatsالدهون  -

ثالثي فوسفات األدينوزين:2-1-1

هو عبارة عن مركب كيميائي غين جدا بالطاقة و هو أحـد 

إلنتـــاج الطاقـــة الالزمـــة للنشـــاط العضـــلي خاصـــة و خيـــزن هـــذا املكـــون يف معظـــم خاليـــا اجلســـم و بشـــكل خـــاص يف خاليـــا 

راديــة العضــالت اإل

األدينوزين و ثالث مكونات بسيطة تسمى جمموعة الفوسفات 

و األدينــوزين هــو عبــارة عــن جــزيء أدنــني 

جمموعــــات مــــن الفوســــفات 

الفوسفات و األوكسجني 

  

 

  

  



 

 

بـني جمموعـات الفوسـفات الـثالث يف ) ~ ( 

  :و فوسفات و طاقة تبعا للمعادلة التالية

)41، 1998رضوان . م(  

 )42، 1998رضوان . م( .يعترب من مصادر الطاقة األساسية يف األنشطة الرياضية اليت يستغرق أدائها ثوان قليلة

يف أن الطاقـة املختزنـة يف كليهمـا ATP هـو مركـب كيميـائي غـين بالطاقـة ،و هـو يوجـد يف اخلاليـا العضـلية،و هـو يشـبه ال 

  :توجد يف الروابط الكيميائية اخلاصة �ما و لذلك عندما تتحلل الروابط الكيميائية يف فوسفات الكرياتني حيدث اآليت

        ATPو تســــتخدم الطاقــــة املنبعثــــة مــــن حتلــــل الــــروابط الكيميائيــــة ملركــــب فوســــفات الكريــــاتني يف اعــــادة تصــــنيع مركــــب ال 

  )45، 1998رضوان  .م(                                                                                   
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( عندما تتكسر رابطة كيميائية واحـدة  ATPو يتم احلصول على الطاقة من ال 

و فوسفات و طاقة تبعا للمعادلة التالية  ADPاىل  ATPحيث يتحول ال 

  :يف العضلة يف   ATPو تكمن القيمة احلقيقية ملخزون 

 .نتاج طاقة كبرية و سريعة

 .ال حيتاج توليد هذه الطاقة اىل اكسجني اهلواء اجلوي

يعترب من مصادر الطاقة األساسية يف األنشطة الرياضية اليت يستغرق أدائها ثوان قليلة

  :PC (phosphate creatine (فوسفات الكرياتين 

هـو مركـب كيميـائي غـين بالطاقـة ،و هـو يوجـد يف اخلاليـا العضـلية،و هـو يشـبه ال 

توجد يف الروابط الكيميائية اخلاصة �ما و لذلك عندما تتحلل الروابط الكيميائية يف فوسفات الكرياتني حيدث اآليت

و تســــتخدم الطاقــــة املنبعثــــة مــــن حتلــــل الــــروابط الكيميائيــــة ملركــــب فوســــفات الكريــــاتني يف اعــــادة تصــــنيع مركــــب ال 

  :يف العضالت وفقا لآليت

                                                                                   

و يتم احلصول على الطاقة من ال 

حيث يتحول ال  ATPمركب ال 

  

 

  

  

و تكمن القيمة احلقيقية ملخزون 

نتاج طاقة كبرية و سريعةإ -

ال حيتاج توليد هذه الطاقة اىل اكسجني اهلواء اجلوي -

يعترب من مصادر الطاقة األساسية يف األنشطة الرياضية اليت يستغرق أدائها ثوان قليلة -

فوسفات الكرياتين : 2 -2-1

هـو مركـب كيميـائي غـين بالطاقـة ،و هـو يوجـد يف اخلاليـا العضـلية،و هـو يشـبه ال 

توجد يف الروابط الكيميائية اخلاصة �ما و لذلك عندما تتحلل الروابط الكيميائية يف فوسفات الكرياتني حيدث اآليت

  

  

  

 

و تســــتخدم الطاقــــة املنبعثــــة مــــن حتلــــل الــــروابط الكيميائيــــة ملركــــب فوســــفات الكريــــاتني يف اعــــادة تصــــنيع مركــــب ال 

يف العضالت وفقا لآليت
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  : Glycogen الجليكوجين: 1-3-

اجلليكوجني هو عبارة عن جزيء كبري حيتوي على عدد كبري من جزيئات اجللوكوز املتحدة معا،و يـتم تكوينـه عنـدما يصـل 

ستخدامه،و حيتوي خمزون اجلسم من اجلليكوجني إىل جليكوجني يتم ختزينه حلني إىل العضالت و الكبد فيتحول إاجللوكوز 

ىل سكر جلوكوز الستخدامه إجرام توجد يف العضالت و الكبد و يتم حتويل جليكوجني الكبد  450-375وايل حعلى 

يف الطاقــة عنــد نقــص جليكــوجني العضــالت،و عنــدما يقــل خمــزون اجلليكــوجني يقــوم اجلســم بتكــوين اجللوكــوز مــن مصــدر 

 %34حيث تبلغ نسبة اجلليكـوجني املخـزن يف الكبـد مـا يقـرب   )119، 1999الفتاح . أ( .لربوتنيغذائي آخر و هو ا

  )103، 2000احلمامحى (ختزن يف العضالت  %66و ما يقرب من 

  :Fatsالدهون :2-1-4

مصــادر الطاقــة احليويــة جلســم اإلنســان و ذلــك إلمــداد العضــالت االراديــة باحتياجا�ــا مــن الطاقــة تعتــرب الــدهون مــن أهــم 

سعرات حرارية كبرية أو أكثر ،بينما حيتوي  9خالل التدريبات البدنية اليت تستمر لفرتة طويلة،و حيتوي اجلرام الواحد على 

  )44، 1999سالمة ( .سعرات حرارية لكل جرام 4جرام الكربوهيدرات على 

و هــي    Oxygenو األوكســجني  Hydrogenو اهليــدروجني  Carbonو ترتكــب الــدهون كيميائيــا مــن عناصــر الكربــون 

ىل كربوهيــدرات، كمــا ميكــن للكربوهيــدرات أن إالعناصــر الــيت ترتكــب منهــا الكربوهيــدرات،و لــذا ميكــن للــدهون أن تتحــول 

كما أن الدهون ختتلف عن الكربوهيدرات و .ىل دهون،و ذلك من خالل عملية التمثيل الغذائي لتشابه كل منهماإتتحول 

، 2000احلمــامحى ( حتــواءا علــى عنصــر الكربون،ممــا جيعلهــا أعلــى قيمــة حراريــة منهــاإالربوتينــات لكو�ــا تعــد أكثــر منهــا 

ـــــذكر حممـــــد )83 ـــــدهون تـــــرتبط بالعديـــــد مـــــن املتغـــــريات كـــــوزن 2000احلمـــــامحى ،و ي م أن االحتياجـــــات اليوميـــــة مـــــن ال

اجلسم،العمر،النوع،نوع العمل أو النشاط،احلالة الصحية،العادات الغذائية،الظروف املناخية و مقدار مـا حيصـل عليـه الفـرد 

مـن االحتياجـات اليوميـة % 30مـا يقـرب مـن من الكربوهيدرات يف غذائـه و يوصـى بـان ال تزيـد الـدهون يف املتوسـط عـن 

األخــرى مصــدرها الــدهون غــري % 20مــن تلــك الــدهون املشــبعة،بينما يكــون % 10مــن الطاقــة الكليــة و علــى أن يكــون 

  )94-93، 2000احلمامحى ( .املشبعة

   :نتاج الطاقة في كرة القدمإنظم : 2-2

م على أن نظم انتاج الطاقة ختتلف باختالف شدة ا�هـود املبـذول فالعمـل العضـلي 1976هوملان و هتنجر يتفق كل من 

الديناميكي الطويل يتميز بتغلب عملية التمثيل الغذائي اهلوائي ، أمـا العمـل العضـلي الالهـوائي ذات الشـدة العاليـة و زمـن 

  (Hettinger 1976, 55-56) قصري يتميز بتغلب عملية التمثيل الغذائي الالهوائي
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يشري الباحث إىل أن طبيعة األداء يف كـرة القـدم هـي الـيت حتـدد متطلبـات اللعبـة يف نظـم إنتـاج الطاقـة املسـتخدمة و نسـب 

املبــاراة أداءا مســتمرا  الهوائي،حيــث تتطلــب -مســامهتها،حيث تتــداخل عوامــل كثــرية تــؤثر علــى طبيعــة و نــوع العمــل هــوائي

دقيقـة لكـل شــوط و هـذا مــا يـدعو إىل احتيـاج اجلســم إىل العمـل بنظــام  45دقيقــة مقسـمة إىل شــوطني ،  90ملـدة طويلـة 

و ألن لعبــة كــرة القــدم تتميــز بتحركــات ذات شــدة عاليــة طــوال فــرتة اللعــب فهــي تعتمــد علــى نظــام الطاقــة .الطاقــة اهلوائيــة

الســريعة و القصــرية و ضــربات الــرأس و اٍاللتحامــات علــى الكــرة إىل آخــره مــن التحركــات حيــث  الالهوائيــة ألداء األركــاض

م أن نظــــم انتــــاج الطاقــــة األساســــية حســــب مراكــــز اللعــــب بالنســــبة للمــــدافعني 2006يشــــري الزم كمــــاش و صــــاحل ســــعد 

،أمــــا )هــــوائينظــــام %(20و )نظــــام الالكتيــــك و االكســــجني %(20،و )نظــــام الفوســــفايت و حــــامض الالكتيــــك%(60

،      )نظـــام الالكتيـــك و االكســـجني%(30،و )نظـــام الفوســـفايت و حـــامض الالكتيـــك%(60املهـــامجني و العـــيب االجنحـــة 

  :و تأيت أنظمة الطاقة على الرتتيب اآليت. )130، 2006يوسف الزم ( )نظام هوائي%(10و 

  : نظام الالهوائي : 2-2-1

  :(ATP-PC)النظام الفوسفاتي :2-2-1-1

   (turpin 2002, 10)ثواين  7اىل  0و هو يسمى كذلك نظام الهوائي ال لكتيكي حيث تبلغ مدته من 

حيــث يعــد النظـــام األساســي الــذي تعتمــد عليـــه  )32، 1999املــوىل ( و هــو جهــاز الطاقــة األوىل أو املفــاجئ االنطـــالق

األنشطة الرياضية و اليت تتطلب عنصر السرعة و القوة املميزة بالسرعة و يتميز هذا النظـام بسـرعة انتـاج الطاقـة و هـو يعـد 

ية أخرى خمزونـة بالعضـلة تسـمى عن طريق مادة كيميائ) ATP(أسرع نظام إلنتاج الطاقة عامة،ألنه يعتمد على إعادة بناء 

حيـــث يعتـــرب مـــن املركبـــات الكيميائيـــة الغنيـــة بالطاقـــة و هـــو يوجـــد يف   )31، 1997الفتـــاح . أ( ).PC(الفوســـفوكرياتني 

) ATP(علـى اسـتعادة بنـاء و عند انشطاره تتحرر كمية كبرية من الطاقة تعمل ) ATP(اخلاليا العضلية مثله يف ذلك مثل 

و من املعروف أن الكمية الكلية ملخـزون .PCمقابل انشطار مول ) ATP(املصدر املباشر للطاقة حيث يتم استعادة مول 

ATP وPC مـول لـدى الرجـال و هـذا بالتــايل  0,6مــول لـدى السـيدات و  0,3 حبـوايل تقـدر هـي و جـدا قليلـة العضـلة يف

،و تـــتم عمليــة انشـــطار مركــب كريـــاتني  )354-353، 2000الفتــاح . م(حيــد مــن انتاجيـــة الطاقــة بواســـطة هــذا النظـــام 

يقـوم  CPK، كما يشري ريسان خـربيط و علـي تركـي ان انـزمي )CPK(مبساعدة انزمي كرياتني فوسفوكيناز ) PC(الفوسفات

      و هـــو تفاعـــل عكـــس، ADPاىل  PCبالعمـــل كعامـــل مســـاعد يف التفاعـــل اخلـــاص بنقـــل جمموعـــة فوســـفات عاليـــة الطاقـــة 

  ضاثناء فرتة استعادة االستشفاء اليت تعقب فرتة االنقبا ATPميكن أن يعاد بناؤه عند احلاجة اىل  PCو لذلك فان 

  

  



 

 

أنـــــه النظـــــام املباشــــر  األول املمكـــــن الــــذي يكمـــــن يف حتلـــــل 

 (Brikci 1995, 14   

  

  

  

يف  ATPعـــادة تصـــنيع مركـــب الإو تســـتخدم الطاقـــة املتبقيـــة مـــن حتلـــل الـــروابط الكيميائيـــة ملركـــب فوســـفات الكريـــاتني يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1997 ،44-45(  

 .ال يعتمد على انتظار حتويل أكسجني هواء التنفس اىل العضالت العاملة

55 

أنـــــه النظـــــام املباشــــر  األول املمكـــــن الــــذي يكمـــــن يف حتلـــــل  brikci 2000،و يــــرى )102، 2002

(Brikci 1995, 14-18)الفوسفوكرياتني املخزن يف العضالت ليحرر طاقة

  :الكيميائية التالية العملية وفقا للمعادالت

و تســـتخدم الطاقـــة املتبقيـــة مـــن حتلـــل الـــروابط الكيميائيـــة ملركـــب فوســـفات الكريـــاتني يف 

   :العضالت وفقا لآليت

1997الفتاح . أ( يف خاليا العضلة ATPعادة تصنيع ال إ

  :و ميكن تلخيص مميزات هذا النظام فيما يلي

 .ال يعتمد على سلسلة طويلة من التفاعالت الكيميائية

ال يعتمد على انتظار حتويل أكسجني هواء التنفس اىل العضالت العاملة

 بطريقة مباشرة PCوATPختتزن العضالت كل من 

2002تركـــــي ( العضــــلي

الفوسفوكرياتني املخزن يف العضالت ليحرر طاقة

العملية وفقا للمعادالت حيث تلخص

و تســـتخدم الطاقـــة املتبقيـــة مـــن حتلـــل الـــروابط الكيميائيـــة ملركـــب فوســـفات الكريـــاتني يف 

العضالت وفقا لآليت

و ميكن تلخيص مميزات هذا النظام فيما يلي

ال يعتمد على سلسلة طويلة من التفاعالت الكيميائية -1

ال يعتمد على انتظار حتويل أكسجني هواء التنفس اىل العضالت العاملة -2

ختتزن العضالت كل من  -3

  

  

  



 

 

  
 يوضح اجللكزة الالهوائية للجلوكوز ) 1(الشكل رقم 

نتـاج إانشـطار السـكر يف غيـاب األوكسـجني و هـو النظـام املسـؤول عـن 

الدقيقة أو الدقيقتني،و ينـتج عـن هـذه العمليـة حـامض 

  )161، 1993السـيد (داء بـنفس الشـدة و حيـدث التعـب 

أن مصـدر الطاقـة هنـا يكـون مصـدرا غـذائيا يـأيت 

صـورة بسـيطة يف شـكل سـكر جلوكـوز ميكـن اسـتخدامه مباشـرة إلنتـاج 

،و يـــذكر  )164، 1993الســـيد ( وجني الســـتخدامه فيمـــا بعـــد

أن اجلليكوجني ينشطر يف غياب األكسجني و يعطي حامض الالكتيك و طاقة  

  :بناء مركب ثالثي فوسفات األدينوسني كما يف املعادلة التالية

)53-52، 1998الرشيد . ط(   
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الشكل رقم 

  : النظام الالكتيكي

انشـطار السـكر يف غيـاب األوكسـجني و هـو النظـام املسـؤول عـن ىل إو يسمى هـذا النظـام بـاجللكزة الالهوائيـة نسـبة 

الدقيقة أو الدقيقتني،و ينـتج عـن هـذه العمليـة حـامض ىل إثانية ) 30(الطاقة بالنسبة للعمل العضلي الذي تزيد مدته عن 

داء بـنفس الشـدة و حيـدث التعـب الذي يؤثر علـى قـدرة العضـلة علـى االسـتمرار يف األ

أن مصـدر الطاقـة هنـا يكـون مصـدرا غـذائيا يـأيت ) م1993(و يشري أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين رضـوان

صـورة بسـيطة يف شـكل سـكر جلوكـوز ميكـن اسـتخدامه مباشـرة إلنتـاج ىل إمن التمثيل الغذائي للكربوهيـدرات الـيت تتحـول 

وجني الســـتخدامه فيمـــا بعـــدالطاقـــة أو خيـــزن يف الكبـــد و العضـــالت علـــى هيئـــة جليكـــ

أن اجلليكوجني ينشطر يف غياب األكسجني و يعطي حامض الالكتيك و طاقة  ) م1998(طلحة حسام الدين و آخرون 

  :كما يف املعادلة التالية

بناء مركب ثالثي فوسفات األدينوسني كما يف املعادلة التالية عادةإو الطاقة الناجتة عن ذلك تستخدم يف 

       ىل أنــــــه يــــــذكر كاليــــــن إم 1998و يشـــــري وائــــــل حممــــــد رمضــــــان 

Clayhan,et al.. )1989أن أفضـــل طريقـــة ) م

لتحسني هذا النظام هي اليت تستخدم األنشطة اليت تستمر لفرتة 

          ثانيـــــــة ذات شـــــــدة عاليـــــــة 60حـــــــىت  45أداء تـــــــرتاوح مـــــــا بـــــــني 

نتـــــاج حـــــامض إىل زيـــــادة إو فـــــرتات راحـــــة طويلـــــة يـــــؤدي ذلـــــك 

حتمـــل  الالكتيـــك يف الـــدم و كـــذلك حتســـن قـــدرة الرياضـــي علـــى

   )22، 1998القمصان ( .نسبة أعلى من حامض الالكتيك

النظام الالكتيكي:2-1-2-

و يسمى هـذا النظـام بـاجللكزة الالهوائيـة نسـبة 

الطاقة بالنسبة للعمل العضلي الذي تزيد مدته عن 

الذي يؤثر علـى قـدرة العضـلة علـى االسـتمرار يف األالالكتيك 

و يشري أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين رضـوان

من التمثيل الغذائي للكربوهيـدرات الـيت تتحـول 

الطاقـــة أو خيـــزن يف الكبـــد و العضـــالت علـــى هيئـــة جليكـــ

طلحة حسام الدين و آخرون 

كما يف املعادلة التالية

  

  

  

و الطاقة الناجتة عن ذلك تستخدم يف 

  

  

  

و يشـــــري وائــــــل حممــــــد رمضــــــان 

..et al,و آخـــرون 

لتحسني هذا النظام هي اليت تستخدم األنشطة اليت تستمر لفرتة 

أداء تـــــــرتاوح مـــــــا بـــــــني 

و فـــــرتات راحـــــة طويلـــــة يـــــؤدي ذلـــــك 

الالكتيـــك يف الـــدم و كـــذلك حتســـن قـــدرة الرياضـــي علـــى

نسبة أعلى من حامض الالكتيك
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   :و حتدد خصائص هذا النظام فيما يلي

 .ىل وجود األوكسجنيإال حيتاج هذا النظام  -

 ).اجلليكوجني.اجللوكوز(يعتمد على الكربوهيدرات فقط كمصدر للطاقة  -

 .ATPينتج هذا النظام كمية من الطاقة تكفي الستعادة مقدار قليل من ثالثي أدينوزين الفوسفات  -

 )165، 1993السيد ( .يرتاكم حامض الالكتيك يف العضالت و يكون أحد مسببات التعب العضلي -

  :التحمل الالهوائي:2-2-1-3

طـار انتـاج الطاقـة الالهوائيـة،و يتطلـب إو معىن التحمل الالهوائي قدرة العضلة علـى العمـل العضـلي ألطـول فـرتة ممكنـة يف 

هــذا النــوع مــن التحمــل كفــاءة يف قــدرة العضــلة علــى حتمــل نقــص األوكســجني و زيــادة قــدر�ا علــى اســتخدام نظــم الطاقــة 

فـان التحمـل الالهـوائي يـتم مـن خـالل تـأخري ظهـور التعـب بـثالث طـرق الالهوائية و حتمل زيادة حامض الالكتيك،و لـذا 

  :هامة هي كما يلي

 تقليل معدل جتمع حامض الالكتيك -1

 .زيادة التخلص من الالكتيك يف العضالت العامة -2

 )239، 2012اجلبور ( .زيادة حتمل الالكتيك - 3

 :الالكتيكتقليل معدل تجمع حامض   - أ

نتاجـه يف العضـالت مـع زيـادة معـدل الـتخلص منـه يف نفـس إميكن تقليل جتمع حـامض الالكتيـك عـن طريـق تقليـل معـدل 

نتــاج حــامض الالكتيــك أثنــاء النشــاط البــدين عنــد زيــادة اســتهالك االوكســجني و عنــد إالوقــت يف هــذه العضــالت،و تعلــل 

حــامض البريوفيــك الناجتــة عــن التمثيــل الغــذائي الالهــوائي تتحــول  ذلــك تــتم أكســدة كميــات أكــرب مــن أيــون اهليــدروجني و

داخل امليتوكوندريا اىل ثاين أكسـيد الكربـون و ماء،أمـا يف حالـة عـدم كفايـة األكسـجني فـان البريوفيـك و أيـون اهليـدروجني 

مـع األمونيـا لتكـوين  يتحدان لتكوين حامض الالكتيك،كما ميكن ازالة بعض البريوفيك من العضالت العامة عنـد احتادهـا

  .ىل جلوكوز يف الكبدإميكنه االنتشار يف الدم مث التحول  Amino acidو هو عبارة عن حامض أميين  Alaninاألالنني 

و قد لوحظ زيادة األالنني يف عضالت احليوانات كما الحظ بعض الباحثني زيادة يف الدم لدى االنسان أثناء أداء النشاط 

  .البدين

ىل األالنني هو العامل الرئيسي لتأخري ظهور التعـب النـاتج عـن زيـادة تركيـز الالكتيـك أثنـاء إو زيادة معدل حتول البريوفيك 

  من% 60-%35هذه العملية بإمكانية تقليل حامض الالكتيك بنسبة ) 1971فليجو وارن ( النشاط البدين،و قد قدر
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يف العضالت االراديـة للطـرف السـفلي عنـد %50االالنني يزيد مبقدار  نتاجإاألشخاص املدربني،حيث الحظ الباحثني أن 

ىل زيادة القدرة على استهالك االوكسجني فانه إأداء نشاط بدين ذي شدة مرتفعة،و عموما فان أي تدريب رياضي يؤدي 

  .الالننيبالتايل يؤدي اىل تقليل انتاج حامض الالكتيك،كما أنه قد يؤدي ايضا اىل حتويل البريوفيك اىل ا

 :زيادة التخلص من حامض الالكتيك بالعضالت  - أ

  faltacel Luar spacesىل الدم أو اىل الفراغات خارج اخلاليا إينتشر حامض الالكتيك من اخلاليا العضلية 

و مث انتشار بعض احلامض خاليا األلياف العضلية االخرى غري العاملة و ذلـك السـتهالك كمصـدر للطاقـة،كما يـتم دفـع 

      ىل الــدم حــىت يــتم نقلــه اىل القلــب و الكبــد فيســتهلكه القلــب بينمــا يقــوم الكبــد بتحويلــه اىل جليكــوجني إجــزء آخــر منــه 

لعضـــلة متســـببة يف حـــدوث ) PH(لالكتيـــك يـــؤدي اىل ختفـــيض درجـــة و بالتـــايل فـــان زيـــادة ختلـــص العضـــلة مـــن حـــامض ا

التعب،و نظرا حلداثة فكرة زيادة التخلص من حامض الالكتيك يف العضلة،و على الرغم من أمهيـة هـذه العمليـة،إال أنـه ال 

ميكــن  توجــد حقــائق مؤكــدة يف امكانيــة اســتخدام التــدريب الرياضــي �ــدف كفــاءة العضــلة يف ذلــك و أي طــرق التــدريب

اســتخدامها لتحقيــق هــذا اهلــدف؟و عمومــا فــان لــيس مــن الصــعب افــرتاض أن التــدريب الرياضــي ســوف يزيــد مــن معــدل 

الــتخلص مــن حــامض الالكتيــك يف العضــلة،فقد ثبــت زيــادة االنزميــات املســؤولة عــن التنظــيم الغــذائي حلــامض الالكتيــك يف 

  .العضالت و االعضاء االخرى نتيجة التدريب الرياضي

ســاعد اجلهــاز الــدوري مــن الــتخلص مــن حــامض الالكتيــك عــن طريــق زيــادة توصــيل الــدم اىل العضــالت العاملــة نتيجــة و ي

لزيادة الدفع القلـيب و كثافـة الشـعريات الدمويـة و توزيـع سـريان الـدم،و كـل ذلـك يعمـل علـى سـريان الـدم خـالل العضـالت 

ا اىل الــدم الــذي يقــوم بنقلــه اىل القلــب و الكبــد  و العضــالت لفــرتة زمنيــة معينــة ممــا يســمح بزيــادة انتشــار الالكتيــك منهــ

على أن الرياضيني أصحاب ) Dollkeppler and kenl،1972دولكبلر و كينل (األخرى غري العاملة،و قد دلت دراسة

ية تكــون فرصــتهم أفضــل يف ازالــة حــامض الالكتيــك مــن الــدم نتيجــة قيــام االليــاف العضــل) كبــرية احلجــم(القلــوب الكبــرية 

، و عـــادة يزيـــد حجـــم القلـــب بواســـطة التـــدريب  للقلـــب باســـتهالك هـــذا احلـــامض،و بـــذلك يقلـــل مســـتوى تركيـــزه يف الـــدم

 LDH (Lactate(الرياضي،و هذا يؤكد أمهية التحمل العـام لالعـيب املسـافات القصـرية و السـرعة  و يسـاعد نشـاط انـزمي 

De-Hydrogenate و لذلك فـان أي زيـادة يف نشـاط هـذا النـزمي يصـحبها زيـادة  ، يف التمثيل الغذائي حلامض الالكتيك

  .يف التخلص من الالكتيك
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  :زيادة تحمل الالكتيك -جـ

يشـعر الالعـب بـاألمل،و عنـد ذلـك يسـتطيع الالعـب   Acidosisعندما يزيد جتمع الالكتيك يف العضلة و حتدث احلمضية

حتمل زيادة جتمع حامض الالكتيك و االحتفـاظ مبسـتوى عـال مـن  املدرب على حتمل هذا األمل و االستمرار يف األداء مع

   و زيــادة حتمــل األمل  Buffering Capacityسـرعة األداء احلركــي و يــتم ذلــك مــن خـالل حتســني ســعة املنظمــات احليويــة 

كثــرية ضــد زيـادة احلمضــية،و قـد دلــت دراسـات  ) PH(و يـنعكس حتسـن ســعة املنظمـات احليويــة يف احملافظـة علــى مسـتوى 

على امكانية حتسن سـعة املنظمـات احليويـة عـن طريـق التـدريب الرياضـي،يف حـني مل تـذكر املراجـع الفسـيولوجية الكثـري عـن 

و لكـــن اجلـــدير بالـــذكر أن الـــدوافع الـــيت يســـتخدمها املـــدرب لزيـــادة فاعليـــة الالعبـــني يف أداء التـــدريبات .عامـــل حتمـــل االمل

و ميكـن قيـاس التحمـل الالهـوائي باسـتخدام بعـض الطـرق امليدانيـة الـيت . مـل حتمـل االملالالهوائية تساعد كثريا يف تنمية عا

لـة،و متـرين ثـين قو مترين الشد علـى الع.ميكن أن يقوم �ا املدرب يف امللعب مثل أداء مترين اجللوس على االربع من الوقوف

علـى املتـوازي بالـذراعني و يف مجيـع هـذه التمرينـات  الذراعني من االنبطاح املائل أو ثين الـذراعني مـن الوقـوف مـن االرتكـاز

   )170-166، 1993السيد ( .يتم حساب أقصى عدد من التكرارات يف أقل زمن ممكن

  :طرق التخلص من حامض الالكتيك -د

  :يتم التخلص من محض الالكتيك بواسطة أربع طرق رئيسية هي

 .الالكتيك مع البول و العرق و يتم بدرجة طفيفة جداخروج حامض  -1

ىل إجلوكـــوز أو جليكـــوجني و حيـــدث ذلـــك يف الكبـــد حيـــث يتحـــول حـــامض الالكتيـــك ىل إحتـــول حـــامض الالكتيـــك  -2

جليكوجني للمساعدة يف االمداد بالطاقـة مـع مالحظـة أن عمليـة حتويـل الالكتيـك اىل جليكـوجني تـتم بصـورة بطيئـة 

الـــتخلص منـــه و لـــذا فـــان الكميـــة الـــيت يـــتم حتويلهـــا متثـــل جـــزءا بســـيطا مـــن الكميـــة الكليـــة حلـــامض باملقارنـــة بعمليـــة 

 .الالكتيك

حتول حامض الالكتيـك اىل بـروتني و ميكـن حتويـل كميـة قليلـة جـدا مـن حـامض الالكتيـك اىل بـروتني مباشـرة يف الفـرتة  -3

 .األوىل لالستشفاء بعد التدريب

أكسدة حـامض الالكتيـك لتحويلـه اىل ثـاين أكسـيد الكربـون و املـاء السـتخدامه   تتم عملية:أكسدة حامض الالكتيك -4

كوقود يف نظام انتاج الطاقة اهلوائي و يـتم معظـم ذلـك بواسـطة العضـالت اهليكليـة إال أن أنسـجة عضـلة القلـب مـع 

 .املخ و الكبد و الكلى تشرتك أيضا يف هذه الوظيفة
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حامض البريوفيك مث ٍاىل ثاين أكسيد الكربـون و املـاء مـن خـالل ىل إيك أوال ففي وجود األكسجني يتحول حامض الالكت

  .دائرة كربس و نظام النقل االلكرتوين على التوايل و هذا ميثل اجلزء االكرب للتخلص من حامض الالكتيك

ظـم حـامض و بالنسبة لسرعة التخلص مـن حـامض الالكتيـك فقـد دلـت الدراسـات أن فـرتة سـاعة واحـدة تكفـي إلزالـة مع

الالكتيك،و يتطلب التخلص من نصف مقدار حامض الالكتيك ا�تمع بعد التدريبات ذات الشدة القصوى فرتة زمنية يف 

مـن حـامض الالكتيـك يـتم خـالل سـاعة و ربـع بعـد أداء التـدريب  %95دقيقة و يعين ذلك أن الـتخلص مـن  25حدود 

اخنفاض شدة أداء التدريبات ،و من العوامـل الـيت تزيـد مـن سـرعة ذات الشدة القصوى بينما يقل الزمن عن ذلك يف حالة 

مترينات "أو "مترينات التهدئة"التخلص من حامض الالكتيك أداء مترينات بدنية خفيفة خالل فرتة االستشفاء و تسمى ب

ك مـــن احلـــد االقصـــى الســـتهال %60-50ووجـــد أن أفضـــل شـــدة ألداء هـــذه التمرينـــات حينمـــا تكـــون عنـــد " اٍالستشـــفاء

االكســجني كمــا أن ذلـــك يــرتبط مبســـتوى احلالــة التدريبيــة لالعبـــني و جيــب مالحظـــة أن زيــادة أو نقــص شـــدة التهيئــة عـــن 

  )162-161، 2003رضوان . أ( .بطء عملية التخلص من حامض الالكتيكىل إاملستوى املناسب يؤدي 

  :النظام الهوائي:2-2-2

بوجــود األكســجني كعامــل فعــال خـــالل ) الالكتيــك-الفوســفايت(يتميــز هــذا النظــام عــن النظــامني اآلخــرين إلنتــاج الطاقـــة 

      ،و مثـــل هــذا يتطلـــب مئـــات التفــاعالت الكيميائيـــة و مئـــات مــن الـــنظم اٍالنزمييـــة  ATPالتفــاعالت الكيميائيـــة إلعــادة بنـــاء

درجــة كبــرية عــن اٍنتــاج الطاقــة الالهــوائي يف النظــامني الســابقني،و يــتم نظــام األكســجني يف داخــل و الــيت تزيــد يف تعقيــدها ب

و هــي عبــارة عــن أجســام حتمــل املــواد الغذائيــة  Mitochondriaاخلليــة العضــلية،و لكــن يف حيــز حمــدود هــو امليتوكونــدريا 

الكيميائيـة للنظـام اهلـوائي أو نظـام األكسـجني اىل  للخلية و يكثر وجودها يف اخلاليا العضلية ، و ميكن تقسيم التفاعالت

  :سالسل رئيسية هي 

 .Aerobic glycolysisاجللكزة اهلوائية  -

 .The Krebs Cycleدائرة كربس  -

 )213-212، 2003رضوان . أ( .The electron transport Systemنظام النقل االلكرتوين  - 

 : Aerobic glycolysis الجلكزة الهوائية:2-2-2-1

ثـاين أكسـيد الكربـون و املـاء،و تـتم عمليـة ىل إو هي أول سلسلة تفاعالت تشارك يف تكسري اجلليكـوجني هوائيـا و حتويلـه 

و الـيت تنتهـي بتكـوين حـامض ) 1الشـكل (اجللكزة للكربوهيـدرات يف بـدايتها بـدون األكسـجني و هـي اجللكـزة الالهوائيـة 

  ،و يف حالة توافر األكسجني يتم عدم استكمال سلسلة التفاعالتATPمول  3الالكتيك و ينتج عن هذه العملية 
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يف سلســلة  11و هــو التفاعــل رقــم  Pyruvic Acidهــي اجللكــزة اهلوائيــة عنــدما يتكــون حــامض البريوفيــك الكيميائيــة و 

و هـو حـامض الالكتيـك و تـتم عمليـة اجللكـزة اهلوائيـة داخـل  12تفاعالت اجللكزة الالهوائية و الـيت تنتهـي بالتفاعـل رقـم 

  :امليتوكوندريا كما يلي

 .الكتيك اىل حامض بريوفيك مبساعدة انزمي الكتات دي هدروجنييف وجود األكسجني أيضا يتحول حامض ال -

 .Acetyl Coenzyme A (Acetyl CoA)يتحول حامض البريوفيك اىل أستيل كو انزمي أيه  -

 .اىل دورة كربس Acetyl CoAيدخل  -

  .ATPو بناءا على ما سبق يتضح أن وجود األكسجني يثبط جتمع حامض الالكتيك و لكنه ال يعيد بناء   -

 : Krebs Cycleدورة كربس  :2-2-2-2

 Sir Hans Krebsهي سلسلة من التفاعالت الكيميائية اليت تتم يف �ايتها األكسدة الكاملة و تسمى باسم العامل

يف الفسـيولوجيا،و تسـمى أيضـا دورة  1953و الذي اكتشفها و حصل على هذا االكتشاف على جائزة نوبل عـام 

 Citric Acid Cycleكما تسمى أيضـا دورة حـامض السـيرتيك   Tricarboxylic Acidتراي كربوكسيلك أسيد 

    و كربــون ATPمــول مــن  2و يف �ايــة دورة كــربس يتكــون  بعــد وجــود بعــض املكونــات الكيميائيــة يف هــذه الــدورة ،

و هدروجني،و هنا يتحد الكربون مع األكسجني ليكون ثاين أكسـيد الكربـون الـذي خيـرج مـن اخلليـة اىل الـدم الـذي 

  .ينقله اىل اجلهاز التنفسي ليخرج من اجلسم مع هواء الزفري

نذكر أن األكسدة تعين فصل االلكرتونات من املركب الكيميائي،و تنفصل االلكرتونات يف شكل ذرات اهلدروجني  

علــى الربوتــون االجيــايب الشــحنة،و هــو هنــا أيــون اهلــدروجني و االلكــرتون ســالب الشــحنة،و يصــبح املركــب الكيميــائي 

  . ين أكسيد الكربون و ازالة االلكرتونات يف دورة كربسمؤكسدا عند ازالة ذرة اهلدروجني منه،و تتم عملية تكوين ثا

 .حيتوي حامض البريوفيك على الكربون و اهلدروجني و األكسجني -

 .عندما يتم فصل اهلدروجني يتبقى الكربون و االكسجني -

 يتحد الكربون و األكسجني لتكوين ثاين أكسيد الكربون - 

  

  

  

  



 

 

 The electron transport System                              

يستمر تكسري اجلليكوجني و خيرج ثاين أكسيد الكربون،و يتكون املاء من أيونات اهلدروجني و االلكرتونـات املنفصـلة مـن 

خالل عمليـة اجللكـزة لتحويـل اجللوكـوز اىل 

ذا اســتمرت هــذه الزيــادة يف جتمــع اهلــدروجني تــزداد درجــة احلمضــية 

داخل اخللية العضلية،لذلك البد من التخلص من هـذا اهلـدروجني ،و هنـا تقـوم سلسـلة نقـل االلكـرتون بسلسـلة تفـاعالت  

 :ني من الكو اٍنزمي مها

- Nicotinamid adenine dinucleotid (nad).

- Flavin adennine dinucleotid (fad).

  .و مها حيمالن ذرات اهلدروجني اىل سلسلة نقل االلكرتون،حيث ينفصالن اىل بروتونات و الكرتونات

 .حيمي اخللية من احلمضية

تفاعالت حلقة كربس و نواتجها 
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The electron transport System:سلســـــــلة نقـــــــل االلكتـــــــرون

يستمر تكسري اجلليكوجني و خيرج ثاين أكسيد الكربون،و يتكون املاء من أيونات اهلدروجني و االلكرتونـات املنفصـلة مـن 

خالل عمليـة اجللكـزة لتحويـل اجللوكـوز اىل دورة كربس و االكسجني الذي نتنفسه،و يزيد انفصال اهلدروجني بكمية كبرية 

ذا اســتمرت هــذه الزيــادة يف جتمــع اهلــدروجني تــزداد درجــة احلمضــية إاحلــال بريوفيــك و كــذلك خــالل دورة كــربس،و بطبيعــة 

داخل اخللية العضلية،لذلك البد من التخلص من هـذا اهلـدروجني ،و هنـا تقـوم سلسـلة نقـل االلكـرتون بسلسـلة تفـاعالت  

  :كيميائية ترتبط بدورة كربس كما يلي

ني من الكو اٍنزمي مهايتحد اهلدروجني الناتج عن اجللكزة و دورة كربس مع اثن

Nicotinamid adenine dinucleotid (nad). 

Flavin adennine dinucleotid (fad). 

و مها حيمالن ذرات اهلدروجني اىل سلسلة نقل االلكرتون،حيث ينفصالن اىل بروتونات و الكرتونات

حيمي اخللية من احلمضيةو يف �اية السلسلة يتحد اهلدروجني مع االكسجني ليكونا املاء ، و هذا 

تفاعالت حلقة كربس و نواتجها يوضح ) 2(الشكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

سلســـــــلة نقـــــــل االلكتـــــــرون:2-2-2-3

يستمر تكسري اجلليكوجني و خيرج ثاين أكسيد الكربون،و يتكون املاء من أيونات اهلدروجني و االلكرتونـات املنفصـلة مـن 

دورة كربس و االكسجني الذي نتنفسه،و يزيد انفصال اهلدروجني بكمية كبرية 

بريوفيــك و كــذلك خــالل دورة كــربس،و بطبيعــة 

داخل اخللية العضلية،لذلك البد من التخلص من هـذا اهلـدروجني ،و هنـا تقـوم سلسـلة نقـل االلكـرتون بسلسـلة تفـاعالت  

كيميائية ترتبط بدورة كربس كما يلي

يتحد اهلدروجني الناتج عن اجللكزة و دورة كربس مع اثن -

و مها حيمالن ذرات اهلدروجني اىل سلسلة نقل االلكرتون،حيث ينفصالن اىل بروتونات و الكرتونات

و يف �اية السلسلة يتحد اهلدروجني مع االكسجني ليكونا املاء ، و هذا 
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مــن  ATPمتـر االلكرتونـات املنفصـلة مـن اهلــدروجني خـالل سلسـلة نقـل االلكـرتون لتــوفري طاقـة تسـتخدم إلعـادة بنـاء 

   )287-286-285، 2003الفتاح . أ( . ADPاملركب 

الوحيـد للطاقـة اهلوائيــة لكـن هنـاك مركبـات اخـرى ميكـن أن تنشـط بالنظـام اهلــوائي ن مركـب اجلليكـوجني لـيس هـو املصـدر إ

ــــــاج الطاقــــــة الالزمــــــة إلعــــــادة بنــــــاء ــــــون و املــــــاء مــــــع انت ــــــاين أكســــــيد الكرب ــــــدهون ATPلتتحــــــول اىل ث                   و هــــــي كــــــل مــــــن ال

دائرة كربس و نظـام التحـول االلكـرتوين إلنتـاج حيث يتم حتويل املواد الدهنية اىل أمحاض دهنية تدخل ضمن .و الربوتينات

  )357، 2000الفتاح . م( .طاقة

الكبـد علـى شـكل أمحـاض ىل إما أكسدة الربوتني فأنه من خالل عملية اهلضم ميتص الربوتني من األمعاء الدقيقة و حيول أ

للطاقـة يف ظــروف معينـة،و قـد أصـبح اآلن مــن املعـروف أن الربوتـني يســاهم يف أمينيـة لبنـاء اخلاليا،كمـا يســتخدم كمصـدر 

مـــن الطاقـــة املطلوبـــة يف التـــدريب،يقوم الكبـــد بعـــد وصـــول % 10الطاقـــة بنســـبة أكـــرب ممـــا كـــان يعتقـــد تصـــل اىل أكثـــر مـــن 

  :األمحاض األمينية اليه بالتعامل معها بعدة طرق

 .خاليا اجلسم متريرها اىل الدم مباشرة لنقلها اىل خمتلف -1

 .بناء خاليا الكبد ذاته -2

 .حتويلها اىل دهون أو حتويلها إلنتاج الطاقة منها -3

جلوكوز ىل إتعترب الكربوهيدرات و الدهون هي وقود الطاقة باجلسم،و بالرغم من ذلك فان بعض األمحاض األمينية تتحول 

و أمحــاض   ايــه-األمينيــة اىل أســتيل كــوأو حتويــل األمحــاض   Gluconeogenesisجلكونيوجينيســيس عــن طريــق عمليــة 

امكانيـــة ىل إدهنيـــة حـــرة أو بريوفيـــك لكـــي يـــدخل عمليـــة األكســـدة يف دورة كـــربس سلســـلة نقـــل االلكرتون،هـــذا باٍالظافـــة 

  )289، 2003الفتاح . أ( .أكسدة كمية بسيطة من األمحاض األمينية مباشرة يف العضلة

  :التحمل الهوائي:2-2-2-4

، 2008عبـــده ( هـــو القـــدرة علـــى العمـــل باســـتخدام جمموعـــات كبـــرية مـــن العضـــالت لفـــرتات طويلـــة و مبســـتوى متوســـط

التحمل الدوري "،وحيبذ بعض العلماء و خاصة علماء الرتبية الرياضية بالواليات املتحدة األمريكية استخدام مصطلح)40

   بــدال مــن التحمــل العـام، نظــرا ألن هــذا النــوع مـن التحمــل يــرتبط ارتباطــا وثيقـا بدرجــة مســتوى اجلهــازين الــدوري " التنفسـي

العضــالت حــىت ميكنهــا االســتمرار يف العمــل ىل إ) الغــذاء(ســجني و الوقــود و التنفســي،اذ يتوقــف عليهمــا عمليــة نقــل االك

،حيــث يشــري أبــو العــال أمحــد عبــد الفتــاح و أمحــد نصــر الــدين رضــوان  )174-173، 1994عــالوي ( .لفــرتات طويلــة

  نسبة العتماد العمل الهوائي التحملالفسيولوجي أن التحمل الدوري التنفسي هو ما يطلق علية من الوجه  2003
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و يــــرتبط التحمــــل اهلــــوائي للعضــــلة بقــــدر�ا علــــى )208، 2003رضــــوان . أ(العضــــلي علــــى االكســــجني إلنتــــاج الطاقــــة 

الطاقـة اهلوائيـة،و األليـاف العضـلية البطيئـة هـي املسـؤولة نتـاج إاالستمرار يف العمل العضلي ألطول فرتة ممكنة اعتمـادا علـى 

  :داء العضلي لفرتة طويلة و ترجع كفاءة االلياف العضلية البطيئة يف التمثيل الغذائي اهلوائي لألسباب التاليةعن األ

 .حتتوي على كمية كبرية من امليوجلوبني -

 .مثيل الغذائي اهلوائيزيادة امليتاكوندريا مع زيادة االنزميات املساعدة على الت - 

ليـــاف البطيئـــة علـــى عـــدد أكـــرب مـــن الشـــعريات الدمويـــة ممـــا يســـمح بزيـــادة انتشـــار األكســـجني و ســـرعة حتتـــوي األ - 

 .التخلص من فضالت التمثيل الغذائي

نزميات املساعدة على أكسـد�ا ممـا يقلـل مـن االعتمـاد علـى لياف البطيئة على دهون أكثر و زيادة يف اإلحتتوي األ -

و لــذا فــان التحمــل اهلــوائي يــتم مــن  )241-240، 2012اجلبــور ( .جليكــوجني العضــلة واحملافظــة علــى مســتواه

 :خالل حتسني قدرات اجلهاز الدوري و التنفسي و ذلك من خالل

حيدث نتيجة التدريب الرياضي املبين على أسس علمية سليمة تغـريات اجيابيـة  حتسني الكفاءة الوظيفية للقلب و -1

ضـربة يف  60فالرياضي يتميز بان معدل ضربات قلبـه يف الدقيقـة تصـل اىل أقـل مـن .يف الكفاءة الوظيفية للقلب

     ضـــربة بالدقيقـــة، يف حـــني عنـــد الشـــخص غـــري الرياضـــي 50أقـــل مـــن ىل إالدقيقـــة،و عنـــد العـــيب التحمـــل تصـــل 

  .ضربة يف الدقيقة 72

اسـتيعاب كميـة أكـرب ىل إكرب جتاويف القلب مما يؤدي ذلـك ىل  إو يرجع سبب اخنفاض عدد ضربات القلب عند الرياضي 

من الدم،و بالتايل حيصل الالعب على كمية كبرية من األكسجني لغرض انتاج الطاقـة بعـدد أقـل مـن ضـربات القلب،كمـا 

زيادة قوة ألياف عضلة القلب مما يؤدي ذلك اىل زيادة قوة انقباض القلب و بالتايل اخراج  أن التدريب الرياضي يعمل على

كمــا أن زيــادة طــول فــرتة انبســاط القلــب حيــث تصــل فــرتة انبســاطه اىل ثانيــة كاملــة عنــد .أكــرب كميــة مــن الــدم اىل الشــرايني

ات اليت حتصل على الكفاءة القلبية نتيجة تأثريات منه فالتغري و من الثانية لدى غري الرياضيني ) 0,56(الرياضيني بدال من

  :التدريب الرياضي تكمن يف 

يف العضلي للقلب و هذا يسـاعد علـى زيـادة قـوة االنقبـاض و دفـع أكـرب كميـة مـن الـدم اىل لزيادة مسك ال  - أ 

 .الشرايني

 )البطينني و االذينني( توسع مساحة التجويف القليب  - ب 

 ).فرتة راحة القلبزيادة طول (طول فرتة انبساط القلب  - ج 
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زيادة يف كمية اهليموجلوبني يف الدم نتيجة لزيادة حجـم الـدم الكلـي عنـد الرياضـي و نتيجـة لزيـادة عـدد كريـات الـدم  -2

غـم   16احلمراء حتدث زيادة يف كميـة اهليموجلـوبني بالـدم حيـث تصـل عنـد العـيب ألعـاب القـوى السـريعة اىل حـوايل 

مــن   3ســم 100غــم كــل  18مــن الــدم يف حــني تصــل عنــد العــيب ألعــاب التحمــل اىل أكثــر مــن  3ســم 100كــل 

من اهليموغلوبني يتحد مـع ) غم1(الدم،و نتيجة لذلك تزداد كمية األكسجني اليت حيملها دم الالعب حيث أن كل

  .من األكسجني 3سم 1,34

قلويــة الــدم و ذلــك نتيجــة لتحســن عمــل املنظمــات زيــادة قابليــة الــدم علــى مقاومــة التغــريات باجتــاه محضــية الــدم أو  -3

 .احليوية على التخلص من حامض الالكتيك املرتاكم يف العضالت و الدم نتيجة لتوفر االحتياطي القلوي

  :زيادة كفاءة اجلهازين الدوري و التنفسي يف توصيل األكسجني من الرئتني اىل الدم و هو ناتج عن -4

    ني و هــذا يعــين زيــادة مســاحة منطقــة التقابــل بــني احلويصــالت الرئويــة زيــادة مســاحة الســطح التنفســي للــرئت  - أ 

 .و الدم

زيادة قوة عضالت التنفس الداخلية و اخلارجية املوجودة بني أضالع القفص الصـدري ممـا يـؤدي اىل توسـع   - ب 

ه القفــص الصــدري للخــارج إلتاحــة الفرصــة للــرئتني للتمــدد الســتقبال أكــرب كميــة مــن اهلــواء و الضــغط عليــ

 .للداخل لطرح أكرب كمية من اهلواء للخارج

حتســن مرونــة نســيج الرئــة حيــث كلمــا كانــت مرونــة نســيج الرئــة و خاصــية االمتــداد عاليــة كلمــا اســتوعبت   - ج 

 .الرئتان كمية أكرب من اهلواء و زادت كمية اهلواء املطروح للخارج

 .زيادة مساحة شبكة الشعريات الدموية يف الرئتني  -د 

صــالت الرئويــة علــى اســتيعاب أكــرب كميــة مــن األكســجني يف الــرئتني و نقلــه اىل الــدم ممــا زيــادة قــدرة احلوي  -ه 

يؤدي ذلك اىل سرعة تبادل االكسجني و ثاين أكسيد الكربون مـن الـرئتني اىل الـدم و مـن الـدم اىل الـرئتني 

 .  لطرحه خارجا

يل حتسن عمليات التمثيل الغـذائي حتسن كفاءة أنسجة اخلاليا العضلية يف امتصاص األكسجني من الدم و بالتا -5

داخل العضالت و سرعة انتاج الطاقة نتيجة لزيادة فاعلية األنزميات املؤكسدة للمواد الغذائية املخزونـة يف اخلاليـا 

  )298-294، 2012اجلبور ( .العضلية
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  :خالصة

عملية التدريب الرياضي،كقاعدة أساسية يرتكز عليها املدرب يف عملية تقنـني األمحـال ىل نظرا ألمهية نظم الطاقة بالنسبة إ

التدريبية لالعبيه،كان ال بد على الباحث التطـرق إليهـا و شـرحها بطريقـة مبسـطة حبيـث ميكـن ربطهـا بقـدرة التحمـل لـدى 

املرجعيــة األساســية لصــفة التحمــل بأنواعهــا و �ــذا الالعــب ســواء اهلــوائي أو الالهــوائي،فمن خــالل هــذا الفصــل يــتم معرفــة 

  .ميكن تسهيل عملية التدريب وفقا ألسس علمية دقيقة بعيدا عن االرجتالية و العشوائية يف التدريب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

68 
 

  : تمهيد

يعد التـدريب الرياضـي يف العصـر احلـايل عمليـة معقـدة تعتمـد يف أسسـها علـى املعرفـة العلميـة و امليدانيـة لكـل اجلوانـب الـيت 

امليدانيـة أن تساعد يف تطوير مستوى الرياضة بصفة عامة و كرة القدم بصفة خاصـة،لذا فعلـى املـدرب باالضـافة اىل خربتـه 

أن يكون له رصيد علمي بأسس التدريب و متطلباته من كل النواحي،و من خالل هذا الفصل سيتطرق الباحث اىل هاته 

النــواحي ،انطالقــا مــن شــرح عمليــة التخطــيط كــأول خطــوة حنــو تطبيــق برنــامج مــا،مث احلمــل و مبــاديء التــدريب و طريقــة 

ية األخــرى، و �ــذا نكــون قــد تعرضــنا و لــو بصــفة خمتصــرة مــا حيتاجــه املــدرب     التــدريب الفــرتي و مقارنتهــا بــالطرق األساســ

أو احملضر البدين يف عمله، و ما حيتاجه البحث من دراسة نظرية تدعم البحث من الناحية العملية يف اقرتاح منهاج تدريب 

  .ا من خالل حبثنا هذاالفرتي على أسس علمية،و من الناحية العلمية من خالل دعم النتائج املتوصل اليه

  : التخطيط في كرة القدم:3-1

يعد التخطيط يف كرة القدم من األساسيات اليت جيب أن يعرفها كـل مـدرب أو كـل حمضـر بـدين لكـي يسـتطيع أن يـتحكم 

ىل اهلدف املنشـود و املسـطر مـن خـالل وضـعه خلطـة وفـق فـرتة إيف العملية التدريبية وفقا ألسس علمية تسمح له بالوصول 

زمنية يضعها على حسب االمكانات البشرية و املادية يستهدف فيها تنمية قدرات بدنية أو مهارية أو خططية وفقا لطرق 

     و التطــور تــدريب أثنــاء احلصــة التدريبيــة بواســطة متــارين ذات درجــة معينــة مــن احلمــل تســمح لألجهــزة الوظيفيــة بــالتكيف 

و بالتــايل يرتفــع املســتوى البــدين لالعــب و حتقيــق اهلــدف مــن عمليــة التــدريب هــذا مــا يــراه الباحــث،و هــذا مــا أكــد عليــه 

و االمكانـات و قـدرات الالعبـني و مسـتوى  م حيث يعترب أن التدريب املقنن مـن حيـث املنهجيـة و املـادة 1998رضوان 

       ،)41، 1998رضـــوان ( ىل تقـــدم املســـتوى البـــدين و الرياضـــي لالعبـــنيإتـــؤدي املـــدرب حيـــدث تغـــريات وظيفيـــة و بدنيـــة 

و يلعـب التخطــيط للتــدريب و الــربامج التدريبيــة املقننــة دورا كبــريا يف تطــور مســتوى العمليــة التدريبيــة،و يســامهان بفعاليــة يف 

الوصول إىل املستويات الرياضـية العاليـة،و هـو بـذلك يعتـرب أوىل اخلطـوات التنفيذيـة يف عمليـات بنـاء اهليكـل التـدرييب،و أن  

، 2005عـودة ( وحـدة التدريبيـة الـيت سـبقتها و هلـا هـدف خمتلـف يسـعى املـدرب لتحقيقـهكل وحدة تدريبية تعتمد علـى ال

،و يشري حنفي حممود خمتار بأن التخطيط هو االجراءات الضرورية احملددة و املدونة اليت يضعها و يرتبط �ا املدرب )177

عنـــد الالعـــب و الفريـــق للوصـــول إىل أحســـن ) الفورمـــة الرياضـــية( لتحـــدد لـــه الطريـــق بغـــرض تطـــوير و تقـــدم حالـــة التـــدريب

خطة غرضية هادفة توضع بدقة و عناية ال ميكن أن يكون هناك ه بدون مستوى من االداء أثناء املباريات و ميكن القول أن

أي تطور أو تقدم و حتسن يف األداء الرياضي أو يف الفورمة الرياضية لالعب أو الفريق أو على أحسن الفروض يكون هذا 

  و يتم ختطيط الربنامج التدرييب يف كرة القدم على أساس دورات )293، 1974خمتار ( التقدم ضعيفا و على غري أساس
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و الــــدورة التدريبيــــة ،)méso-cycle(،و الــــدورة التدريبيــــة املتوســـطة )macro-cycle(و هـــي دورة التدريبيــــة الكـــربى

  .)2012بن قوة ( ).mini-cycle(و اليت تتفرع بدورها إىل وحدات تدريبية )micro-cycle(الصغرى

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  ىلإ

  
  
  
  
  
  

  : الخطة السنوية:3-2

  من أهم أسس التخطيط بالنسبة للتدريب الرياضي نظرا ألن العام يشكل دورة زمنية مغلقة  السنوية تعترب خطة التدريب

و يرى موفق جميد موىل نقال عن . )303، 1994عالوي ( .أزمنة معينة و حمددةتقع يف غضو�ا املنافسات يف أوقات و 

و الربجمـــــــة الســـــــنوية ) املفـــــــردة(أن الربجمـــــــة الســـــــنوية تكـــــــون علـــــــى نـــــــوعني و مهـــــــا الربجمـــــــة الســـــــنوية " Tohino"" توهينـــــــو"

فهي تشري اىل فرتة واحدة من املسابقات خالل السنة ،و أما املزدوجة فهي تشري ،أما الربجمة السنوية املفردة )املركبة(املزدوجة

 .اىل فرتتني من املسابقات خالل السنة،تفصل بينهما فرتة انتقالية أوىل و تأيت فرتة انتقاليـة ثانيـة بعـد فـرتة املنافسـات الثانيـة

  :ددت معايري إعداد الربنامج السنوي كما يلي،و قد ح)294، 1998املوىل (

  مستوى اللعب،عمر التدرييب لالعبني و هامش التطور. 

 جدول املباريات. 

  املستعدين للتدريب و املنافسةعدد الالعبني. 

  

 يوضح دورات التدريب المختلفة) 03(الشكل رقم 
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 فـــــــرتة املنـــــــافــــسة  راحة   البدين  حتضري فرتة

  البدين  حتضري فرتة

 جوان  ماي  أفريل  مارس  فيفري جانفي ديسمبر نوفمبر أكتوبر  سبتمبر أوت

 فرتة املنافسة  راحة  فرتة املنافسة 

 جويلية 

 راحة 

 المفردة و المزدوجة يوضح برمجة التدريب السنوي وفق نوعين من البرمجة) 04(الشكل رقم 

  اهلدف من األداء الرياضي للموسم. 

 اهلياكل القاعدية،العتاد الرياضي،االمكانيات التدريبية. 

  املدربني،مساعدة طبية ،املسؤول اإلداري ، مساعد نفسي للفريق (الكادر التقين.( 

 حتليل و تقومي األداء يف املاضي. 

 رياضية-إختبارات طب. 

 تربص حتضريي أو للراحة و االستشفاء. 

 العائلة،اإلقامة،املدرسة ، العمل ، عادات يف احلياة( البيئة و احمليط الذي يعيش فيه الالعبني( 

أشــــــهر حســــــب مــــــدة الربنــــــامج  6اىل  4التخطــــــيط الســــــنوي غالبــــــا مــــــا يقســــــم إىل اثنــــــني أو ثــــــالث دورات كبــــــرية مــــــن 

  macro-cycle( (Thierry Barnerat, 3)(السنوي

  

  

فـرتة اإلعـداد،فرتة املنافسـات،و فـرتة :و تقسم اخلطة السـنوية يف كـرة القـدم إىل فـرتات لكـل فـرتة خصائصـها و مميزا�ـا و هـي

اإلنتقاليـة أو الراحــة اإلجيابيــة،و يــرى الباحــث أن هــذه الفــرتات ال حــدود بينهـا بــل هــي متداخلــة فيمــا بينهــا و هــذا مــا يــدل 

بينهـــا إذ ال يســـتطيع املـــدرب املـــرور إىل مرحلـــة املنافســـة دون اإلعـــداد هلـــا و ال يســـتطيع علـــى اإلســـتمرارية و التكامـــل فيمـــا 

الدخول يف مرحلة اإلعداد للموسم اجلديد دون املرور مبرحلة انتقاليـة فعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر فـإن مرحلـة اإلعـداد تعـد  

حمل الالهوائي يف مرحلة اإلعداد يسـمح لـه مبقاومـة كأرضية صلبة يرتكز عليها الالعب للدخول يف املنافسة فرفع قدرة الت

  .و التدريب ذو درجة احلمل األقصى و أقل من األقصى) أثناء املباراة( التعب أثناء مرحلة املنافسة
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  :مرحلة اإلعداد:3-2-1

عليهــــا املــــدرب تعــــد فــــرتة اإلعــــداد اهــــم فــــرتة مــــن فــــرتات التــــدريب يف اخلطــــة الســــنوية،كو�ا الركيــــزة االساســــية الــــيت يعتمــــد 

الســتكمال بقيــة املراحل،حيـــث تعتــرب هـــي الدعامــة االساســـية ألداء مباريــات مبســـتوى جيــد و الفـــوز �ــا، حيـــث تبــدأ فـــرتة 

اإلعداد من اليوم االول الذي يعود فيه الالعب إىل ناديه ملمارسة التدريب استعدادا للموسم الرياضي،و تنتهي فرتة اإلعداد 

مــن إمجــايل الفــرتة املخصصــة  % 30إىل  20االوىل يف املوســم الرياضــي،و تســتغرق هــذه الفــرتة مــن ببدايــة املبــاراة الرمسيــة 

،و مـن االهـداف العامـة هلــذه الفـرتة الـيت حتـاول أن حتققهــا هـي تطـوير احلالــة )270، 1997محــاد ( للموسـم الرياضـي كلـه

تنميـة و حتسـني صـفا�م البدنيــة العامـة و اخلاصة،باإلضـافة إىل اجلانـب البــدين فـإن هـذه الفــرتة التدريبيـة لالعبـني عـن طريــق 

حتــاول أن تصــل بالالعــب إىل االداء املهــاري العــايل و اكتســاب الكفــاءة اخلططيــة،و تطــوير و تثبيــت الصــفات اإلداريــة و 

تستمر  هذه املرحلة  من أنه  FIFAويشري االحتاد الدويل لكرة القدم  (Abdenejem 1989, 19) .اخللقية لدى الالعبني

اســابيع و هــي  10إىل  6أســابيع يف لعبــة كــرة القــدم حيــث أن أول ظهــور للتــأثريات اإلجيابيــة للتــدريب تظهــر بعــد  6-8

إىل  1ورات كـل دورة تتكـون مـن  د 4أو  3كما تقسم إىل. مرحلة اعداد عام و مرحلة اعداد خاص:مقسمة إىل مرحلتني

  .méso-cycle.( (Thierry Barnerat, 3)(أسابيع تسمى دورة تدريبية متوسطة  3

  :مرحلة اإلعداد العام:3-2-1-1

من فـرتة راحـة،و هـي مرحلـة و هي أول مرحلة من مراحل التحضري البدين لالعيب كرة القدم حيث تأيت بعد عودة الالعبني 

يعمــل فيهــا املــدرب علــى تنميــة القــدرات البدنيــة األساســية لالعبــني،و تطــوير امكانيــات االجهــزة الوظيفيــة و خاصــة اجلهــاز 

الدوري و التنفسي عن طريق تنمية القدرة اهلوائية لالعبني،حيث يعترب املستهلك األقصى االكسجيين احدى أهم املقاييس 

 تحديــد مقــدار العــبء الفســيولوجي و احلمــل البــدين يف تــدريبات التحمــل خــالل فــرتة اإلعــداد البــدين العــاماملقننــة كمؤشــر ل

،و يكــون حجــم التــدريب يف هــذه املرحلــة مــن األقــل مــن األقصــى إىل األقصــى أمــا شــدة التــدريب )45، 2009حســني (

االجتـاه املعكــوس مــا بــني الشــدة و احلجــم يتغـري كلمــا تقــدمنا يف مرحلــة اإلعــداد حــىت  فتكـون مــن متوســطة اىل كبــرية و هــذا

  .الدخول يف مرحلة اإلعداد اخلاص

  :اإلعداد الخاص:3-2-1-2

أســابيع تقريبـا و طبقــا لنــوع اللعبـة أو الرياضــة و ظــروف كـل العبــو و فريــق،و يهــدف  4إىل  2تسـتغرق هــذه الفــرتة مـا بــني 

الفرتة اىل البناء املباشر للفورمة الرياضية لالعبني و يتجه التدريب اىل الناحية التخصصية يف مجيع جوانب التدريب يف هذه 

و يـرى الباحـث أن  )97-95، 2008خليـل ( اإلعداد البدين و املهاري و اخلططي و ذلك حسـب متطلبـات املقـابالت
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ة تكون األجهزة الوظيفية جاهزة متاما لتحمل احلمل العايل و بالتايل ندخل مرحلة جديدة من التدريب يف بداية هذه املرحل

نستهدف فيها تنميـة القـدرات البدنيـة مـع دمـج التـدريب اخلططـي و املهـاري و الـذهين ،حيـث يبـدأ املـدرب باإلنقـاص مـن 

  .مرحلة املنافسة حجم التدريب و الزيادة يف شدة التدريب تدرجييا حلني الدخول يف

  :مرحلة المنافسات:3-2-2

ذلـك بتهيئـة خمتلفـة الظـروف الـيت  هذه الفرتة إىل حماولة العمل على وقاية و صيانة املستوى الذي وصل إليه الفـرد،و�دف 

و تتميـز هـذه الفـرتة . تسمح باالحتفاظ باملهارات و القدرات و الصفات املكتسبة و حماولة التقدم �ـا إىل أقصـى مـا ميكـن

يف أن الفرد ال يتعلم الكثـري مـن املوضـوعات اجلديـدة،بل تكـون عبـارة عـن حماولـة اسـتخدام كـل مـا اكتسـبه الفـرد يف خـالل 

و قـد اتفقـت معظـم اآلراء علـى ديناميكيـة احلمـل خـالل  )307، 1994عـالوي ( اإلعدادية و العمـل علـى تطبيقـهالفرتة 

هذه املرحلة تتميز بشدة عالية،مع اخنفاض بسيط ال يذكر يف منتصف الفرتة،و يقابله ارتفاع يف حجم احلمل املستخدم،مث 

و تعد هذه الفـرتة مـن  )205، 1984البيك ( .ترتفع الشدة مرة أخرى يف �اية هذه الفرتة،مع اخنفاض احلجم مرة أخرى

 .أهم الفرتات اليت جيب أن يصل فيها الالعب إىل أفضل أداء بدين و مهاري و خططي و ذهين يف ضوء امكاناته اخلاصة

  بلد و مستوى البطولة،و هي أشهر حسب ال 10إىل  8، و ميكن أن تستمر هذه الفرتة من )225، 1988اخلشاب (

أسـابيع  4إىل  3دورة تدريبيـة متوسـطة للمباريـات مـن حيث تشـكل ) micro-cycle(تتكون من دورات تدريبية أسبوعية 

ممــا يوجــب ختطــيط دورة تدريبيــة صــغرى .،و يف كــرة القــدم احلديثــة فــإن الرزنامــة تكــون جــد مضــغوطة مببــاريتني يف األســبوع

  .(Thierry Barnerat, 04) .للراحة و اإلسرتجاع

  :المرحلة اإلنتقالية:3-2-3

و تسمى كذلك بفرتة الراحة اإلجيابية و تعترب كفرتة لراحة الرياضي من عناء اجلهد املبذول يف الفرتتني السالفتني،و يف نفس 

م أ�ـــا مــن أهـــم 1996مراحـــل تدريبيــة جديــدة،حيث يشـــري البيــك الوقــت تشــكل عمليـــة اإلنتقــال التـــدرجيي إىل فــرتات و 

،و حتقيــق )308، 1994عــالوي ( الفــرتات يف اخلطــة الســنوية إذ أ�ــا القاعــدة األساســية لتحقيــق التقــدم يف العــام اجلديــد

،و يراعــى يف هــذه )201-200، 1996البيــك . ع( مســتوى أعلــى عــن ذي قبــل،و هــذا إذا خطــط لــذلك بشــكل جيــد

املرحلة االخنفاض التدرجيي يف محل التدريب ،و تتوقف طوال الفرتة اإلنتقالية على طبيعة ا�هود املبذول يف غضون الفرتتني 

  )308، 1994عالوي ( .أسابيع 6-4السابقتني و حيسن أال تزيد هذه الفرتة عن 
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  :في كرة القدم الحمل:3-3

يعترب محل التدريب الوسيلة الرئيسية للتأثري على الفرد،و يؤدي إىل االرتقاء باملستوى الوظيفي و العضوي ألجهزة و اعضاء 

عـــالوي ( اجلســـم ،و بالتـــايل تنميـــة و تطـــوير الصـــفات البدنيـــة و املهاريـــة احلركيـــة و القـــدرات اخلططيـــة و الســـمات اإلراديـــة

أمحد (كما ميثل شكل و هيكل الربنامج التدرييب من حيث احلجم و الشدة و الراحة و الكثافة املستخدمة   )51، 1994

     كــل التمرينــات الــيت تعطــى و تــؤثر علــى اجلهــاز العصــيب" م أنــه2000حيــث يعرفــه حممــد توفيــق الــوليلي )134، 2005

عبارة عن ضغوطات خارجيـة علـى "م بأنه2000،و يعرفه الربضي )32، 2000الوليلي ( .و العضلي و الدوري التنفسي

كمية العمل يف وحدة زمنية ،و يرى الباحث أن محل التدريب هو  )35، 2000الريضي ( االجهزة الداخلية جلسم الالعب

املطبقــة علــى جهــاز وظيفــي معــني لالعــب كــرة القــدم قصــد االرتقــاء بالقــدرات البدنيــة ،الفســيولوجية ،املهاريــة اخلططيــة ، 

  .النفسية لالعب كرة القدم

  

نسبة 

مئوية 

 الحمل/

 فترة اإلعداد البدني
 فترة المنافسات

فترة 

 الخاص داد البدنيعاإل  اإلعداد البدني العام اإلنتقالية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

100 
            

90 
            

80 
            

70 
            

60 
            

50 
            

40 
            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحجم احلمل  30  
        

------- -- -شدة احلمل   20  
        

يوضح التفاعل ما بين الشدة و الحجم على دوام فترات التدريب) 05(شكل رقم  
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 .استمرار أنظمة الطاقةالتمرين وفقا لزمن و حجم يوضح شدة ) 06(الشكل رقم

  :مكونات حمل التدريب:3-3-1

  : شدة الحمل:3-3-1-1

، و ختتلف طريقة التعبري عن شدة احلمل تبعا لنـوع األداء )140، 2005أمحد (و تعرف بأ�ا قوة األداء أو سرعة األداء 

كما يعرفها   )48، 1997الفتاح ( البدين فيمكن التعبري عنها بسرعة األداء أو زيادة عدد التكرارات يف وحدة زمنية حمددة

حيـث ".مدى تأثري الواقع علـى األجهـزة احليويـة نتيجـة أداء متـرين بـدين"م على أ�ا  2014أمحد يوسف متعب احلسناوي 

من  %60تفوق نسبة أنه لكي حنصل على تأثري تدرييب فعال جيب أن يستخدم الرياضي مثريات ) تيودوريسكو(يشري عن 

درجة أو قيمة أو مستوى صعوبة " م على أ�ا2014،و يعرفها ريسان خربيط )58، 2014احلسناوي ( الشدة القصوى 

يــرى الباحــث أن شــدة التــدريب هــي ذلــك و . )130، 2014خــربيط (األداء و يقــاس بــالزمن أو املســافة أو الكيلــوغرام 

كمــا يــرى .العــبء اخلــارجي املطبــق علــى أجهــزة اجلســم الوظيفيــة لالعــب قصــد حتفيزهــا لالرتقــاء ملســتوى أعلــى مــن األداء

الباحث أن شدة التدريب حتدد وفقا ألنظمة انتاج الطاقة و مهما كان التقسيم املعتمد عليه فان الباحث يرى أنه ال يوجد 

ا بني الشدة و األخرى و ذلك نتيجة لعدم وجود فاصل ما بني مصدر طاقة و آخر حيث أنه ميكن أن تكون حد فاصل م

أو وفقـا للنسـبة ) 04( الشكل رقـم .هناك شدة يعمل �ا بنظامني خمتلفني و ميكن للشدة أن حتدد وفقا لزمن دوام التمرين

  .املئوية من أقصى إمكاناته
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  :حجم التدريب:3-3-1-2

  :، إذ ميثل العنصر الكمي للحمل و يشمل االقسام اآلتية احلجم التدرييب املكون األول للحمل التدرييبيعد 

 .عدد التكرارات املنجزة ألداء التمرين أو أداء جزء من أجزاء مهارة فنية يف زمن معني -1

 .زمن تنفيذ مفردات التدريب -2

 .املسافات املقطوعة يف مترين معني يف وحدة زمنية معينة -3

 )54، 2014احلسناوي ( .األوزان املرفوعة يف مترين معني لوحدة زمنية معينة -4

املكـون الثالـث حلمـل التـدريب إىل ) Volume De La Charge(م أن حجـم احلمـل 1999و يـرى بسطويسـي أمحـد 

 +عـــدد ا�موعـــات× زمـــن دوام املثـــري× التمـــرين عـــدد مـــرات تكـــرار (، ويقصـــد حبجـــم التـــدريب  جانـــب الشـــدة والكثافـــة

  . )بني تدريب وأخر}االسرتجاع{الراحة

، وميثل تكرار مثري التدريب إحدى مكونات حجم  كل هذه العناصر جمتمعة متثل حجم التدريب بالنسبة للحصة التدريبية

فكلما زاد عدد التكرار للتمرينات أو ا�موعات يف كل حصة  ، احلمل ،حيث يعترب إحدى العالمات املميزة لشكل احلمل

  .وكلما زاد عدد التكرارات قلة الشدة وتقل بذلك فرتات الراحة البينية ، تدريبية كلما كان حجم التدريب فيها كبريا

عشر  كلغ  70رفع (أو ) مرت أربع مرات 50مثل جري (وقد ميثل حجم احلمل عدد مرات أداء أو تكرار التمرين الواحد 

ثانيـة بعـد كـل  60ثانية مكررة أربـع مـرات بـزمن راحـة  12يف  مرت 100كما قد ميثل زمن أداء التمرين مثل جري ) مرات

 )24-19، 1999بسطويسي ( ) .ثانية 48=مرت 100×4(تكرار أي

   :كثافة الحمل:1-3- 3-3

طـول أو قصـر الفـرتة أو الفـرتات الزمنيـة الـيت تسـتغرق يف الراحـة بـني اعـادة تكـرار اجلهـد البـدين مـدى "يقصد بكثافة احلمل 

،كمــا يــرى أبــو العــال أمحــد عبــد الفتــاح أ�ــا تعــين )اجلــوهري( "املكونــة للحمــل) التمرينــات(أو بــني اجلهــود البدنيــة) التمــرين(

الراحة البينية و شدة احلمل،فكلما زادت شدة احلمـل القصـوى زادت فـرتات الراحـة البينيـة،و يـتم حتديـد العالقة بني فرتات 

فرتات الراحة البينية عادة على الفرتات الزمنية الالزمة لالستشفاء،و من املعـروف أن عمليـات االستشـفاء بعـد أداء التمـرين 

قــل ســرعتها بعــد ذلــك،و لــذلك يلعــب اختيــار توقيــت تكــرار محــل ال تــتم مبعــدل منــتظم فهــي تكــون ســريعة يف البدايــة مث ت

فـرتة (التدريب دورا هاما يف حتديد فرتة الراحة البينية و التأثري على مستوى تقدم احلالة التدريبية،هـذا و تتوقـف كثافـة احلمـل

 املزيــد مــن محــل التــدريب تبعــا لشــدة و حجــم احلمــل،و املبــدأ عــام جيــب أن يصــل الفــرد يف �ايــة التمــرين اىل تقبــل) الراحــة

  )59-46، 1997الفتاح (



 

 

اي أقصى ما يستطيع الفرد (احلمل التدرييب على مستويات متعددة،و تنحصر هذه املستويات ما بني احلمل االقصى

  :درجات كاآليت 8-

  :عمل االجهزة الوظيفية باجلسم،و يتميز باخلصوصيات التالية

 .من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله

 .دقائق

و ينصــح علمــاء التــدريب الرياضــي بعــدم اســتخدام احلمــل االقصــى قبــل و بعــد املنافســة بيــوم أو يــومني،و عــدم االفــراط يف 

   )10، 2013املوىل ( حجم و الراحة خالل موسم تدرييب

الفترة اإلنتقالیة  خالل المنافسة 
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  :مستويات الحمل التدريبي

احلمل التدرييب على مستويات متعددة،و تنحصر هذه املستويات ما بني احلمل االقصى

-4،و تتعدد درجات احلمل ما بني )اي الراحة االجيابية(و احلمل املتواضع

 :شدة التدريب القصوى: المستوى األول

عمل االجهزة الوظيفية باجلسم،و يتميز باخلصوصيات التالية و يهدف اىل تنمية و حتسني كفاءة

 .يتميز بعبء قوي جدا على أجهزة و أعضاء اجلسم

 .يتم االداء يف الظروف الالهوائية

 .يتطلب درجة عالية من الرتكيز

من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله %100-95ترتاوح شدة احلمل بني 

 .ثانية 20-5املستوى ما بني يف هذا ) العمل(يستمر اجلهد البدين

دقائق 6-4فرتة الراحة طويلة تسمح باستعادة الشفاء و ترتاوح ما بني 

و ينصــح علمــاء التــدريب الرياضــي بعــدم اســتخدام احلمــل االقصــى قبــل و بعــد املنافســة بيــوم أو يــومني،و عــدم االفــراط يف 

  .استخدامه مع الناشئني،كما ال يستخدم يف املرحلة االنتقالية

حجم و الراحة خالل موسم تدرييب –يوضح منوذج لنسبة توزيع شدة  )07

خالل المنافسة  قبل المنافسة  اإلعداد الخاص  اإلعداد العام 
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مستويات الحمل التدريبي:3-4

احلمل التدرييب على مستويات متعددة،و تنحصر هذه املستويات ما بني احلمل االقصى حيتوي

و احلمل املتواضع) حتمله

المستوى األول -1

و يهدف اىل تنمية و حتسني كفاءة

يتميز بعبء قوي جدا على أجهزة و أعضاء اجلسم -

يتم االداء يف الظروف الالهوائية -

يتطلب درجة عالية من الرتكيز -

ترتاوح شدة احلمل بني  -

يستمر اجلهد البدين -

فرتة الراحة طويلة تسمح باستعادة الشفاء و ترتاوح ما بني  -

و ينصــح علمــاء التــدريب الرياضــي بعــدم اســتخدام احلمــل االقصــى قبــل و بعــد املنافســة بيــوم أو يــومني،و عــدم االفــراط يف 

استخدامه مع الناشئني،كما ال يستخدم يف املرحلة االنتقالية

  

 

07(الشكل رقم

اإلعداد العام 
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 الشدة القريبة من القصوى: المستوى الثاني -2

  :و يهدف اىل تنمية و حتسني كفاءة عمل االجهزة الوظيفية باجلسم،و يتميز هذا املستوى باخلصوصيات التالية

 .ثانية 120-30يستمر هذا االداء لفرتة زمنية ترتاوح ما بني  -

 .من أقصى ما يستطيع الفرد القيام به %90-80تبلغ الشدة يف هذا االداء ما بني  -

 .يتم االداء يف الظروف الالهوائية -

 .دقائق 4-2فرتة الراحة طويلة نسبيا و تصل من  -

 :الشدة التدريبية المرتفعة:المستوى الثالث -3

  .يهدف استخدامه لتلطيف درجة احلمل بعد استعمال أي من احلملني االقصى أو القري من األقصى

 .دقيقة 30-4لفرتة ترتاوح ما بني يستمر هذا االداء  -

 .لتدريبات القوة البدنية %70-60لتدريبات السرعة مع التحمل و ما بني  %80-70تبلغ الشدة ما بني  -

 ).اهلوائية و الالهوائية( يتم األداء يف ظروف نظام الطاقة املختلط -

 .يستخدم يف حتقيق أهداف تعلم املهارات احلركية و اخلططية -

 .ة االنتقاليةيستعمل خالل فرت  -

 .ينصح بعدم استعماله بكثرة بغرض الرفع من املستوى البدين -

 :الشدة التدريبية المتوسطة:المستوى الرابع -4

  :يهدف هذا املستوى اىل تنشيط االجهزة احليوية للفرد الرياضي و يستخدم يف احلاالت التالية

 .يستخدم يف التخفيض من ضغط االمحال مرتفعة الشدة -

 .املراحل االوىل لتعلم املهارات احلركيةيستخدم يف  -

  )�2008د حممد ( .يستخدم يف مترينات االمحاء و التهدئة خالل الوحدات اليومية -

  : مبادئ التدريب الرياضي:3-5

االهـداف احملـددة،لغرض م انه جيب استخدام طرائق خمتلفـة مـن التـدريب و مبـا يـتالءم مـع 2014يرى امحد يوسف متعب 

الوصـــول بالرياضـــي اىل اقصـــى حـــد ممكـــن يف تطـــوير قابليتـــه مبـــا خيـــدم االداء و االجنـــاز،و هنـــاك امجـــاع علمـــي علـــى مبـــادئ 

  :التدريب اآلتية يف احداث التكيف و التحسن املنشود يف التدريب الرياضي،و هذه املبادئ هي

  



 

78 
 

 :مبدأ الفروق الفردية:3-5-1

 صـحيح يكـون بسـبب اخـتالف الرياضـيني و اخـتالف اسـتجابة كـل مـنهم للتـدريب لـذا جيـب مراعـاة ان أي برنامج تـدرييب

  :االمور اآلتية

 ان شفاء العضالت الكبرية يكون بطيئا مقارنة بالعضالت االصغر. 

 احلركات السريعة أو االنفجارية تتطلب زمنا من االستشفاء أكرب من احلركات البطيئة. 

 عة االنتفاض تستشفي أسرع من االلياف العضلية البطيئة االنتفاضااللياف العضلية السري. 

 النساء عموما يتطلنب زمنا اطول من الرجال لالستشفاء. 

 الرياضيون االكرب عمرا حيتاجون وقتا لالستشفاء اطول من الرياضيني االكثر شبابا. 

  : )رفع الحمل(مبدأ زيادة الحمل:3-5-2

اسـتخدام مقاومـات او اعبـاء اكـرب مـن القـدر املعتـاد،و يعـد ذلـك مـن اهـم متطلبـات حـدوث ينص مبـدأ زيـادة احلمـل علـى 

فأجهزة اجلسـم و اعضـاؤه تتكيـف للمتغـريات التدريبيـة املسـتخدمة فبعـد أن يتكيـف .التكيفات يف اجلسم للتدريب الرياضي

  .مبستويات اعلى اجلسم فانه يتطلب متغريات تدريبية خمتلفة لالستمرار يف احداث تكيفات جديدة و

و جيب التدريب باستخدام محـل أو مقاومـات أكـرب مـن املسـتخدمة،و ذلـك لزيـادة قـوة العضـالت و منهـا عضـلة القلـب و 

تكـــون الزيـــادة يف احلمـــل بشـــكل تـــدرجيي و لزيـــادة احلمـــل جيـــب أن تعمـــل العضـــالت لفـــرتات زمنيـــة اطـــول مـــن الفـــرتات أو 

  .الدورات املعتادة يف التدريب

التدريب أو نقصت فيه االمحال أو املقاومات املستخدمة سوف ينتج عن ذلك نقص و تراجع يف مكون معني  و اذ توقف

مــن مكونــات اللياقــة البدنيــة،و ان االســتمرار مبســتوى ثابــت نســبيا مــن االمحــال ســوف نــتج عنــه ثبــات يف مســتوى اللياقــة 

  .البدنية

  ):التناوب(مبدأ التعاقب:3-5-3

ينبغي ان ينجز يف التدريب،و إن هناك إطار ) التحميل(أن هناك مستوى مثايل لزيادة احلمل التدرييبان مبدأ التعاقب يؤكد 

  .زمين مثايل إلجراء أو احداث زيادة يف احلمل التدرييب

و ينبغــي أن ال تكــون زيــادة احلمــل بطيئــة جــدا حبيــث ان التحســن ال يكــون حمــتمال،و يف الوقــت نفســه إن الزيــادة الســريعة 

فالتدريب فوق مستوى اهداف التدريب يكون ذا .التدريبية سوف تؤدي لإلصابة و تلحق اضرارا عضلية و نفسية لألمحال

  .نتائج عكسية و خطرة
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الــذي يتــدرب بشــدة عاليــة فقــط يف �ايــة االســبوع و الــذي ال يتــدرب بصــورة  ) رياضــي �ايــة االســبوع( و علــى ســبيل املثــال

،و مبــدأ التعاقـب يفســر لنـا احلاجــة اىل الراحـة و االستشــفاء الصــحيح )التنـاوب(تعاقــبكافيـة يف املعتــاد فهـو خيــالف مبـدأ ال

  .الن االستمرار يف زيادة احلمل التدرييب سوف تؤدي اىل االعياء و االصابة

  :مبدأ التكيف:3-5-4

حركــات او كــان تكــون -العضــالت لتــذكر،أو اســرتجاع فعاليــات معينــة) يــربمج(التكيــف هــو ســبيل اجلســم الــذي بواســطته 

بواســــطة تكــــرار املهــــارة أو الفعاليــــة،و اجلســــم يتطبــــع و يتكيــــف للحمــــل التــــدرييب و تصــــبح املهــــارات اســــهل يف  -مهــــارات

االداء،لذلك فالتكيف يفسر لنا ملاذا يكون اداء التمارين مؤملا و مزعجا بعد البدا يف برنامج او نظام تدرييب جديد،و لكن 

او اشـهر فـان الرياضـي سـوف يـؤدي التمـارين بارتيـاح و بشـعور اقـل يف االمل العضـلي أو  بعد اداء التمارين نفسها ألسـابيع

االنزعــاج ، و هــذا يفســر لنــا ايضــا احلاجــة اىل تنــوع الــربامج التدريبيــة أو النظــام التــدرييب و االســتمرار يف تطبيــق مبــدأ زيــادة 

   )37-35، 2014احلسناوي ( .احلمل لغرض االستمرار يف حتسن مستوى الرياضي

م أن من بني املبادئ الفسيولوجية للتدريب الرياضي مبدأي التنوع يف التمرينات و   2002و يضيف حيىي السيد احلاوي -

  :كذا مبدأ التنمية الشاملة حيث يشرحهما كاآليت

  :تنوع التدريبات المختارة وفقا لطبيعة الهدف من التدريب مبدأ:3-5-5

حيث توجد مترينات فردية و اخرى زوجيـة،مترينات بـأدوات و اخـرى بغـري ادوات،مترينـات هوائيـة و اخـرى الهوائيـة،مترينات 

ناسـبة وفـق قـدرات عامة و اخرى خاصة،إذن البد أن يراعي املدرب يف عملية تنفيذ الربنامج التحديـد االمثـل للتـدريبات امل

  .الالعبني و طبيعة املرحلة التدريبية و اهلدف املراد الوصول اليه

  :التنمية الشاملة:3-5-6

و دون " إعداد شامل جلميع اجزاء جسم الالعـب"و التنمية الشاملة هلا اكثر من معىن،فقد تعين يف مراحل االعداد االوىل 

يـز الالعـب بصـورة متكاملـة،و قـد تعـين اثنـاء فـرتة اإلعـداد البـدين العـام التخصيص جلزء معني،و هذا يساعد املـدرب يف جته

تنمية الصفات البدنية العامة للجسم ككل حبيث تشمل التنمية مجيع هذه املكونات،و بالتايل يستطيع املدرب جتهيز العبه 

حيي السيد ( .ة له بكفاءة و اقتداريف فرتة اإلعداد اخلاص،بكفاءة عالية و يكون الالعب قادرا على تنفيذ الواجبات احملدد

2002 ،17-18(  
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  :)التعويض الزائد(العالقة الصحيحة بين الحمل و الراحة:3-5-7

م أن من أسس و مبادئ االرتقاء مبستوى االجناز الرياضي هو العالقة الصحيحة بني احلمـل 1998يرى أمر اهللا البساطي 

الراحـــة حيـــث تعـــد هـــي املـــدخل الرئيســـي لالرتقـــاء مبســـتوى االجنـــاز الرياضـــي،حيث يلقـــى التـــدريب علـــى اعضـــاء اجلســـم و 

املختلفــة عبئــا حيتــاج الالعــب بعــدها اىل راحــة الســتعادة قــواه و امكانيــة التكــرار مــرة ثانيــة باملســتوى الــذي يتناســب و اجتــاه 

القـدرة نتيجـة لتـأثري التـدريب علـى أعضـاء اجلسـم الوظيفيـة و اسـتهالك احلمل،اذ أن التعـب و اهلبـوط التـدرجيي يف مسـتوى 

،و قـــد اثبتـــت )تعـــويض مصـــادر الطاقـــة(اجلســـم ملصـــادر الطاقـــة حيـــتم ضـــرورة اعطـــاء الالعـــب فـــرتة راحـــة الســـتعادة الشـــفاء

ثــر مــن املصــادر قبــل التجــارب العلميــة لبحــوث الكيميــاء احليويــة زيــادة مصــادر الطاقــة عنــد الالعــب يف �ايــة فــرتة الراحــة أك

بداية ا�هود،و تسمى هذه الفرتة بفرتة التعويض الزائد و هي الفرتة املناسبة و االساسية لتكـرار احلمـل التـايل أو تقبـل محـل 

  )8(آخر الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح العالقة بني احلمل و الراحة) 08(الشكل رقم 

 )استهالك الطاقة(فرتة اداء التمرين   - أ 

 )زيادة مصادر الطاقة- القوىاستعادة (فرتة الراحة  - ب 

 )املستوى قبل التمرين(العودة لنقطة البداية  - ج 
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  .طالة فرتة الراحةإيوضح املستوى عند تكرار احلمل بعد ) 10(الشكل رقم 

 )استهالك الطاقة(فرتة أداء التمرين   - أ 

 )استجماع القوى(فرتة استعادة الشفاء   - ب 

 )زيادة مصادر الطاقة(التعويض الزائد فرتة   - ج 

  )تكرار احلمل(العودة لنقطة البداية   -د 
 

الذي يقوم فيه الالعب بتكرار احلمل له من االمهية اليت جتعله من اهم أسس العملية التدريبيـة حبيـث أنـه ميكـن ان التوقيت 

ان حيـــدث اخنفــــاض أو تذبــــذب أو تطــــور يف املســـتوى،فتكرار احلمــــل قبــــل الوصــــول اىل مرحلـــة التعــــويض الزائــــد يــــؤدي اىل 

مصـادر الطاقـة ،لعــدم اعطـاء الوقـت املناسـب لتعويضــها أو  اخنفـاض املسـتوى الـوظيفي تـدرجييا و احــالل التعـب السـتهالك

  .يوضح هذا) 9(زيادة مصادرها و الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما أن اطالة فرتة الراحة و العـودة لنقطـة البدايـة مث تكـرار التمـرين يـؤدي إىل تذبـذب املسـتوى و تكـون الزيـادة يف مسـتوى 

  .يوضح ذلك) 10(و الشكل .القدرة الوظيفية غري ملحوظة

  
  .يوضح املستوى عند تكرار احلمل قبل الوصول لفرتة التعويض الزائد) 09(الشكل رقم

 )استهالك الطاقة(فرتة اداء احلمل  -  أ

  )تكرار احلمل-غري كاملة(فرتة استعادة الشفاء  -  ب
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  الوقت املناسب لتكرار احلمل يوضح) 11(الشكل 

 )استهالك الطاقة(داء التمرين أفرتة   - أ 

 )استجماع القوى (فرتة استعادة الشفاء   - ب 

  )تكرار احلمل–زيادة مصادر الطاقة ( فرتة التعويض الزائد   - ج 
 

فـرتة التعـويض ( و التقدم باملستوى يتطلب التكرار الصحيح للحمل يف الوقـت الـذي ال تـزال فيـه اثـار احلمـل السـابقة      

،حيث تتضح كفـاءة عاليـة ألجهـزة اجلسـم الوظيفيـة لبـذل اجلهـد يف هـذه الفـرتة،و مـن مث االرتقـاء باملسـتوى الـوظيفي )الزائد

   )57-53، 1998البساطي (. لكيوضح ذ) 11(و الشكل رقم .ألجهزة اجلسم

التقــدم يف النتــائج اىل اسـتخدام طرائــق و وســائل و أســاليب علميــة حديثة،الغايــة منهــا  يعــود: التــدريب الفتــري :3-6

ملفـت للنظـر و الـيت مل  النهوض مبستوى األداء و اإلجناز و من بني تلك الطرائق،طريقة التدريب الفرتي اليت بـرزت بشـكل

تقتصر على األلعاب الفردية فقط و امنا ظهرت نتائجها على الفعاليات اجلماعية أيضا من خالل تنمية و حتسني القدرات 

 البدنيــة كـــالقوة و الســـرعة و املطاولـــة و كـــذلك الصـــفات البدنيـــة املركبــة كـــالقوة املميـــزة بالســـرعة و مطاولـــة الســـرعة و غريهـــا

 )217، 1994عالوي (

   :تاريخ التدريب الفتري:3-6-1

-Interval(هــــو أول مــــن دون هــــذه الطريقــــة يف �ايــــة ســــنوات الثالثينيــــات و مسيــــت ) راينــــدل(يعــــد العــــامل الفســــيولوجي

Training ((Reindell 1959) يف حـني أن العـداء األملـاين ،) Rudolf  Harbig ( هـو الـذي اسـتخدمها و طبقهـا يف

و كـان هلـا الفضـل يف حصـوله علـى اللقـب العـاملي بتوقيـت ممتـاز قـدره   ) Woldemar Gerschler(تدريباته حتت اشـراف 

يـة  يف سـنوات اخلمسـينيات تـألق عـداء املسـافات و بعـد انتهـاء احلـرب العامليـة الثان (Billat 2001)ثـا  46,6دقيقـة و  1

  م  10000م،و  5000و حتصل على ثالث ميداليات أوملبية يف ) Emil Zatopek(املتوسطة التشيكسلوفاكي 



 

83 
 

، و كـــان ذلــك بفضـــل اعتمـــاده علـــى طريقــة التـــدريب الفـــرتي،و مـــن مث و يف )2004الربضـــي (م 1952و املراطــون ســـنة 

بتعمـــــيم التـــــدريب الفـــــرتي يف خمتلـــــف ا�ـــــاالت كالتحضـــــري البـــــدين  MathewsوFoxســـــنوات الســـــبعينيات قـــــام كـــــل مـــــن 

الدراسـات الـيت تعـاجل موضـوع التـدريب ،و تعد (Fox EL 1974)العسكري،تدريب العدائني و خمتلف الرياضات األخرى 

الفرتي كثرية جدا سـواءا كـان مـن حيـث خصائصـه أو تأثرياتـه علـى املؤشـرات البدنيـة و الفسـيولوجية للرياضـي مث بعـد ذلـك    

و أول مـــا " intermittent entrainment"و ارتكـــازا علـــى هـــذه البحـــوث و الدراســـات ظهـــر مفهـــوم التـــدريب التبـــاديل  

املدرب الوطين الفرنسي يف ألعاب القوى " Georges Gacon"ريقة كانت يف بداية الثمانينيات على يد  ظهرت هذه الط

حيــث تعتــرب كنــوع مهــم مــن أنــواع  (Gacon 1993) (Gacon 1990) (Gacon 1983)م 1994و  1984مــا بــني 

أنـه شـكل خـاص مــن التـدريب الفـرتي يتميــز بفـرتات راحـة قصــرية      Hervé Assadi التـدريب الفـرتي و هـذا مــا أشـار اليـه

  .VMA((Assadi 2013, 24)(وجهد يقرتب من السرعة اهلوائية القصوى

  :مفهوم التدريب الفتري:3-6-2

يعترب التدريب الفرتي مـن أهـم الطـرق التدريبيـة املعتمـدة يف تنميـة القـدرات البدنيـة و الفسـيولوجية لالعـب كـرة القـدم و قـد 

م إىل أنـه  2014تطرق إليه الباحثني و املدربني و توسعوا يف اعطاء املفـاهيم هلـذا النـوع مـن التـدريب،حيث يشـري الربضـي 

    )216، 2004الربضــي ( تـايل بــني اجلهـد و الراحـة بــني كـل تـدريب و التــدريب الـذي يليـهنظـام تـدرييب يتميــز بالتبـادل املت

م أن ذلـــك التبـــادل بـــني اجلهـــد و الراحـــة يعـــين وجـــود فواصـــل زمنيـــة للراحـــة بـــني كـــل تكـــرار          2008و يضـــيف أبـــو عبـــده 

،كمـــا عرفـــه أمحـــد بسطويســـي )286-285، 2008أبـــو عبـــده ( و آخر،حيـــث تتخـــذ فـــرتة الراحـــة طبقـــا الجتـــاه التنميـــة

طريقة من طرق التدريب األساسية لتحسني مستوى القدرات البدنية معتمدا على حتقيق التكيف من فرتات  م أنه 1999

م أن هــذه الطريقــة  2011و يشــري هاشــم ياســر حســن  )288، 1999بسطويســي ( العمــل و الراحــة البينيــة املســتخدمة

تعد من أفضل الطرق لتطويل حتمل األداء البدين و املهاري لالعيب كرة القدم،حيث �دف بشكل رئيسي اىل التنسيق بـني 

ن هــذه الطريقــة عبــارة عــن أداء جهـــد ،و يـــرى الباحــث أ)52، 2011هاشــم ( فــرتات األداء و مراحــل الراحــة غــري التامــة

بشــــدة عاليــــة يعقبــــه فــــرتات استشــــفاء حتــــدد حســــب اجتــــاه التــــدريب ممــــا حيقــــق التكيــــف الــــالزم لتحســــني القــــدرات البدنيــــة           

  .و الفسيولوجية املستهدفة
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  :فسيولوجيا التدريب الفتري:3-6-3

بتكرار العمل و فـرتات الراحـة و حسـب و إمنـا تعتمـد بشـكل م أن طريقة التدريب الفرتي ال ترتبط 2011يرى احلسناوي 

  .جوهري على تقنني النسب بني التكرار و فرتات الراحة اليت حتدد بشكل مباشر من خالل شدة املثري التدرييب

ممكـن أن يشـري اىل أي رياضـة أو متـرين يتطلـب كفـاءة اجلهـاز الـدوري ) interval training(و مصـطلح التـدريب الفـرتي 

لتنفســي مثــل اجلــري و رياضــة الــدراجات اهلوائيــة،و التجــديف و غريهــا الــيت تتضــمن األداء لفــرتات قصــرية بشــدة قريبــة مــن ا

  .احلدود القصوى تتلوها فرتات أداء بشدة تدريبية أوطأ

للراكضني  و التدريب الفرتي من طرق التدريب البارزة يف الكثري من االلعاب الرياضية،و هو تقنية تدريبية وظفت خصيصا

و لكن الرياضيني مـن ألعـاب أخـرى اسـتعملوا هـذه الطريقـة التدريبيـة،و منـذ السـتينيات اسـتعمل ليكـون مفتاحـا للنجـاح يف 

 .مــن جممــوع احلجــم التــدرييب) %75-50(أداء فعاليــات التحمــل،و يف بعــض الــربامج التدريبيــة يشــكل التــدريب الفــرتي 

، حيـــــث يـــــرى الباحـــــث أن للتـــــدريب الفـــــرتي حمــــددات فســـــيولوجية تعتمـــــد أساســـــا علـــــى ردود فعـــــل )2014احلســــناوي (

الفســيولوجية علــى احلمــل اخلــارجي املســلط علــى األجهــزة الداخليــة للجســم،و نظــرا ألن لعبــة كــرة القــدم عبــارة عــن رياضــة 

ي هو التدريب االنسـب لتطـوير القـدرات البدنيـة تتصف بالتبادل املتتايل بني اجلهد و الراحة أثناء املباراة فان التدريب الفرت 

أن طريقـة التـدريب الفـرتي هـي أكثـر الطـرق اسـتعماال  Holffعـن  Alain Monkamو الفسيولوجية لالعبني،حيث يشري 

ا علـى حتديـد كـل مـن الشـدة واحلجـم و الراحـة ،و تعتمـد هـذه الطريقـة أساسـ(Sylvain Alain 2011, 67)يف كـرة القـدم 

حيث تعد املرجع األساسي لتقنني محل ) الهوائي الالكتيكي-الهوائي الكتيكي-هوائي(على مصادر انتاج الطاقة الثالث 

م دراســة قامــا علــى اثرهــا حتديــد معــايري التــدريب الفــرتي 1974التــدريب بالطريقــة الفرتيــة و قــد أجــرى فــوكس و مــاثيوس 

  )01(ا على نظم انتاج الطاقة و كما يف اجلدول رقماعتماد

كمــا يتميــز التــدريب الفــرتي بزيــادة مقاومــة اجلســم بالعمــل ضــد العوامــل املؤديــة للتعــب بتــأخري مظــاهره و ذلــك باســتخدام     

التعــــب          و اســــتغالل مصــــادر الطاقــــة أثنــــاء األداء الرياضــــي عــــن طريــــق العمــــل املتبــــادل بــــني بــــذل القــــوة و االســــرتخاء وبــــني 

)        PC(،و الفوســـفات كريـــاتني ATP)األدينوســـني ثـــري فوســـفات(و اســـتعادة النشـــاط و بـــني مصـــادر ختـــزين الطاقـــة العاليـــة 

و استنفاذها و تلك الظواهر هي جوهر طريقة التدريب الفرتي،اذ أن االقالل من التعب أثناء التدريب ميكن أن يتحول إىل 

  ).حجم-شدة(يبزيادة يف درجة محل التدر 
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خــالل اجلــري الفــرتي  و مقارنتــه باملســتمر،و بــنفس   LA.ATP.PCو ميكــن تفســري ذلــك بيولوجيــا بالتفاعــل بــني نظــامني 

ســيكون أكثــر يف اجلــري       ATP.PCســيكون أقــل و أنــه عــن طريــق نظــام  LAاملقارنــة فــان اإلمــداد بالطاقــة عــن طريــق نظــام 

أو ا�موعات و مدى ) اجلوالت(مهما كانت شدة العمل يف الفرتات و بالتايل قلة التعب يف العمل الفرتي و هذه حقيقة 

يوضح هذا الفرق إذ و من خالله نالحظ اختالف افراز محض ) 21(و الشكل رقم )175، 2014خربيط ( .دوام الفرتة

  .الفرتيالالكتيك يف الدم وفقا لنظام الطاقة املستهدف عن طريق التدريب 

يوضـح تشـكيل حمـل التـدريب باسـتخدام طريقـة التـدريب الفتـري لتنميـة نظـم انتـاج الطاقـة بنـاءا ) 01(الجـدول رقـم

  (Fox EL 1974)  على زمن األداء

عـــــــــدد تكـــــــــرار  زمن التمرين نظام الطاقة

 التمرين

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 المجموعات

نســـــــــــــــــــــــــبة 

 العمـــــــــــــــــــــل

 للراحة

 طبيعة فترة الراحة

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 الفوسفاتي

  ث 10

 ث 15

 ث 20

 ث 25

50  

45 

40 

32 

5  

5 

4  

4 

  راحة نشطة  1/3

 )مشي و اطاالت(

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

    الفوســــــــــــــــــــــفاتي 

 و الالكتيكي

  ث30

 ث 40-50

 ث 60-70

 ث 80

25  

20 

15 

10 

5  

4  

3 

2 

عمـــــل خفيـــــف الـــــى  1/3

متوســـــــــــــــــط مـــــــــــــــــن 

 التمرينات و الهرولة

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

    الالكتيكــــــــــــــــــــــي 

 و االوكسيجيني

  ق 1.30-2

2.10-

 ق 2.40

 ق 2.50-3

8  

6 

4 

2  

1 

1 

½  

1/1 

تمرينات خفيفة الـى 

متوســـــــطة راحـــــــة او 

 تمرينات

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 االوكسجيني

  ق 3-4

 ق 4-5

3  

5 

1  

1 

1/1  

1/1.5 

راحــــــة او تمرينــــــات 

 خفيفة

 



 

 

  
 (Kenney 2009, 193) يوضح الفرق بين أشكال التدريب الفتري وفقا لنظم انتاج الطاقة

طريقة التدريب الفرتي مفضلة لـدى املـدربني بسـبب تأثريهـا الفاعـل يف تطـور كفـاءة اجلهـاز الـدوري التنفسـي و تطبـق أيضـا 

  لتحسني التدريب و تطوير القدرات اهلوائية مما يؤهل الرياضي للتدريب فرتات أطول و بشدة تدريبية متنوعة،كما ميكن أن 

يكية لدى الرياضيني،مبعىن آخر زيادة العتبة الالكتيكية و ذلك عندما يبدأ حامض 

و نظـــرا إلطـــالع الباحـــث علـــى خمتلـــف الدراســـات فقـــد وجـــد أن 

لفسيولوجية لالعيب كرة القـدم و كـان مـن أهـم هـذه املتغـريات كـل مـن 

  القدرة اهلوائية و اليت يعرب عنها باملستهلك األقصى األكسجيين أو السرعة اهلوائية القصوى أو القدرة اهلوائية القصوى،

الدراسات اىل وجود تأثري و معظم الدراسات دلت على وجود حتسن معنوي يف هذه املؤشرات الثالث،كما أشارت بعض 

على السـعة اهلوائيـة و ذلـك مـن خـالل حتسـن العتبـة الالهوائيـة و بتعبريا�ـا الـثالث عتبـة التهويـة الثانيـة أو العتبـة الالكتيكيـة 

الثانية أو عتبة انكسار منحىن نبض القلب،و قد وجد أيضا أن للتدريب الفـرتي تـأثري اجيـايب يف حتمـل محـض الالكتيـك يف 

ذلــك بتــأخري ظهــور التعــب كمــا أنــه يزيــد مــن ســرعة الــتخلص مــن محــض الالكتيــك يف الــدم ،و يالحــظ مــن بعــض 

الدراســات أن اجلهــاز الــدوري التنفســي يتــأثر مــن خــالل كــرب حجــم القلــب و زيــادة مســك جــداره،و كــذا زيــادة حجــم الــدم 

تفــق علـى أن التــدريب الفـرتي هـو مــن أحسـن الطــرق 

التدريبيـة جناعـة كونــه األكثـر تفــاعال و االكثـر مرونــة يف اسـتعماله حيــث يعتـرب مالئمــا جلميـع الرياضــات الفرديـة و اجلماعيــة 

  و الراحةمعا،و يعترب هو األنسب يف تدريب كرة القدم من حيث نوع النشاط املتميز أصال بالفرتات املتقطعة بني اجلهد 

86 

يوضح الفرق بين أشكال التدريب الفتري وفقا لنظم انتاج الطاقة) 12(

  :تأثيرات التدريب الفتري

طريقة التدريب الفرتي مفضلة لـدى املـدربني بسـبب تأثريهـا الفاعـل يف تطـور كفـاءة اجلهـاز الـدوري التنفسـي و تطبـق أيضـا 

لتحسني التدريب و تطوير القدرات اهلوائية مما يؤهل الرياضي للتدريب فرتات أطول و بشدة تدريبية متنوعة،كما ميكن أن 

يكية لدى الرياضيني،مبعىن آخر زيادة العتبة الالكتيكية و ذلك عندما يبدأ حامض يكون وسيلة فعالة لتحسني العتبة الالكت

و نظـــرا إلطـــالع الباحـــث علـــى خمتلـــف الدراســـات فقـــد وجـــد أن )90، 2014احلســـناوي ( الالكتيـــك بـــالتجمع يف الـــدم

لفسيولوجية لالعيب كرة القـدم و كـان مـن أهـم هـذه املتغـريات كـل مـن للتدريب الفرتي تأثريات كثرية على خمتلف املتغريات ا

القدرة اهلوائية و اليت يعرب عنها باملستهلك األقصى األكسجيين أو السرعة اهلوائية القصوى أو القدرة اهلوائية القصوى،

و معظم الدراسات دلت على وجود حتسن معنوي يف هذه املؤشرات الثالث،كما أشارت بعض 

على السـعة اهلوائيـة و ذلـك مـن خـالل حتسـن العتبـة الالهوائيـة و بتعبريا�ـا الـثالث عتبـة التهويـة الثانيـة أو العتبـة الالكتيكيـة 

الثانية أو عتبة انكسار منحىن نبض القلب،و قد وجد أيضا أن للتدريب الفـرتي تـأثري اجيـايب يف حتمـل محـض الالكتيـك يف 

ذلــك بتــأخري ظهــور التعــب كمــا أنــه يزيــد مــن ســرعة الــتخلص مــن محــض الالكتيــك يف الــدم ،و يالحــظ مــن بعــض 

الدراســات أن اجلهــاز الــدوري التنفســي يتــأثر مــن خــالل كــرب حجــم القلــب و زيــادة مســك جــداره،و كــذا زيــادة حجــم الــدم 

تفــق علـى أن التــدريب الفـرتي هـو مــن أحسـن الطــرق املـدفوع اىل األوعيـة الدمويــة يف الدقيقـة و يبقــى أن جممـل الدراسـات ت

التدريبيـة جناعـة كونــه األكثـر تفــاعال و االكثـر مرونــة يف اسـتعماله حيــث يعتـرب مالئمــا جلميـع الرياضــات الفرديـة و اجلماعيــة 

معا،و يعترب هو األنسب يف تدريب كرة القدم من حيث نوع النشاط املتميز أصال بالفرتات املتقطعة بني اجلهد 

(الشكل رقم 

تأثيرات التدريب الفتري:3-6-4

طريقة التدريب الفرتي مفضلة لـدى املـدربني بسـبب تأثريهـا الفاعـل يف تطـور كفـاءة اجلهـاز الـدوري التنفسـي و تطبـق أيضـا 

لتحسني التدريب و تطوير القدرات اهلوائية مما يؤهل الرياضي للتدريب فرتات أطول و بشدة تدريبية متنوعة،كما ميكن أن 

يكون وسيلة فعالة لتحسني العتبة الالكت

الالكتيـــك بـــالتجمع يف الـــدم

للتدريب الفرتي تأثريات كثرية على خمتلف املتغريات ا

القدرة اهلوائية و اليت يعرب عنها باملستهلك األقصى األكسجيين أو السرعة اهلوائية القصوى أو القدرة اهلوائية القصوى،

و معظم الدراسات دلت على وجود حتسن معنوي يف هذه املؤشرات الثالث،كما أشارت بعض 

على السـعة اهلوائيـة و ذلـك مـن خـالل حتسـن العتبـة الالهوائيـة و بتعبريا�ـا الـثالث عتبـة التهويـة الثانيـة أو العتبـة الالكتيكيـة 

الثانية أو عتبة انكسار منحىن نبض القلب،و قد وجد أيضا أن للتدريب الفـرتي تـأثري اجيـايب يف حتمـل محـض الالكتيـك يف 

ذلــك بتــأخري ظهــور التعــب كمــا أنــه يزيــد مــن ســرعة الــتخلص مــن محــض الالكتيــك يف الــدم ،و يالحــظ مــن بعــض  الــدم و

الدراســات أن اجلهــاز الــدوري التنفســي يتــأثر مــن خــالل كــرب حجــم القلــب و زيــادة مســك جــداره،و كــذا زيــادة حجــم الــدم 

املـدفوع اىل األوعيـة الدمويــة يف الدقيقـة و يبقــى أن جممـل الدراسـات ت

التدريبيـة جناعـة كونــه األكثـر تفــاعال و االكثـر مرونــة يف اسـتعماله حيــث يعتـرب مالئمــا جلميـع الرياضــات الفرديـة و اجلماعيــة 

معا،و يعترب هو األنسب يف تدريب كرة القدم من حيث نوع النشاط املتميز أصال بالفرتات املتقطعة بني اجلهد 
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أثناء املباراة و هذا ما يساعد الالعب على التدرب وفق خصائص اللعبة اليت ميارسها،و رغم هذا يبقى ا�ال مفتوحـا ملزيـد 

  .من البحوث و الدراسات يف هذا ا�ال مما دفع الباحث اىل اخلوض فيه و معرفته أكثر

  :انواع التدريب الفتري:3-6-5

تنــوع أهــداف التــدريب الفــرتي تتعــدد أنواعــه،كما أن االخــتالف بينهــا حيــدده االخــتالف يف يــرى متعــب احلســناوي أنــه مــع 

خصــائص مكونــات احلمــل املســتخدمة يف كــل نــوع و قــد قســمها حســب شــدة احلمــل اىل تــدريب فــرتي مــنخفض الشــدة     

احلســـناوي ( دىقصري،متوســـط و طويـــل املـــ:و مرتفـــع الشـــدة،بينما قســـمها حســـب زمـــن احلمـــل اىل ثـــالث أقســـام و هـــي 

و بينمـــا يقســـمه ريســـان خـــربيط علـــى حســـب جمـــاالت أنظمـــة الطاقـــة اىل التـــدريب الفـــرتي يف ا�ـــال  )90-92، 2014

  )184-183، 2014خـربيط ( )اللكتـات أسـيد(الالأوكسجيين الكاليكـويل و اىل تـدريب فـرتي يف جمـال الالأوكسـجيين 

  يف عدم ضم التدريب الفرتي األكسجيين و ذلك  2014و من وجهة نظر الباحث فانه خيتلف مع تقسيم ريسان خربيط 

 )174، 2014خـربيط ( ألنه يرى أن التدريب الفرتي ال يكون إال يف مرحلة التدريب اخلاص دون مرحلـة التـدريب العـام

و بالتايل فان التقسيم املعتمـد علـى ) أوكسجينيا(بينما تشري العديد من البحوث أن التدريب الفرتي ميكن أن يكون هوائيا 

  .تدريب فرتي أوكسجيين،و الأوكسجيين لكتيكي،و الأوكسجيين اللكتيكي: أنظمة الطاقة يكون كاأليت 

  :ب الشدة المستخدمة في التدريبتقسيم التدريب الفتري حس:3-6-5-1

 :التدريب الفتري منخفض الشدة:3-6-5-1-1

تســاهم هــذه الطريقــة بدرجــة عاليــة يف حتســني العمــل الــوظيفي ألجهــزة اجلســم و خاصــة القلــب و الــرئتني و يســاهم بشــكل 

)     حتمــل العــام و اخلــاص(البدنيــةفعــال يف احلصــول علــى الطاقــة الالزمــة لبــذل اجلهــد،و يعمــل علــى حتســني قــدرات الالعــب 

و كــذلك الرشــاقة،كما يســاهم بشــكل فعــال يف حتســني اســتعدادات الالعــب ملواقــف التنــافس املختلفــة الــيت قــد يتعــرض هلــا 

)        %80-60(مــــن،و يتصــــف هــــذا النــــوع بالنســــبة لتمــــارين الســــرعة و التحمــــل )156، 2002حيــــي الســــيد ( .الالعــــب

،كمــا أن حجــم التــدريب يعتمــد علــى الشــدة التدريبيــة املســتخدمة ،و ميكــن أن )%60-50(و بالنســبة لتمــارين القــوة مــن

تكرارا أو يتم األداء مبجموعات تتكون مـن عـدد مناسـب مـن  30-20يكون بأداء الركض ملسافات خمتلفة بتكرارات من 

بينية فانه عندما يكون التدريب باجتاه تطوير أنواع التحمل فان االستشفاء بني التكرارات التكرارات،أما بالنسبة اىل الراحة ال

د بالنســــــبة للشــــــباب   و /ض)120-110( د بالنســــــبة للمتقــــــدمني و مــــــن/ض) 130-120(يصــــــل إىل معــــــدل نــــــبض

ن وصـول الرياضـي اىل الناشئني،مع مالحظة أن زمن الراحة بني جمموعات األداء يكون أطول ممـا هـو بـني التكـرارات لضـما

  )91-90، 2014احلسناوي ( .حالة االستشفاء املناسب لالستمرار يف تنفيذ جمموعة التكرارات الالحقة



 

 

تؤثر هذه الطريقة تأثريا اجيابيا على أداء الالعب،و حين من كفاءة العضالت يف احلصـول علـى مـا يلزمها،حيـث يسـاهم يف 

كما أنـه يسـاهم يف تكيفـه ألداء احلمـل ممـا يـؤخر ظهـور 

التعـــب،و تســـاهم هـــذه الطريقـــة يف حتســـني كفـــاءة الالعـــب بـــدنيا مـــن حيـــث قـــوة و ســـرعة األداء احلركـــي إىل جانـــب تنميـــة       

تكيفـه مـع  و تطوير املكونات املركبـة مثـل حتمـل القـوة،و حتمـل السـرعة،و بالتـايل فانـه يسـاهم علـى زيـادة دافعيـة الالعـب و

و بالنســـبة ) %90-80(و يتصـــف هـــذا النـــوع بالنســـبة لتمـــارين الســـرعة و التحمـــل بشـــدة مـــن 

،كمـــا أن حجـــم التـــدريب جيـــب أن يتناســـب مـــع 

لـذا ميكننـا القـول أنـه " بسبب ارتفاع الشـدة

،أما بالنسبة للراحة فان معدل النبض يصل اىل 

  د بالنسبة للشباب و الناشئني

  يوضح مكونات حمل التدريب في طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة

 

  يوضح مكونات حمل التدريب في التدريب الفتري مرتفع الشدة
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  :الفتري مرتفع الشدةالتدريب :2

تؤثر هذه الطريقة تأثريا اجيابيا على أداء الالعب،و حين من كفاءة العضالت يف احلصـول علـى مـا يلزمها،حيـث يسـاهم يف 

كما أنـه يسـاهم يف تكيفـه ألداء احلمـل ممـا يـؤخر ظهـور زيادة مقدرة الالعب على العمل حتـت ظـروف الـدين األكسـجيين،

التعـــب،و تســـاهم هـــذه الطريقـــة يف حتســـني كفـــاءة الالعـــب بـــدنيا مـــن حيـــث قـــوة و ســـرعة األداء احلركـــي إىل جانـــب تنميـــة       

و تطوير املكونات املركبـة مثـل حتمـل القـوة،و حتمـل السـرعة،و بالتـايل فانـه يسـاهم علـى زيـادة دافعيـة الالعـب و

و يتصـــف هـــذا النـــوع بالنســـبة لتمـــارين الســـرعة و التحمـــل بشـــدة مـــن .مواقـــف اللعـــب املختلفـــة

،كمـــا أن حجـــم التـــدريب جيـــب أن يتناســـب مـــع )91، 2014احلســـناوي ( مـــن الشـــدة القصـــوى 75%

بسبب ارتفاع الشـدة"أنه جيب أن يكون احلجم قليال 2004يشر الربضي الشدة املستخدمة،حيث 

،أما بالنسبة للراحة فان معدل النبض يصل اىل )218، 2004الربضي ( كلما زادت الشدة قل احلجم و العكس صحيح

د بالنسبة للشباب و الناشئني/ض)120-110( د بالنسبة للمتقدمني و من/ض

يوضح مكونات حمل التدريب في طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة) 02(الجدول رقم

يوضح مكونات حمل التدريب في التدريب الفتري مرتفع الشدة) 03(الجدول رقم

  ذ

  

  

  

  

  

  

  

3-6-5-1-2

تؤثر هذه الطريقة تأثريا اجيابيا على أداء الالعب،و حين من كفاءة العضالت يف احلصـول علـى مـا يلزمها،حيـث يسـاهم يف 

زيادة مقدرة الالعب على العمل حتـت ظـروف الـدين األكسـجيين،

التعـــب،و تســـاهم هـــذه الطريقـــة يف حتســـني كفـــاءة الالعـــب بـــدنيا مـــن حيـــث قـــوة و ســـرعة األداء احلركـــي إىل جانـــب تنميـــة       

و تطوير املكونات املركبـة مثـل حتمـل القـوة،و حتمـل السـرعة،و بالتـايل فانـه يسـاهم علـى زيـادة دافعيـة الالعـب و

مواقـــف اللعـــب املختلفـــة

75لتمرينـــات القـــوة 

الشدة املستخدمة،حيث 

كلما زادت الشدة قل احلجم و العكس صحيح

ض)120-130(

  

  

  

  

  

  

  

الجدول رقم

الجدول رقم



 

 

ــ و من هنا يستخلص الباحث أن الفرق بني نوعي التدريب الفرتي يتحدد من خـالل مكونـات التـدريب األساسـية و هـي 

نفــس الشــدة و احلجــم و الراحــة ،حيــث أن التــدريب الفــرتي طويــل املــدى هــو نفســه التــدريب الفــرتي املــنخفض الشــدة و 

و يرى الباحث أنه من اجلدير اضافة التدريب الفرتي 

حيـث مـن املعلـوم أنـه كلمـا زاد .و نقصـد باملـدى بـزمن االداء أي احلجـم 

لــف كــل نــوع يف تــأثريه علــى القــدرة اهلوائيــة و ذلــك بســبب اختالفهمــا يف 

مكونا�مــا حيـــث تشـــري دراســة  أن التـــدريب الفـــرتي طويــل املـــدى ذو الراحـــة اإلجيابيــة أفضـــل مـــن قصــري املـــدى ذو الراحـــة 

العديـــد مـــن الدراســـات و البحـــوث اجريـــت يف هـــذا ا�ـــال و هـــو جمـــال املقارنـــة بـــني طـــرق التـــدريب مـــن حيـــث خصائصـــها       

م أن بعـــض 2014خـــربيط و تأثريا�ـــا املختلفـــة،و ان بـــدأنا باملقارنـــة بـــني التـــدريب الفـــرتي و املســـتمر فقـــد أشـــار ريســـان 

الدراسات أثبتت أن التدريب الفرتي أكثر فاعلية يف تنمية القدرة اهلوائية من التدريب املستمر،بينما توجد دراسات ترى أنه 

،و مـن )178، 2014خـربيط ( ال يوجد فروقا واضحة بني الطريقتني من حيث تأثريمها يف حتسني و تطوير اجلهـد اهلوائيـة

بني الدراسات اليت أشارت اىل تفوق التدريب الفرتي على التدريب املستمر يف حتسينه للقدرات البدنيـة و الوظيفيـة اهلوائيـة      

دقائق بشدة  4×4و آخرون حيث قام باملقارنة بني أربع طرق تدريبية األوىل بشكل 

تكرار بشدة  47بـ ) 15/15(،و الثانية بشكل 

 )راحـــــــــــــة ســـــلبــيــــــــــــة(فــــــــــــتري قصيـــــــــــر 

  vo2maxفي تحسين يوضح االختالف بين طرق التدريب الفتري 
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ــ و من هنا يستخلص الباحث أن الفرق بني نوعي التدريب الفرتي يتحدد من خـالل مكونـات التـدريب األساسـية و هـي 

الشــدة و احلجــم و الراحــة ،حيــث أن التــدريب الفــرتي طويــل املــدى هــو نفســه التــدريب الفــرتي املــنخفض الشــدة و 

و يرى الباحث أنه من اجلدير اضافة التدريب الفرتي  الشئ بالنسبة للتدريب الفرتي مرتفع الشدة اذ هو نفسه قصري املدى

و نقصـد باملـدى بـزمن االداء أي احلجـم  متوسط الشدة و الذي يتوافق مع املتوسط املدى

لــف كــل نــوع يف تــأثريه علــى القــدرة اهلوائيــة و ذلــك بســبب اختالفهمــا يف احلجــم نقصــت الشــدة و العكــس صــحيح،و خيت

مكونا�مــا حيـــث تشـــري دراســة  أن التـــدريب الفـــرتي طويــل املـــدى ذو الراحـــة اإلجيابيــة أفضـــل مـــن قصــري املـــدى ذو الراحـــة 

  vo2max( (BENJAMIN 2013)(حتسني القدرة اهلوائية 

  :الفرق بين التدريب الفتري و التبادلي و المستمر

العديـــد مـــن الدراســـات و البحـــوث اجريـــت يف هـــذا ا�ـــال و هـــو جمـــال املقارنـــة بـــني طـــرق التـــدريب مـــن حيـــث خصائصـــها       

و تأثريا�ـــا املختلفـــة،و ان بـــدأنا باملقارنـــة بـــني التـــدريب الفـــرتي و املســـتمر فقـــد أشـــار ريســـان 

الدراسات أثبتت أن التدريب الفرتي أكثر فاعلية يف تنمية القدرة اهلوائية من التدريب املستمر،بينما توجد دراسات ترى أنه 

ال يوجد فروقا واضحة بني الطريقتني من حيث تأثريمها يف حتسني و تطوير اجلهـد اهلوائيـة

بني الدراسات اليت أشارت اىل تفوق التدريب الفرتي على التدريب املستمر يف حتسينه للقدرات البدنيـة و الوظيفيـة اهلوائيـة      

Jan Helgerud   و آخرون حيث قام باملقارنة بني أربع طرق تدريبية األوىل بشكل

،و الثانية بشكل %70دقائق راحة بينية اجيابية بشدة  3أقصى نبض مع 

فــــــــــــتري قصيـــــــــــر                             )راحـــة ايجـــــــــابية(فــــــــتري طويــــــــــــــــــــل 

يوضح االختالف بين طرق التدريب الفتري ) 13(الشكل رقم

ــ و من هنا يستخلص الباحث أن الفرق بني نوعي التدريب الفرتي يتحدد من خـالل مكونـات التـدريب األساسـية و هـي 

الشــدة و احلجــم و الراحــة ،حيــث أن التــدريب الفــرتي طويــل املــدى هــو نفســه التــدريب الفــرتي املــنخفض الشــدة و 

الشئ بالنسبة للتدريب الفرتي مرتفع الشدة اذ هو نفسه قصري املدى

متوسط الشدة و الذي يتوافق مع املتوسط املدى

احلجــم نقصــت الشــدة و العكــس صــحيح،و خيت

مكونا�مــا حيـــث تشـــري دراســة  أن التـــدريب الفـــرتي طويــل املـــدى ذو الراحـــة اإلجيابيــة أفضـــل مـــن قصــري املـــدى ذو الراحـــة 

حتسني القدرة اهلوائية السلبية يف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفرق بين التدريب الفتري و التبادلي و المستمر:3-6-6

العديـــد مـــن الدراســـات و البحـــوث اجريـــت يف هـــذا ا�ـــال و هـــو جمـــال املقارنـــة بـــني طـــرق التـــدريب مـــن حيـــث خصائصـــها       

و تأثريا�ـــا املختلفـــة،و ان بـــدأنا باملقارنـــة بـــني التـــدريب الفـــرتي و املســـتمر فقـــد أشـــار ريســـان 

الدراسات أثبتت أن التدريب الفرتي أكثر فاعلية يف تنمية القدرة اهلوائية من التدريب املستمر،بينما توجد دراسات ترى أنه 

ال يوجد فروقا واضحة بني الطريقتني من حيث تأثريمها يف حتسني و تطوير اجلهـد اهلوائيـة

بني الدراسات اليت أشارت اىل تفوق التدريب الفرتي على التدريب املستمر يف حتسينه للقدرات البدنيـة و الوظيفيـة اهلوائيـة      

 Jan Helgerudو الالهوائية دراسة

أقصى نبض مع من 90-95%

فــــــــتري طويــــــــــــــــــــل         

الشكل رقم
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مــن أقصــى نــبض،و الثالثــة جــري مســتمر عنــد مســتوى العتبــة  %70ثــا بشــدة  15و راحــة بينيــة اجيابيــة ملــدة  %95أداء 

مـن أقصـى  %70و طويـل  بشـدة  دقيقة،الرابعة جري مستمر بطئ 24,25من أقصى نبض ملدة %85الالهوائية بشدة 

دقيقــــة،حيث توصــــل اىل أن طريقــــة التــــدريب الفــــرتي أفضــــل مــــن املســــتمر يف حتســــني املســــتهلك األقصــــى  45نــــبض ملــــدة 

أفضــــلية التــــدريب الفــــرتي ) 14(و حجــــم الــــدفع القليب،كمــــا نالحــــظ و مــــن خــــالل الشــــكل رقــــم vo2maxاألكســــجيين 

  .   يف التأثري على املتغريين سالفي الذكر) 15×15(على مرتفع الشدة) 4×4(منخفض الشدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كما أن التدريب الفرتي خيتلـف عـن التـدريب التبـاديل مـن حيـث الشـدة و احلجـم و الكثافـة و لكنهمـا يتفقـان علـى نفـس 

"                املتقطــــــع"املبــــــدأ و هــــــو التبــــــادل بــــــني اجلهــــــد و الراحــــــة،حيث ينتميــــــان اىل نفــــــس األســــــلوب التــــــدرييب و هــــــو األســــــلوب 

 (Casas 2008) يشـري اىل أن التـدريب التبـاديل عبـارة عـن متـارين انفجاريـة ذات شـدة عاليـة  1992، حيـث أن اسـرتاند

وفـرتات راحـة قصـرية بشـدة )  احلمل األقصـى و فـوق األقصـى(من السرعة اهلوائية القصوى أو أكثر أي  %100تقدر بــــــــ 

، مما ينعكس على املستهلك األقصى لألكسـجني و يكـون التـأثري (ASTRAND 1992) دقيقة  1خفيفة و مدة أقل من 

و أقصـى ) LT(األكرب للتدريب علـى مسـتوى العضـالت، أمـا التـدريب الفـرتي فانـه شـدته تكـون مـا بـني العتبـة الالكتيكيـة 

 5أن تبلغ مدة احلمل حىت أي من شدة محل األقل من األقصى اىل األقصى كما ميكن ) V02MAX(استهالك لألوكسجني 

حيــث أن خصـائص فــرتات الراحـة البينيــة للتــدريب الفـرتي حتــدث تكيفـات مهمــة يف اجلهــاز (DANIELS 1984) دقـائق

 )حجـــم األوكســـجني املمـــتص يف النبضـــة الواحـــدة أثنـــاء فـــرتة الراحـــة(الـــدوري التنفســـي،و خاصـــة علـــى النـــبض األوكســـجيين

(NÖCKER J 1980)  

  
 ييوضح تأثير أربع طرق مختلفة على المستهلك األقصى األكسجيني و حجم الدفع القلب) 14(الشكل رقم   

 (Jan Helgerud 2007)  
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و يرى الباحث أن الفرق الفسيولوجي األساسي بني الطريقتني هو تـراكم محـض الالكتيـك حيـث حيـدث ذلـك يف التـدريب 

الفرتي يف حيث أنه ال حيدث يف التدريب التباديل و ذلك بسبب نوعية الراحة البينية و اختالفها بني الطريقتني مما ينعكس 

  .اختالف ردود الفعل الفسيولوجية لكال الطريقتني يف

نالحـظ الفـرق بـني الطـريقتني مـن خـالل منحـىن نـبض القلـب لكليهما،حيـث أن ) 15الشكل رقـم (كما أنه و من خالل 

اهلوائية القصوى،و يكون نبض القلب فيه أقرب اىل األقصى،و هي اخلاصية التدريب التباديل حيدث بنسبة قريبة من القدرة 

كما أن التعب يظهر مبكرا يف التدريب التباديل غري التدريب الفرتي الذي يستمر فيه األداء .غري املتوفرة يف التدريب الفرتي

  .لفرتة أطول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  يوضح الفرق بين التدريب الفتري و التبادلي) 15(الشكل رقم
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  :خالصة

هــذا الفصــل يــرى الباحــث أن ختطــيط التــدريب وفقــا ألســس علميــة دقيقــة يعتــرب مــن أهــم بنــاءا علــى مــا مت التطــرق إليــه يف 

أسباب جناح املدرب أو احملضر البدين،فهو يعترب العامل املهم يف االستمرارية و التطور من مرحلة إىل أخرى و بالتـايل الرفـع 

ء كانـت مرحلـة االعـداد أو املنافسـة أو املرحلـة من املستوى البدين و الفسـيولوجي لالعبـني يف الوقـت املناسـب للمرحلـة سـوا

اإلنتقالية، و كان هلذا األثر الكبري يف اعتماد الباحث يف تطبيق برناجمه يف فرتة االعداد ،و ألن االختيار وقع على التدريب 

 أفضـل طريقـة الفرتي كمتغري مستقل نتيجة ملشكلة البحث املطروحة،فقد مت الرتكيـز عليـه مـن قبـل الباحـث حيـث أنـه يعتـرب

للتدريب بالنسبة للعبة كرة القدم و هذا لتشا�ها مع طبيعتها و املتمثلة أصال يف جمموعة من ا�هودات تفصل بينها فرتات 

مـرت تفصـل بينهـا فـرتات راحة،سـواء كـان ذلـك  50راحة،و هذا ما نراه أثناء املباراة من تكرار اجلـري ملسـافات ال تزيـد عـن 

و كــل . كــذلك االرتقــاء لضــرب الكــرة بــالرأس طيلــة فــرتة املبــاراة ،و االلتحامــات و الصــراعات الفرديــة   بــالكرة أو بــدو�ا ،و

دقيقة بدون الشعور بالتعب  90هذه احلركات حتمل صفة التبادل ما بني اجلهد و الراحة،حىت يستطيع الالعب اكمال ال 

  .ة لالعب و هذا ما سيتطرق له الباحث يف الفصل املوايلاملبكر و الذي يعتمد أساسا على القدرات اهلوائية و الالهوائي
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  :تمهيد

الالهوائيـة لالعـب كـرة القـدم العامـل احملـدد للياقـة البدنيـة و الفسـيولوجية لـه،حيث أنـه كلمـا زادت اهلوائية و تعترب القدرات 

عنده هذه القدرات حتسن لديه األداء و تتمتع بكفاءة عاليـة علـى مقاومـة التعـب،و قـد ركـز العلمـاء و البـاحثني كثـريا علـى 

لقـة سـواء بالتــدريب أو بـاألداء أثنــاء املبـاراة،و يعــد كـل مــن دراسـة هـذه القــدرات رغبـة مــنهم يف حـل كثــري مـن املشــاكل املتع

املستهلك األقصى األكسجيين، السرعة اهلوائية القصوى،العتبة الفارقة اهلوائية و الالهوائية من أهم املؤشرات اليت تدل على 

  .سيولوجية يف مقاومة التعبالقدرة اهلوائية،كما يعرب تأخر التعب و سرعة اسرتجاع مصادر الطاقة على كفاءة الالعب الف

و حتمل اجلهد اهلوائي أو الالهوائي الالكتيكي أو الالالكتيكي،و يف هذا الفصل سوف نسـتعرض كـل هـذه املتغـريات علـى 

  :الشكل اآليت

  : القدرات الهوائية لالعبي كرة القدم:4-1

ن القــدرات اهلوائيــة أكمــا (Bangsbo 1994) النظــام اهلــوائي هــو أول مصــدر لتــوفري الطاقــة أثنــاء ممارســة مبــاراة كــرة قــدم

لالعــيب كــرة القــدم تلعــب دورا مهمــا يف األداء أثنــاء املبــاراة حيــث أن قــدرة الالعــب علــى احلفــاظ علــى نفــس املســتوى طيلــة 

در منه،حيث يشري السيد عبد مداد العضالت بأكرب قإىل قدرته على امتصاص أكرب قدر من األوكسجني و إأطوارها يعود 

و من ناحية أخرى يتوقف مسـتوى " زمنة الطويلة هي العامل احملدد ملستوى حتمل األ"م أن القدرة اهلوائية 1992املقصود 

، حيـــث أنـــه مـــن املعـــروف أن  )223، 1992املقصـــود ( .كســـجنيالقـــدرة اهلوائيـــة علـــى أقصـــى قـــدرة علـــى امتصـــاص األ

ذ يشري كل من أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين إكثر حتمال هم الذين ميلكون أكرب قدرة هوائية الرياضيني األ

م أنه يف حالة األنشطة الرياضية اليت تتطلب طبيعة األداء فيها االستمرار يف العمل العضلي لفرتة طويلة تزيد  2003سيد 

نتــاج الطاقــة الالهــوائي ال يعتــرب املصــدر الرئيســي للطاقــة،و لــذلك تلجــأ العضــلة لالســتعانة باألكســجني إن إقــائق فــد 5عــن 

حسـاس بظهـور التعـب،و هـذه إلنتاج الطاقة الالزمـة لـألداء،و �ـذا ميكـن االسـتمرار يف العمـل العضـلي لفـرتة طويلـة قبـل اإل

           و تتمثــــل مجيــــع مســــابقات اجلــــري Aerobic Enduranceائي األنشــــطة الرياضــــية يطلــــق عليهــــا أنشــــطة التحمــــل اهلــــو 

أما يف لعبة كرة القدم و نظرا الستمرارها ملدة طويلة  )207، 2003رضوان . أ( و السباحة الطويلة و الدراجات و غريها

أن التحمـل اهلـوائي  Philippe Leroux 2006ن اعتمادهـا علـى القـدرة اهلوائيـة هـو أساسـي و مهـم جـدا حيـث يـرى إفـ

  (LEROUX 2006, 194) .يعتمد على النظام اهلوائي يف أغلبه)  ...جري،قفز،مراوغة ، اخل(ناميكي يتمثل يف جمهود دي
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  :VO2MAXاألقصى األكسجيني  المستهلك:4-1-1

يعد املستهلك األقصى األكسجيين من أهـم املؤشـرات الفسـيولوجية الـيت تعـرب عـن كفـاءة اجلهـاز الـدوري التنفسـي يف نقـل  

و أمحد نصر الدين ح كسيد الكربون خارجها،حيث يتفق أبو العال عبد الفتا أاالوكسجني اىل العضالت العاملة ونقل ثاين 

م علــــى أن احلــــد األقصــــى الســــتهالك 1998م،و حممــــد نصــــر الــــدين رضــــوان1997ال عبــــد الفتــــاح م،و أبــــو العــــ1993

اجلهـــاز :يعـــرب عـــن قـــدرة اجلســـم اهلوائيـــة،و تقـــوم �ـــذه املســـؤولية ثالثـــة أجهـــزة أساســـية يف اجلســـم هـــي VO2MAXاالكســـجني 

التنفســي و اجلهــاز الــدوري و اجلهــاز العضــلي،حيث أن زيــادة اســتهالك األكســجني تعــين زيــادة قــدرة العضــلة علــى انتـــاج 

وهو أقصى معدل لألكسجني  )174، 1998رضوان . م( )239، 1997الفتاح . أ( )172، 1993السيد ( .الطاقة

م انـــه اقصـــى حجـــم مـــن 2006يشـــري  وكمـــا يـــرى الزم   (Mccaw 1992, 43)الـــذي يســـتهلكه اجلســـم يف الدقيقـــة 

       مـــــن عضـــــالت اجلســـــم  %50و تســـــتخدم لـــــذلك اكثـــــر مـــــن الدقيقـــــة عنـــــد اداء جهـــــد بـــــدين،  االكســـــجني املســـــتهلك يف

  .)180، 2006سعد (

   :VO2MAXطرق القياس :4-1-1-1

و يف جمال  بأداء جهد بدين يعرب عن ذلك ،األقصى لألكسجني ال بد أن يقوم املختربحىت يتم قياس أو تقدير االستهالك 

الســـــري املتحـــــرك :مههـــــاأاالختبـــــارات املعمليـــــة لفســـــيولوجيا الرياضـــــة يســـــتخدم لتقنـــــني اجلهـــــد البـــــدين أجهـــــزة و أدوات مـــــن 

Treadmill  و دراجـة قيـاس اجلهـدAegometer Bicycle  و صـندوق اخلطـو Stepping Benchىل إهـذا باإلضـافة  و

، كمــا )219، 2003ســيد ( .بعــض أنــواع األجهــزة األخــرى كمــا أن هنــاك عــددا مــن الرتتيبــات الالزمــة إلجــراء كــل قيــاس

ىل تأثر املستهلك األقصى األكسجيين بنوع اجلهـاز الـذي مت القيـاس بـه حيـث توصـل إ) lampert 1998المربت (يشري 

علـى السـري املتحـرك مقارنـة بدراجـة قيـاس اجلهـد،على العكـس فانـه يتـأثر تـأثرا %  10اىل  5ىل أن هناك زيادة قدرها من إ

و هناك طريقتان .(Lampert 1998, 193-201)) وقت و شدة املراحل( الذي يقاس به ) بروتوكول( قليال بنوعية التمرين

  :أساسيتان لقياس احلد االقصى الستهالك االكسجني مها

  :الطريقة المباشرة:4-1-1-1-1

كســجني مــن خــالل قيــام املختــرب بــأداء جهــد بــدين متــدرج الشــدة يف هــذه الطريقــة يــتم قيــاس احلــد االقصــى الســتهالك األ

     متواصـــل األداء حـــىت مرحلـــة التعـــب أو عـــدم القـــدرة علـــى االســـتمرار يف اجلهـــد و التوقـــف عـــن األداء،و غالبـــا مـــا يســـتخدم 

يتصل جبهاز ) رتيةالسري املتحرك أو الدراجة األرجوم(يف ذلك وحدة قياس متكاملة تشتمل على جهاز لتقنني اجلهد البدين 

آخـــر يســـتخدم يف التحليـــل املباشـــر لغـــازات التـــنفس أثنـــاء األداء،و مـــن خـــالل اجلهـــاز األخـــري تؤخـــذ قـــراءة احلـــد األقصـــى 



 

 

و معـدل  HRكمعـدل القلـب :باإلضـافة اىل بعـض مؤشـرات اللياقـة الفسـيولوجية االخـرى

االجهـــزة  )220-219، 2003ســـيد ( 

االكثـر شـيوعا يف قيــاس أقصـى اسـتهالك لألكســجني هـي جهــازي السـري املتحـرك و الدراجــة األرجومرتيـة،لكن تســتعمل يف 

 (P.Rochcongar 2009, 37).   

التبـــادالت الغازيـــة تقـــاس أثنـــاء االختبـــار بصـــفة مســـتمرة و هـــي تتمثـــل عـــادة يف حجـــم األكســـجني و حجـــم ثـــاين أكســـيد 

الكربـــون و كـــذا التهويـــة الرئويـــة بداللـــة الوقـــت أو اجلهـــد أو الســـرعة و ميكـــن أن نقـــيس نـــبض القلـــب بطريقـــة مباشـــرة أثنـــاء 

عالم اآليل املوصول باملخترب و باألجهزة احمليطة بـه يـتم اسـتخراج 

نســبة حجــم ثــاين أكســيد الكربــون املطــرود مــن عمليــة 

                      )220، 2003سيد 

  

و حجم )  FR(،نبض القلب)VCO2(، طرد ثاين أكسيد الكربون

(P.Rochcongar 2009, 38)  
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باإلضـافة اىل بعـض مؤشـرات اللياقـة الفسـيولوجية االخـرى VO2MAXالستهالك االكسجني 

 و غريهـــا..VCو الســـعة احليويـــة للـــرئتني  Bpو مقـــدار ضـــغط الـــدم 

االكثـر شـيوعا يف قيــاس أقصـى اسـتهالك لألكســجني هـي جهــازي السـري املتحـرك و الدراجــة األرجومرتيـة،لكن تســتعمل يف 

(P.Rochcongar 2009, 37)ف املختربذلك أجهزة أكثر مالءمة لنوع النشاط املمارس من طر 

التبـــادالت الغازيـــة تقـــاس أثنـــاء االختبـــار بصـــفة مســـتمرة و هـــي تتمثـــل عـــادة يف حجـــم األكســـجني و حجـــم ثـــاين أكســـيد 

الكربـــون و كـــذا التهويـــة الرئويـــة بداللـــة الوقـــت أو اجلهـــد أو الســـرعة و ميكـــن أن نقـــيس نـــبض القلـــب بطريقـــة مباشـــرة أثنـــاء 

عالم اآليل املوصول باملخترب و باألجهزة احمليطة بـه يـتم اسـتخراج االختبار و من خالل املنحنيات اليت ترسم على جهاز اال

  :و الذي من مؤشراته

 .عدم زيادة استهالك األكسجني رغم زيادة شدة احلمل البدين

 .ق/نبضة 185-180زيادة معدل القلب عن 

نســبة حجــم ثــاين أكســيد الكربــون املطــرود مــن عمليــة =معامــل التبــادل التنفســي( 1,1عــن  RQزيــادة نســبة التــنفس 

 .)الزفري اىل حجم االكسجني املستهلك خالل فرتة زمنية معينة

سيد () ملي مول 8% (مليجرام 100= 80ال يقل حامض الالكتيك يف الدم عن 

، طرد ثاين أكسيد الكربون)VO2(يوضح قياس استهالك لألكسجني

(P.Rochcongar 2009, 38) .بداللة الوقت الختبار كفاءة البدنية مستمر و متدرج اجلهد

الستهالك االكسجني 

و مقـــدار ضـــغط الـــدم  BRالتـــنفس 

االكثـر شـيوعا يف قيــاس أقصـى اسـتهالك لألكســجني هـي جهــازي السـري املتحـرك و الدراجــة األرجومرتيـة،لكن تســتعمل يف 

ذلك أجهزة أكثر مالءمة لنوع النشاط املمارس من طر 

التبـــادالت الغازيـــة تقـــاس أثنـــاء االختبـــار بصـــفة مســـتمرة و هـــي تتمثـــل عـــادة يف حجـــم األكســـجني و حجـــم ثـــاين أكســـيد 

الكربـــون و كـــذا التهويـــة الرئويـــة بداللـــة الوقـــت أو اجلهـــد أو الســـرعة و ميكـــن أن نقـــيس نـــبض القلـــب بطريقـــة مباشـــرة أثنـــاء 

االختبار و من خالل املنحنيات اليت ترسم على جهاز اال

و الذي من مؤشراته VO2MAXال 

عدم زيادة استهالك األكسجني رغم زيادة شدة احلمل البدين -

زيادة معدل القلب عن  -

زيــادة نســبة التــنفس  -

الزفري اىل حجم االكسجني املستهلك خالل فرتة زمنية معينة

ال يقل حامض الالكتيك يف الدم عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يوضح قياس استهالك لألكسجني) 16(الشكل رقم

بداللة الوقت الختبار كفاءة البدنية مستمر و متدرج اجلهد) VE(التهوئة الرئوية 
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  :الطريقة غير المباشرة:  4-1-1-1-2

ختبــارات غــري املباشــرة ملعرفــة أقصــى اســتهالك لألكســجني الطريقــة املالئمــة ملعرفــة مســتوى القــدرة اهلوائيــة القصــوى اإلتعــد 

ليهـــا إلالعـــيب كـــرة القـــدم يف غيـــاب األجهـــزة املختربيـــة املتطـــورة حيـــث أن االختبـــارات امليدانيـــة احملكمـــة الـــيت ســـوف نتطـــرق 

ختبــارات الطريقــة إكســجيين ولــيس لقياســه بالدقــة الالزمــة الــيت تــتم يف باختصــار هــي طريقــة لتقــدير املســتهلك األقصــى األو 

و قد تستعمل يف هذه االختبارات عدة طرق منها معادالت بداللة نـبض القلـب، السـرعة ، الـوزن ، السـن أو عـن .املباشرة

  :و هي مههاأذ نعرض إطريق اجلداول أو النوموجرام و من خالل اطالع الباحث وجد أن االختبارات كثرية 

  :كوبر  دقيقة 12 ختبارإ  - أ

الطبيـب األمريكـي كينيـث كـوبر الـذي طـور هـذا االختبـار و اشـتق معـايريه مـن ىل إو هو اختبار ميداين مشهور ينسـب 

 17خمترب ذكور ذوي سن من  115جتارب عديدة أجراها على اجلنود األمريكيني،حيث قام بتطبيقه على عينة قدرها 

 12كلغم،حيــث يعتمــد االختبــار علــى جــري أكــرب مســافة ممكنــة يف مــدة   122اىل  52ســنة يزنــون مــا بــني  52ىل إ

،اذ يــتم تقـــدير االســـتهالك )مبقاييس صـــحيحةمســطح،( دقيقــة ، علـــى مضــمار ألعـــاب قــوى أو علـــى مضــمار مطـــابق 

  :األقصى لألوكسجني وفقا للمعادلة التالية

،و املســافة بــالكلم،و قــد بلــغ معامــل االرتبــاط بــني مســافة )دقيقــة/كجــم/ملــي لــرت( VO2MAXحيــث أن وحــدة قيــاس 

  .(V. Billat 2003, 155) .0,84دقيقة و قيمة االستهالك األقصى لألوكسجني  12اجلري يف 

 luc Léger :(Léger L 1982)اختبار   - ب

ــــــــــاس اســــــــــتهالك األقصــــــــــى لألوكســــــــــجني ــــــــــدرج يهــــــــــدف إىل قي ــــــــــار مت ــــــــــة ) VO2MAX(هــــــــــو اختب و الســــــــــرعة اهلوائي

 20و إيابا بني خطني يبعدان عن بعضهما  ،يعتمد أساسا على القيام بالعدد األكرب من اجلري ذهابا)VMA(القصوى

،ينبغـي عنـد )cassette audio(بواسطة شريط تسجيل يصدر صوتا ذا نغمة قصريةيتم ضبطها .م،و بسرعة تصاعدية

  سا مع زيادة متدرجة /كلم  8 م،يبدأ االختبار بسرعة 20مساعها أن يكون املخترب عند طرف 

يتم حساب  .سا كل دقيقة،و يستمر االختبار حىت الوصول إىل التعب و عدم جمارات سرعة إيقاع النغمات/كلم   0,5بـ

  :املستهلك األقصى األوكسجيين وفقا للمعادلة

  

  

  11,288 –املسافة ×  22,315=املستهلك األقصى لألوكسجني 

 

VO2MAX)السرعة×العمر(0,1536)+بالسنوات العمر×3,248(-)سا/كلم اجلري سرعة×3,238+(31,025)=دقيقة.كلغ/ملل( 

 



 

 

luc léger  

  

 VAMEVALيوضح قياسات مضمار أداء اختبار 

 

 

 

 

 

 

(b. turpin 2002, 184-185)  

 400حيث يتطلب هذا االختبار مضـمار طولـه 

سا / كلم  0,5م حيث يقوم املخترب باجلري يف املضمار بسرعة متدرجة بزيادة قدرها 

)Cassette audio(   كـل دقيقـة ،يتوقـف

م عـن أقـرب 2ن كان التأخر أكثـر مـن إتطيع املخترب جمارات الريتم املفروض حيث جيب التوقف 

  )4أنظر امللحق رقم

ىل هــــــذه االختبــــــارات يوجــــــد الكثـــــري مــــــن االختبــــــارات الــــــيت يعتمـــــد عليهــــــا يف تقــــــدير االســــــتهالك األقصــــــى 

يف تقـــدير "  طريقـــة النومـــوجرام "،حيـــث يســـتعمل
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luc légerم 20يوضح اختبار اجلري املكوكي ) 17(شكل رقم 

يوضح قياسات مضمار أداء اختبار ) 18(الشكل رقم 

vamval  :(Cazorla G 1993, 132)  

حيث يتطلب هذا االختبار مضـمار طولـه  VO2MAXتقدير أقصى استهالك لألكسجني ىل إيهدف االختبار 

م حيث يقوم املخترب باجلري يف املضمار بسرعة متدرجة بزيادة قدرها  20مسافات قدرها 

(يـتم ضـبطه بواسـطة شـريط تسـجيل يصـدر صـوتا ذا نغمـة قصـرية

تطيع املخترب جمارات الريتم املفروض حيث جيب التوقف ختبار حينما ال يس

أنظر امللحق رقم(قصى استهالك لألكسجني تستعمل اجلدول أو لتقدير 

ىل هــــــذه االختبــــــارات يوجــــــد الكثـــــري مــــــن االختبــــــارات الــــــيت يعتمـــــد عليهــــــا يف تقــــــدير االســــــتهالك األقصــــــى 

VO2  اســـرتا نـــد ختبـــار إمنهـــا)Astrand’s test (حيـــث يســـتعمل،

  .(Astrand P.O 1954)لالستهالك األقصى لألوكسجني لدى أسرتاند  

 

 ِاختبار  -جـ

يهدف االختبار 

مسافات قدرها ىل إم مقسم 

يـتم ضـبطه بواسـطة شـريط تسـجيل يصـدر صـوتا ذا نغمـة قصـريةمتبعـا ريتمـا 

ختبار حينما ال يساإل

و لتقدير .م 20

ىل هــــــذه االختبــــــارات يوجــــــد الكثـــــري مــــــن االختبــــــارات الــــــيت يعتمـــــد عليهــــــا يف تقــــــدير االســــــتهالك األقصــــــى إباٍالظافـــــة  -

2MAXلألوكســـجني

لالستهالك األقصى لألوكسجني لدى أسرتاند  
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عند بدايـة املسـتهلك األقصـى ) VMA(و السرعة اهلوائية القصوى) PMA( يوضح القدرة اهلوائية القصوى) 19(رقم  الشكل

  )VO2MAX(األكسجيين 

قدرة(واط) أو 

 سرعة(كلم/سا)

Vo2 

بداية الجهد 

نهاية الجهد 

Vo2max  

صغر(سرعة،قدرة) هوائية أ

 قصوى

بداية أقصى استهالك لألكسجين  

كبر(سرعة،قدرة) هوائية أ

 قصوى

  VO2maxمرحلة ثبات 

  :PMAو القدرة الهوائية القصوى  VMAالسرعة الهوائية القصوى:4-1-2

صــغر أأو  صــغر ســرعةأقــدم حيــث يعــربان عــن يعــد هــذان املؤشــران عنصــران مهمــان جــدا بالنســبة لعمليــة التــدريب يف كــرة ال

و هـذا يف رأي الباحـث هـو أصـح مفهـوم  (P.Rochcongar 2009, 46) لألوكسـجنيقدرة تتواقـف مـع أقصـى اسـتهالك 

   هلـذان املؤشــران كــون أن بلــوغ احلــد األقصـى الســتهالك األكســجني يثبــت يف حــني أن اجلهـد  أو الســرعة املرافقــة لــه تســتمر 

  .يوضح هذا االختالف) 6(و الشكل 

ـــــهذ تعـــــرف الســـــرعة اهلوائيـــــة القصـــــوى أ�ـــــا إ             الســـــرعة الـــــيت يبلغهـــــا الالعـــــب عنـــــد بلوغـــــه أقصـــــى اســـــتهالك لألكســـــجني ل

(B. turpin 2002, 186) حيث أن قياس السرعة اهلوائيـة القصـوى يبقـى أفضـل مـن االسـتهالك األقصـى لألوكسـجني يف،

أدوات خمربية متطورة و باهظة الثمن يكفي فقط أحـد االختبـارات ىل إتوجيه التدريب و حتديد درجة احلمل كونه ال حيتاج 

،   vameval   ،luc légerالتعـب مثـل اختبـار  ىلإامليدانية اليت تعتمد على التـدرج يف السـرعة بانتظـام اىل حـني الوصـول 

و اليت تعرب على السرعة اهلوائية القصوى املعربة علـى ) palier(كوبر،كونكوين و اليت تعتمد على حتديد سرعة آخر مرحلة

  ).4( ملحق رقم.  vo2maxالقدرة اهلوائية القصوى

  

  



 

100 
 

رجومرتيــة و بــنفس املبــدأ الــذي حتــدد بــه الســرعة الدراجــة األأمــا بالنســبة القــدرة اهلوائيــة القصــوى فيــتم تقــديرها علــى جهــاز 

                )الـــــواط(اهلوائيـــــة القصـــــوى أي بتمـــــرين يبـــــدأ بشـــــدة ضـــــعيفة تـــــزداد تـــــدرجييا حـــــىت وصـــــول املختـــــرب  اىل التعـــــب و تقـــــاس بــــــ

 (Bertrand BARON, 16). كمــا يــرىjack savoldelli  وLionel laidet  أن القــدرة اهلوائيــة القصــوى تعــادل

                                                                    (Jack SAVOLDELLI 1998, 51) .املستهلك األقصى االكسجيين و االختالف يكمن يف وحدة القياس فقط

  ):FCmax(األقصى معدل القلب:4-1-3

 بأنه أعلى معدل للقلب ميكن الوصول إليه عند أداء العمل البدين األقصى حىت التعب، 2003يعرفه عبد الفتاح و السيد 

أن معدل ضربات القلب من املؤشرات املهمة اليت ميكن االستدالل  2009،كما يشري اهلزاع )408، 2003رضوان . أ(

. ا(�ا على شدة العبء امللقى على اجلسم ،أثناء اجلهد البدين ،و ضربات القلب تتناسب طرديا مع اجلهد البدين املبذول 

د لـدى /نبضـة  200أن معـدل ضـربات القلـب القصـوى يصـل إىل  2004و كوسـتل ،و يـرى ملـور )380، 2009هزاع 

كـل   %10الشاب السليم يف سن العشرين ،و أن معدل ضربات القلـب القصـوى يتـأثر بـالعمر و يـنخفض بتقدمـه مبعـدل 

 فـاض          عشر سنوات و ذلك ابتداءا من الثالثينيات من العمر،و يساهم التـدريب البـدين يف التقليـل مـن هـذا االخن

(Wilmore.J 2004, 427) و يــرى الباحــث أن معــدل القلــب األقصــى يعــرب عــن معــدل النــبض للقلــب املوافــق لوصــول،

  الالعب اىل احلد األقصى الستهالك األكسجني و ميكن حتديده وفقا لعدة معادالت كما يف اجلدول اآليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح بعض المعادالت الدالة على أقصى نبض للقلب )04(الجدول رقم

 املعادلة األوىل )بالسنوات( العمر-220=ضربات القلب القصوى 

 املعادلة الثانية )العمر بالسنوات×0,65(-220=ضربات القلب القصوى

 املعادلة الثالثة )العمر بالسنوات×0,50(-200=ضربات القلب القصوى

  )العمر بالسنوات×0,86(-209:رجال:ضربات القلب القصوى 

 )العمر بالسنوات×0,78(-207:نساء                           
 املعادلة الرابعة

 املعادلة اخلامسة )العمر بالسنوات×0,7(-208=ضربات القلب القصوى

 املعادلة السادسة )العمر بالسنوات×0,504(-194,8=ضربات القلب القصوى

 



 

101 
 

  : العتبة الفارقة الهوائية و الالهوائية:4-1-4

          تعــــد الدراســــات الــــيت تــــدرس العالقــــة مــــا بــــني نــــبض القلــــب ،حجــــم اســــتهالك االكســــجني ،محــــض الالكتيــــك مــــع القــــدرة

كســجني مــع حجــم طــرد ثــاين أكســيد الكربــون  أو الســرعة،نبض القلــب وحجــم اســتهالك األوكســجني،حجم اســتهالك األ

 (Léger L 1982) (Cazorla G 1993) (Astrand P.O 1954)كعالقة خطية توضح  خصائص التمارين التحملية 

و اهلوائيـة،حيث أن الـبعض يـرى ن العتبـة الفارقـة الالهوائيـة و ذلك ملعرفة حدود مصادر الطاقة اهلوائية اليت تتمثل يف كـل مـ

و يقصـد �ـا أ�ـا احلـد األدىن لشـدة   seuil aerobe تبـة الفارقـة اهلوائيـة مملـي مـول هـو احلـد الـذي ميثـل الع 2أن مسـتوى 

وآخـــــرون  kindermanالقـــــدرة اهلوائيـــــة،و يشــــري عمـــــاد الـــــدين شـــــعبان نقـــــال عـــــن احلمــــل البـــــدين الـــــذي ميكـــــن أن حيســـــن 

أن ىل إو الـبعض أشـار  seuil anérobieمللـي مـول هـو العتبـة الفارقـة الالهوائيـة  4و آخـرون أن مسـتوى  stegmannو

العتبة الفارقة الالهوائية هي احلد األقصى لشدة احلمل الذي ميكن أن يطور القدرات اهلوائية،أي أن العتبة الفارقة الالهوائية 

هـي شــدة احلمــل البـدين الــيت يزيــد عنــدها معـدل إنتقــال حــامض الالكتيـك مــن العضــالت إىل الــدم بدرجـة تزيــد عــن معــدل 

الدراســات أن العتبــة الفارقــة الالهوائيــة هــي شــدة التمــرين الــيت تقابــل التــوازن بــني الــتخلص منــه يف الــدم،كما أشــارت بعــض 

، و باإلشـــارة إىل أمهيـــة املؤشـــرين فـــإن العتبـــة الفارقـــة )2، 2008عمـــاد الـــدين (إنتـــاج  و إزالـــة محـــض الالكتيـــك يف الـــدم 

و آخــرون  kindermannالالهوائيــة تعــد األهــم يف التــدريب البــدين لالعبــني أفضــل مــن العتبــة الفارقــة اهلوائيــة حيــث يشــري 

لتدريب وفق شدة م أن تدريب بشدة محل العتبة اهلوائية ال يعمل إال على احملافظة على اللياقة البدنية،بينما يعمل ا 1979

و آخـرون  Vallierكمـا اسـتخلص  (Kindermann 1979) العتبـة الفارقـة الالهوائيـة علـى تنميـة القـدرة البدنيـة لالعبـني

وســيلة  تعتــرب) عتبــة التهويــة الرئويــة األوىل،العتبــة الالكتيكيــة األوىل( م مــن خــالل دراســتهم أن العتبــة اهلوائيــة األوىل2000

عتبــة التهويــة الرئويــة الثانية،العتبــة (مهمــة يف برجمــة التــدريب البــدين للمرضــى غــري األصــحاء ، بينمــا تعتمــد العتبــة الالهوائيــة

م ماهيـة 1989و يشرح هـزاع حممـد هـزاع .(J.M.Vallier 2000) .يف برجمة التدريب البدين للرياضيني) الالكتيكية الثانية

يف الدم بشكل يفوق معدل فسيولوجيا العتبة الفارقة الالهوائية حيث يرى أ�ا عبارة عن زيادة معدل انتاج محض الالكتيك 

،إذ يصـبح الطلــب أعلـى مــن معــدل تـوفريه عــن طريـق التحلــل اهلوائي،لــذا  ATPو هــذا يعـود إىل احلاجــة للطاقــة  اسـتخدامه

) +NAD(و بالتايل يتم اختزاله إىل محض اللبنيك،لكي يـتم تـوفرين يقبل أيون اهليدروجني البريوفيك لزاما علية أ فان محض

هذه اخلطوة تعـد ضـرورية مـن أجـل .ثنائي الفوسفوجليسرييت 1،3فوسفات إىل 3الضروري لتحويل مركب جليسريالدهايد 

،و عليــه فــان احملصــلة هــي ارتفــاع ()موضــح يف الشــكل رقــم،كمــا هــو )Glycolys(جتنــب إيقــاف عمليــة التحلــل اجللوكــوزي

تركيــز محــض اللبنيــك يف العضــالت أوال،مث يف الــدم و ذلــك نتيجــة زيــادة معــدل انتــاج محــض اللبنيــك بشــكل يفــوق معــدل 
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، 1979هـزاع ( .إستخدامه،مما يقود إىل زيادة أيونات اهليدروجني و إرتفـاع احلموضـة يف العضـالت و بدرجـة أقـل يف الـدم

15(  

  : zone de transition aérobie-anaérobieالهوائي-منطقة االنتقال هوائي:4-1-5

و احلــد ب اهلـوائي أي بـني احلـد األدىن مـن خـالل مـا سـبق ذكـره نســتدل أن هنـاك منطقـة بـني العتبتـني هـي األنســب للتـدري

-zone de transition aérobie(ى علميـاالقـدرة اهلوائيـة و هـو مـا يسـماألقصى لشـدة احلمـل البـدين الـذي يطـور 

anaérobie( الهــوائي،و قــد مت حتديــد عــدة منــاطق -أي منطقــة أو جمــال االنتقــال هــوائي)zones ( اعتمــادا علــى نظريــة

    ،)SV1-SV2(لثانيــةإنكســارات العالقــة اخلطيــة أثنــاء إختبــارات حتمليــة متدرجــة الشــدة،بني عتبــة إنكســار التهويــة األوىل و ا

نــــبض (،)ســــرعة/نــــبض القلــــب(،أو)قــــدرة/محــــض الالكتيــــك(،)ســــرعة/محــــض الالكتيــــك(أو إحننــــاء منحــــىن العالقــــة اخلطيــــة 

 (Wasserman K. 1973) (Bodner M.E. 2000) (Aunola S. 1988) (Aunola S. 1986)) قـدرة/القلـب

(CONCONI 1982)الهـوائي كمعيـار يعـود لـه املـدرب لتقنـني محـل التـدريب الـذي  -،كمـا تعتـرب منطقـة التحـول هـوائي

كل ما اقرتبت درجة احلمل من العتبة الفارقة الالهوائية كلما كان   هئية و الالهوائية لالعبني حيث أنيستهدف القدرات اهلوا

النظام الغالب يف عملية التدريب الهوائي و كلما اقرتبنا من العتبة الفارقة اهلوائية كان النظام الغالب يف عملية التدريب هو 

الهوائي -منطقة التحول هوائي م أن حتديد املستهلك األقصى االكسجيين وMeddelli 1989النظام اهلوائي،حيث يرى 

يعترب معيارا دقيقا و مقارنا بالنسبة للمدرب كما أ�ما حيوالن التقـومي الكمـي اىل تقـومي نـوعي للتـدريب كـي يكـون الالعـب  

  (J.meddelli 1989)كما يريده املدرب 

  :الهوائيةطرق قياس العتبة الفارقة الالهوائية و :4-1-6

بشرح مفهوم  Wessermannلقد كثرت و تعددت الطرق لتحديد كل من العتبتني الفارقة اهلوائية و الالهوائية منذ أن قام 

      فيــة حتديــد يتــدرس كتتابعــت الدراســات الــيت (wesserman K 1984) (Wasserman K. 1973) العتبــة الالهوائيــة

نــه ال زال هنــاك ريــب يف مفهــوم أالــذي توصــل  RIEU 1986أو قيــاس أو تقــدير العتبــة اهلوائيــة و الالهوائيــة منهــا دراســة 

  الزمنيـة قـامو يف نفـس الفـرتة (M.Rieu 1986) حمـدد م فسـيولوجيالعتبـة اهلوائيـة و الالهوائيـة حيـث ال توجـد هلمـا مفهـو 

Davis وJames   مستقبل مفهوم العتبة الالهوائية يف البحث العلمي مستقبال و بعد اعتماده على ىل إبدراسة ينظر فيها

ميكــن  أن هــذا املؤشـرىل إقيـاس العتبـة الفارقــة الالهوائيـة بالطريقــة تبـادل الغـازات و قيــاس محـض الالكتيــك يف الـدم توصـل 

    ، و قــد وجــد الباحــث مــن خــالل حبثــه يف أدبيــات القيــاس  (JAMES A 1985)قياســه كمــا أنــه ســوف يتطــور باســتمرار 

نـوعني و مهـا الطريقـة ىل إو التقومي و عدة دراسات أن كل إختبارات اليت حتدد أو تقدر العتبتني اهلوائية و الالهوائية تنتمي 
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  Wessermanو هي طريقة ظهرت يف أوائل السبعينات امليالدية حني متكن) no-invasive Technique(التوسعية غري 

ال تعتمد على عمليـة سـحب الـدم مـن املختـرب ملعرفـة نسـبة محـض الالكتيـك فيـه،حيث اعتمـد  و هي وزمالؤه من تطبيقها 

     احبة للـــــــتحمض األيضـــــــي أثنـــــــاء اجلهـــــــد البـــــــدينعلـــــــى معرفـــــــة التغـــــــريات الـــــــيت حتـــــــدث لعمليـــــــات التبـــــــادل الغـــــــازي املصـــــــ

(Wasserman K. 1973)  مث بعد ذلك ويف بداية الثمانينيـات قـام الباحـث االيطـايلconconi1982  م باعتمـاد نـبض

اين طريقــة و هــي و ثــ (CONCONI 1982)أو اجلهــد  لتقــدير العتبــة الفارقــة اهلوائيــة و الالهوائيــة  داللــة الســرعةالقلــب ب

و هي اليت تعتمد على التغريات يف قيمـة محـض الالكتيـك يف الـدم هلـا عـدة ) Technique invasive( الطريقة التوسعية

  .نظريات و اختالفات سوف نعرضها الحقا

ن الدراسات ال زالت حلد اآلن جاريـة و هـي يف تطـور مسـتمر إأما فيما خيص بروتوكوالت اإلختبارات و كيفية حتديد مها ف

 TOKMAKIDIS) (J.M.Vallier 2000) (Ghosh 2004)مراعيــة يف ذلــك طبيعــة النشــاط الرياضــي يف وضــعها 

منهــا  19تقنيــة، 34أن تقنيــات حتديــد العتبــة الالهوائيــة تصــل إىل  Tokmakidis2008 و Légerو قــد أشــار  (1987

  :سوف نتطرق اىل أمهها فيما يأيت) no-invasive(غري توسعية  15و ) invasive(توسعية

 : طريقة إنكسار التهوية الرئوية:4-1-6-1

و هـذا ذ عينـات دم متكـررة مـن املفحـوص ،حتديد العتبة الالهوائية بواسـطة قيـاس تركيـز محـض اللبنيـك يف الـدم أخـ يتطلب

التفكــري يف طريقــة غــري مباشــرة لقيــاس العتبـــة ىل إ،ممــا حــدا العديــد مـــن املختصــني )invasive(اإلجــراء يعــد اجــراءا توســعيا

مــا يســتخدم حاليــا حتــت مســمى عتبــة التهويــة الرئويــة،و ينبــع األســاس الالهوائيــة بواســطة متغــريات التبــادل الغــازي و هــذا 

النظري هلذا املفهوم من أن زيادة تركيز محض اللبنيك يف الدم و بالتايل اإلعتماد أكثر على الطاقة الالهوائية يقود إىل زيادة 

،لـذا )أي زيـادة احلموضـة( يـدروجيينإنتاج محض اللبنيك ، و بالتايل تطلـق أيونـات اهليـدروجني،مما يزيـد مـن معـدل األس اهل

عـن طريـق إحتـاد أيونـات البيكربونـات مـع أيونـات اهليـدروجني،مما ) أي مكافحتهـا(يقوم اجلسم مبحاولة صد هذه احلموضة 

ينتج عنه محض البيكربونيك الذي سرعان ما يتحول إىل ثـاين أكسـيد الكربـون و مـاء،إن النتيجـة هـي بـالطبع زيـادة معـدل 

من مصدر ليس له عالقة بالتنفس اخللوي،أي ليس له عالقـة بعمليـات إنتـاج الطاقـة يف اخلليـة،اليت (الكربون  إنتاج أكسيد

و إنتــاج ثــاين أكســيد الكربــون كمحصــلة لعمليــة التــنفس  يــتم خالهلــا إســتخدام األكســجني بغــرض احلصــول علــى الطاقــة،

اولة اجلسم صد احلموضة تؤدي إىل إرتفاع ضغط ثاين بفعل حم) CO2(إن زيادة معدل إنتاج ثاين أكسيد الكربون).اخللوي

أكســيد الكربــون يف الــدم،مما ينبــه مركــز الــتحكم يف التــنفس يف املخ،الــذي بــدوره حيفــز عمليــة التــنفس فيــزداد حجــم التهويــة 

  محلج) أي متصاعدة(،لذا نالحظ يف تلك اللحظات زيادة غري خطية )CO2(من أجل طرد الكمية الزائدة من (الرئوية
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  (J.M.Vallier 2000) العتبة الفارقة اهلوائية و الالهوائية بواسطة التغري يف التهوية الرئوية يوضح قياس) 20(الشكل رقم

 

و تعـد مؤشـرات التبـادل الغـازي التاليـة .، األمر الذي يستدل من خالهلـا علـى حـدوث العتبـة الالهوائيـة)VE(التهوية الرئوية

  :األكثر شيوعا يف االستدالل على حدوث عتبة التهوية الرئوية

 ).VE(الزيادة غري اخلطية يف حجم التهوية الرئوية -1

 .الكربون املنتج الزيادة غري اخلطية يف حجم ثاين أكسيد  -2

بـــدون زيـــادة مكـــاىفء التهويـــة الرئويـــة لثـــاين أكســـيد ) VE/VO2(زيـــادة مكـــافئ التهويـــة الرئويـــة األكســـجيين -3

 ).VE/VCO2(الكربون

     )اهلزاع( .1,0البعض قد يستخدم جتاوز معامل التبادل التنفسي للرقم  -4

 .Wasserman K)و جمموعتـــه  Wassermanو تنتمـــي هـــذه الطريقـــة اىل املدرســـة الشـــمال األمريكيـــة و املتمثلـــة يف 

  .بواسطة طريقة املنحنيات البيانية ة و اهلوائيةيوضح كيفية حتديد العتبة الفارقة الالهوائي) 8(الشكل رقمو (1973

 : طريقة تحديد حمض الالكتيك:4-1-6-2

حسب اجلمعية الفرنسية للطب الرياضي تعد كل مـن طـريقيت حتديـد حـامض الالكتيـك يف الـدم و التهويـة الرئويـة كمرجعيـة 

، و قــد تعــددت الدراســات و طــرق قيــاس (J.M.Vallier 2000) دة الالزمــة لربجمــة التــدريب البــدينلتحديــد منــاطق الشــ

قــدرة أو الســرعة و بالتــايل مالحظــة التغــريات /العتبتــني الالهوائيــة و اهلوائيــة باســتعمال العالقــة اخلطيــة بــني محــض الالكتيــك

 .تعـــــددت معهـــــا النظريـــــات و املقاربـــــات و الـــــيت متيـــــزت �ـــــا املدرســـــة مشـــــال األوروبيـــــةاخلطيـــــة يف هـــــذه العالقـــــة و قـــــد 

(HARICHAUX.P 2002, 87) .  
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و الـــذي قـــام و مـــن خـــالل اختبـــار متـــدرج الشـــدة  مقســـم إىل مراحـــل  و متابعـــة  و آخـــرون Kindermannمقاربـــة  - 

، حيـــث حـــدد )La /Vo2(التغـــريات احلاصـــلة يف العالقـــة اخلطيـــة مـــا بـــني محـــض الالكتيـــك و حجـــم اســـتهالك األكســـجني

 Kindermann) .لــرت/ملــي مــول 2لــرت،و عتبــة اهلوائيــة عنــد مســتو /ملــي مــول 4إحصــائيا العتبــة الالهوائيــة عنــد مســتوى 

 ):9(و قد لوحظ وجود ثالث مراحل من خالل املنحىن شكل رقم (1979

  املرحلــة األوىل و هــي ثبــات منحــىن محــض الالكتيــك أفقيــا،أي ثبــات تركيــزه يف الــدم  و هــي مرحلــة كانــت تفســر

اخلفيفــة،حبيث يكــون عمــل العضــلي يعتمــد علــى أ�ــا نتيجــة غيــاب تكــوين محــض الالكتيك،بســبب شــدة احلمــل 

على النظام اهلوائي،فهذا التفسري أصبح مهمال و ال يعمل به،إذ أن هذا الثبات هو حمصلة التبادل مـا بـني انتـاج 

 .و التخلص من حامض الالكتيك يف الدم

 امني اهلــــوائي املرحلــــة الثانيــــة تبــــدأ باحننــــاء بســــيط لألعلى،حيــــث فســــرت علــــى أ�ــــا مرحلــــة خمتلطــــة مــــا بــــني النظــــ         

تســمى هـــذه (و الالهــوائي حبيـــث يبــدأ النظـــام الالهــوائي بالعمـــل كمصــدر للطاقـــة باالشــرتاك مـــع النظــام اهلـــوائي 

أو هي حسب مقاربة ).zone de transition aérobie-anaérobieالهوائي  -املرحلة مبنطقة التحول هوائي

Farrel  لالكتيـك يف بالزمـا الـدم م بداية تـراكم حـامض ا1979و آخرون)“OPLA” d’accumulation 

du lactate début plasmatique.( (Farrel 1979)  تتزامن مع االرتفاع البسيط يف تركيز محض الالكتيك

 .لرت/ملي مول 2يف الدم عند مستوى 

  لألعلـى ، حيـث فسـر هـذا بزيـادة انتقـال محـض الالكتيـك إىل املرحلة الثالثة تبدأ بتصاعد مفاجئ أو بزاوية كبرية

و يف هذه املرحلة يكـون النظـام الغالـب يف إنتـاج الطاقـة هـو )العتبة الالهوائية(الدم أكثر من معدل التخلص منه 

الالكتيـــك يف الـــدم  حســـب مقاربتـــه ببدايـــة تـــراكم محـــض (Sjodin 1981) و قـــد فســـرها.النظـــام الالهـــوائي

)« OBLA » début d’accumulation du lactate sanguin (لرتكيـز محـض  تتـزامن مـع ارتفـاع املفـاجئ

 لرت /مللي مول 4الالكتيك يف الدم فوق مستوى 
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عن طريق تركيـز محـض الالكتيـك يف الـدم باسـتخدام السـري ) IAT*(يوضح قياس العتبة الفارقة الالهوائية ) 22(الشكل رقم

دقـائق مـن انتهـاء اجلـري  1،3،5،10املتحرك،يتم سحب عينة الدم قبل اجلري،بعد انتهاء كل مستوى السـرعة احملددة،بعـد 

 :individual anaerobic threshold *IAT                                                       .على السري املتحرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و سرعة حيث يعتمد على طريقة أخرى يف قراءته ملنحىن العالقة بني محض الالكتيك Stegmann 1981مقاربة  -

 سرعة مبستوى باجلري املفحوص يبدأ .ألعلى درجة 0.5 ميل مقدارها درجةاملخترب على جهاز السري املتحرك حيث يبدأ ب

 علـى املفحـوص أداء يسـتمر دقـائق، 3 ث كل/م 0.5 قدره مبعدل املتحرك السري على اجلري تزداد سرعة مث ث،/م 2.0

 قبـل الـدم يف الالكتيـك محـض تركيـز قيـاس يـتم .الشديدة اإلجهاد ملرحلة الوصول أو يتحمل ما أقصى املتحرك حىت السري

انتهـاء  مـن دقـائق10 ،1،3،5بعـد وأيضـا مـا يتحملـه املفحـوص ألقصـى الوصـول حـىت اجلـري أثنـاء دقـائق3 وكـل اجلـري

 الالكتيـك محـض منحـىن رسـم مت الفارقـة العتبـة الالهوائيـة ولتحديـد .الـدم يف الالكتيـك محـض تركيـز قيـاس مت .اجلـري

(Stegmann H. 1981)   

  
  بواسطة التغريات يف منحىن) SL1.SL2(يوضح كيفية حتديد العتبة الالكتيكية) 21(الشكل رقم 

  حجم استهالك األكسجني/قدرة،الكتيك/سرعة،الكتيك/الكتيك(اخلطية  العالقة 
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  :القلب نبض تحديد العتبة الفارقة الالهوائية و الهوائية باستخدام معدل:4-1-6-3

نـــه ميكـــن حتديــد مســـتوى العتبـــة الفارقـــة إنظــرا لصـــعوبة تطبيـــق طـــرق حتديــد العتبـــة الفارقـــة الالهوائيـــة بالنســبة للمدرب،لـــذا ف

     الالهوائيــة باســتخدام قيــاس معــدل القلــب نظــرا لعالقتهــا بكــل مــن احلــد االقصــى الســتهالك االكســجني و التهويــة الرئويــة 

و نسبة تركيز حامض الالكتيك بالدم و بذلك ميكـن للمـدرب تنميـة العتبـة الفارقـة الالهوائيـة باسـتخدام أمحـال بدنيـة ذات 

دقيقة مث تـزداد الشـدة تـدرجييا حـىت تصـل يف /ضربة 150-140أي مبعدل القلب يكون يف حدود % 85-75ة من شد

 )230، 2003رضـوان . أ(دقيقـة /ضـربة 175-150و يصل معـدل القلـب اىل % 90-80ىل إ�اية املوسم التدرييب  

يف أوائل الثمانينيات حيث قام باختبار ميكن من خالله " كونكوين"فسور يف البيوكيمياء و قد ظهرت هذه الطريقة مع الربو 

معرفة نبض القلب املقابل حلصول العتبة الفارقة الالهوائية بدون استخراج عينات من الدم جتنبا للطريقة التوسعية،حيث قام 

بض القلـــب بداللـــة ســـرعة اجلري،حيـــث يوافـــق هـــذا نكســـار منحـــىن البيـــاين لنـــإبالقيـــام باختبـــار ميـــداين يالحـــظ مـــن خاللـــه 

 االنكسـار العتبــة الالهوائيـة احملــدد بواســطة تركيـز محــض الالكتيــك يف الـدم،و مــن ذلـك الوقــت أصــبح هـذا االختبــار امليــداين

و قـد اسـتعمله املـدربون يف حتديـد سـرعة  Test de conconi" (CONCONI 1982)" ،"اختبـار كونكـوين" بــيسـمى 

تدريب تتوافق مع العتبة الالكتيكية أو الالهوائية،منذ ذلك الوقت اجريت عدة دراسات على هذا االختبار إلثبـات جناعتـه 

فوجـدت عليـه بعـض  (Daniel G. Carey 2014) (TOKMAKIDIS 1987) (G. GRAZZI 2005)مـن عـدمها  

ــــــه                 عــــــدم جناعىل إكــــــون لــــــيس لديــــــه تفســــــري فســــــيولوجي مقنــــــع كمــــــا أن بعــــــض هــــــذه الدراســــــات توصــــــلت   اتظــــــالتحف   ت

(Doust 2010) م حيـث يقـوم 400املختـرب علـى طـول مضـمار ،و لالختبار بروتوكول معـني حيـث أنـه يعتمـد علـى جـري

     م 200ســا،حبيث تســجل نبضــات القلــب يف كــل مراحــل االختبــار أي كــل /كلــم  0,5م مبقــدار 200بزيــادة الســرعة كــل 

سا،تسجل النتائج و يتم رسم منحىن بياين لنبض القلب بداللـة السـرعة حيـث /كلم  8 رتكون السرعة االبتدائية لالختبا و

-lopez 2002, 99)  (leroux 2006, 230)  (dellel 2008, 283) الهوائيـة يف نقطـة انكسـار املنحـىن حتـدد العتبـة ال

يوضـح نقطـة ) 11(و الشـكل رقـم .(conconi)تبـة الالهوائيـة د مـن الع/ن 20قيمـة  حو تستنتج العتبة اهلوائية بطر  (100

  .انكسار منحىن نبض القلب بداللة السرعة 
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  :الهوائية القدراتتدريبات :4-1-7

نــه كلمــا زادت قــدرة إن تــدريبات التحمــل العــام يف لعبــة كــرة القــدم تعتمــد أساســا علــى نظــام انتــاج الطاقــة اهلوائي،حيــث أ

كمـا   )163، 2007حممـد رضـا ( كلمـا زادت قدرتـه علـى انتـاج الطاقـة علـى مسـتويات أعلـى O2الالعب على استهالك 

د يف مبـــــاراة كـــــرة /ل4-3,5مـــــن احلـــــد األقصـــــى مبـــــا يعـــــادل  %80ميكـــــن أن يصـــــل اىل مـــــا يزيـــــد عـــــن  O2أن اســـــتهالك 

أقـل ، و ال تسـتطيع القدم،فكلما كانت لياقة الالعب عالية كان التحسن يف االستهالك األقصى لألكسـجني يف التـدريب 

فــرتة طويلــة و كلمــا زادت شــدة احلمــل البــدين زادت ســرعة ل) الهــوائي( O2العضــالت االســتمرار يف العمــل العضــلي بــدون 

، و يشري أبو العال أمحد عبد الفتاح أنه يصل متوسط استهالك االكسجني أثناء )127، 2005الكيالين ( O2استهالك 

ال يســـتطيع اســـتهالك االكســـجني عنـــد  و ألن الالعـــب  )327، 2003الفتـــاح ( VO2MAXمـــن % 70اىل  يصـــل املبـــاراة

حده االقصى اثناء املباراة فهو يؤدي عند مستويات اقل متأثرا بالعتبـة الفارقـة الالهوائيـة حبيـث يصـبح الالعـب أكثـر حتمـال 

و هـذا يعــين أن تنميــة املســتهلك االقصــى  )79، 2004ســالم، (اذا مت الرتكيـز علــى تــأخري ظهــور العتبـة الفارقــة الالهوائيــة 

  .االكسجيين و العتبة الفارقة الالهوائية هلما امهية كبرية لدى العب كرة القدم

  :و يشري أبو العال امحد عبد الفتاح أن التدريب اهلوائي ميكن تقسيمه اىل ثالث مكونات متداخلة و هي

 تدريب االستشفاء. 

 تدريب هوائي منخفض الشدة. 

 تدريب هوائي مرتفع الشدة. 

 )العتبة الالهوائية(يوضح نقطة انكسار منحىن نبض القلب بداللة السرعة ) 23(الشكل رقم
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أثناء تدريب االستشفاء يؤدي الالعب أنشطة بدنية خفيفة مثل اهلرولة منخفضة الشدة،و ميكن ان يؤدى هذا التدريب يف 

حــالتهم البدنيــة اليــوم الــذي يلــي املبــاراة أو يف اليــوم الــذي يلــي جرعــة التــدريب الشــديدة ملســاعدة الالعبــني علــى العــودة اىل 

العاديـة،كما يســتخدم أيضــا لتجنـب الالعبــني أن يصــبحوا يف حالــة تـدريب زائــد نتيجــة زيـادة جرعــات التــدريب أو ازدحــام 

  .جدول املباريات

و هـذه ) العوامـل الطرفيـة(و يهدف التدريب اهلوائي منخفض  اىل زيادة الشـعريات الدمويـة و فاعليـة االكسـدة بالعضـالت 

  .ن التحملالوظائف حتسن م

و يهدف التدريب اهلوائي مرتفع الشدة اىل حتسني العوامل املركزيـة مثـل سـعة الضـخ لعضـلة القلـب الـيت تـرتبط بدرجـة كبـرية 

باحلــد االقصــى الســتهالك االكســجني،و هــذا حيســن مــن مقــدرة الالعبــني علــى اداء فــرتات لعــب عاليــة الشــدة ملــدة طويلــة 

  .)229-228، 2003الفتاح ( .خالل املباراة

مـن السـرعة %50يكـون بسـرعة تفـوق ) التحمـل الـدوري التنفسـي(م أن تنمية التحمـل العـام  Bangsbo1994كما يرى 

اهلوائيـة لالعـب كـرة و يـرى الباحـث أن تـدريب القـدرة .vVO2max( (Bangsbo.J 1994)أو  VMA(اهلوائيـة القصـوى

حتمــل (بنســبة كبــرية مــن تــدريب التحمــل العــام) تــأخري العتبــة الفارقــة الالهوائيــة( القــدم يعتمــد علــى تــدريب الســعة اهلوائيــة

لتكــون أكــرب نســبة مــن املســتهلك االقصــى األكســجيين و بالتــايل امــتالك الالعــب مســاحة أكــرب إلنتــاج )  الــدوري التنفســي

طـــول الفـــرتة مـــن ســـاعة اىل ( يـــد مـــوىل أن زيـــادة فـــرتة التـــدريب بالنســـبة للوحـــدة التدريبيـــة الواحـــدةو يـــرى جم.الطاقـــة اهلوائيـــة

مــــرات التــــدريب يف االســــبوع الواحــــد      مــــع مراعــــاة االحتفــــاظ بثبــــات شــــدة و محــــل التدريب،باإلضــــافة إىل زيــــادة ) نيســــاعت

فــإن .الــيت تــؤدى يف الوحــدة التدريبيــة الواحــدة مــع تقصــري فــرتات الراحــة بــني خمتلــف التمرينــات) مــرات أســبوعيا6-3مــن (

، 1999املــوىل ( .العــب كــرة القــدم حيتــاج إىل تطــوير الطاقــة اهلوائيــة لتكــون خلفيــة جيــدة لتســهيل إنتــاج الطاقــة الالهوائيــة

214(.  

 :الناشئينالقدرة الهوائية لدى :4-1-8

ســـنة علـــى أن هـــذه القيمـــة تبـــدأ بالتنـــاقص  25-18لالســـتهالك األقصـــى لألكســـجني لـــدى الفـــرد بـــني تصـــل أعلـــى قيمـــة 

سنة يقل عن مستواه عن  60التدرجيي مع التقدم يف العمر،حيث جند أن االستهالك األقصى لألكسجني للفرد عند عمر 

م اىل أن   الدراســات يف هــذا 2002و قــد أشــار اهلــزاع  )2009هــزاع . ا( ،%30ســن العشــرين بنســبة تصــل اىل حــوايل 

ا�ال أن األطفال ليسوا أقل استهالكا أقصى لألكسجني من الكبار عندما ينسب االستهالك اىل كتلة اجلسم ،حيث بلغ 

ق و هذا مـا .كجم/مل 61,3سنة حوايل  14و  9مقدار عينة من األطفال النشطني بدنيا الذين تراوحت أعمارهم بني 
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،و ما يفسر الزيادة يف القدرة اهلوائية القصوى لدى هـذه الفئـة هـو زيـادة حجـم القلـب الـذي )2002الرفاعي ( يؤكد ذلك

ـــــؤدي اىل حـــــدوث كثـــــري مـــــن التطـــــورات يف وظائفـــــه مثـــــل نـــــبض القلـــــب و حجـــــم الـــــدم الـــــذي يدفعـــــه يف الضـــــربة       ي

أن النبض يقل بوضـوح خـالل مرحلـة املراهقـة حيـث يـرتاوح متوسـط نـبض القلـب األساسـي لـدى الـذكور  الواحدة،فيالحظ

ضربة يف الدقيقة،و يزداد حجم الدم الذي يدفعه القلب يف الضربة الواحدة ليصل يف  60و  58خالل مرحلة املراهقة بني 

و يصــل حجــم الــدم الــذي يدفعــه القلــب يف الدقيقــة ور يف وقــت الراحـة،كمــل لــدى الــذ  �60ايـة مرحلــة املراهقــة اىل حــوايل 

و تؤدي زيادة خاليا الدم احلمراء و نسبة اهليموغلوبني يف الـدم اىل زيـادة كفاء�ـا يف نقـل     ليرتات، 5الواحدة اىل حوايل 

  ،)11، 1995النجار ( األكسجني اىل أنسجة اجلسم،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :القدرات الالهوائية لالعبي كرة القدم:4-2

يقصــد بالقــدرة الالهوائيــة كفــاءة العضــلة إلنتــاج الطاقــة الالهوائيــة و الــيت يســتخدمها الالعــب ألداء احلركــات الــيت تتطلبهــا 

و يعتـرب نظـام انتـاج الطاقـة الالهـوائي .ثـا 30بأقصى قوة و سرعة ممكنة يف حدود ما ال تزيد عن  ظروف اللعب اليت تؤدى

هو النظام االساسي لرياضة كرة القدم و خاصة نظام حامض الالكتيك بالرغم مـن أن زمـن املبـاراة يصـنف لعبـة كـرة القـدم 

       لقــدم تعــين تنميــة كــل مــن القــدرة الالهوائيــة القصــوىضــمن االنشــطة اهلوائيــة و لــذلك فــان القــدرة الالهوائيــة لالعــب كــرة ا

أن القدرات الالأكسـجينية تعتمـد علـى النظـام الالأكسـجيين يف ىل إ 2009و التحمل الالهوائي و يشري البيك و آخرون 

القـــــــوة (اخلصـــــــائص البدنيـــــــة املتمثلـــــــة  إذ تنـــــــدرج حتتـــــــه) ATP-PC(انتـــــــاج الطاقـــــــة و الـــــــذي يتمثـــــــل بالنظـــــــام الفوســـــــفايت

  حيث)نظام حامض الالكتيك–اجللكزة الالأكسجينية (،و نظام الطاقة قصري املدى )العظمى،السرعة،القدرة العضلية

 
  يوضح العالقة بني املستهلك األقصى لألكسجني و العمر لدى االناث و الذكور) 24(الشكل رقم 
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يتفق كل من أبـو العـال عبـد ،كم )103، 2009البيك ( )حتمل السرعة،حتمل القوة(تندرج حتته اخلصائص البدنية املتمثلة

م،�ــاء الـــدين ســـالمة 1997م،أبـــو العــال عبـــد الفتــاح و حممـــد صــبحي حســـنني 1993الفتــاح و أمحـــد نصــر الـــدين ســيد 

القـدرة الالهوائيـة القصوى،السـعة : م،علـى أن القـدرات الالهوائيـة تنقسـم اىل نـوعني مهـا2009م،البيـك و آخـرون 1999

البيــــــــك ( )149-148، 1999ســــــــالمة ( )218، 1997حســــــــانني . ، أ163-162، 1993الســــــــيد ( الالهوائيــــــــة

2009(  

  :القدرات الالهوائية القصوى:4-2-1

قـل أو هي القدرة على انتاج أقصى طاقة أو شغل ممكن بالنظـام الالهـوائي الفوسـفايت الـيت تـؤدي بأقصـى قـوة و سـرعة يف  

حيــث  †، و قـد مت شـرح مصــدر الطاقـة الفوسـفايت سـابقا)214، 1999املـوىل ( ثـواين 10-5زمـن ممكـن يـرتاوح مـا بــني 

الباحث أن هذه القدرة تتالءم مع حركات اجلري السريع و املتكرر،ضرب الكرة بالرأس و القدم الوثب ،التسديد حيث كل 

  .هذه احلركات تدخل ضمن نظام انتاج الطاقة الفوسفايت

  :تنمية القدرات الالهوائية القصوى:4-2-1-1

و فــرتات  ثــا و بالشــدة القصــوى 10-5هوائيــة بقصــر الفــرتة مــا بــني و تتميــز طبيعــة التمرينــات اخلاصــة لتنميــة القــدرات الال

د إلعطــــــاء الوقــــــت الكــــــايف الســــــتعادة املكونــــــات الفوســــــفاتية و لتســــــديد جــــــزء كبــــــري مــــــن الــــــدين  3-2الراحــــــة الطويلــــــة 

تكـرارات مـع اعطـاء فـرتة  4-3االكسجيين،كما يفضل أن يتم تنفيذ التمرين يف شـكل جمموعـات حتتـوي كـل جمموعـة مـن 

  .)301، 2000املوىل ( دقائق 7-5راحة طويلة بني ا�موعات 

  :السعة الالهوائية:4-2-2

و تعرف بأ�ا املقـدرة علـى املثـابرة يف تكـرار انقباضـات عضـلية عنيفـة تعتمـد علـى  **و يطلق عليها أيضا التحمل الالهوائي

و يشــري تلمــان ،)86، 2003ســيد ( .ثــواين و حــىت أقــل مــن دقيقتــني 10إنتــاج الطاقــة بطريقــة الأكســجينية و متتــد مــن 

Taelmane   أن الالعــب يســتطيع أن يســتمر طــوال زمــن املبــاراة مســتخدما صــفاته البدنيــة و املهاريــة و اخلططيــة باجيابيــة    

                       .و فعاليــــــــة بــــــــدون أن يطــــــــرأ عليــــــــه التعــــــــب أو اإلجهــــــــاد الــــــــذي يعرقلــــــــه مــــــــن دقــــــــة و تكامــــــــل االداء بالقــــــــدر املطلــــــــوب

 (Telmane 1991, 25)و تقسم السعة الالهوائية نسبة اىل الوقت اىل ،:  

  

                                                           
  .63 : ،ص ولالفصل األ †
  .57:الفصل األول ،ص **
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فأقل،مثــل ) ثــا10(و الــيت تتضــمن االداء الرياضــي الــذي يســتمر ملــدة زمنيــة قصــرية حــوايل:الســعة الالهوائيــة القصــيرة -

الكـرة بقـوة،و لـذلك البدء السريع يف اللعب،و القدرة على االرتقاء اىل أعلى لضربة رأسية،و كـذلك القـدرة علـى ركـل 

 .جيب أن مير العب كرة القدم بتمرينات مكثفة تعتمد بشكل اساسي على القدرة الالأكسجينية

،و يدخل هنا عمل النظام الالكتيكي )ث 50-20(حيث يستمر األداء العضلي من :المتوسطة  الالهوائيةالسعة  -

 .لعضليباعتبار أن العب كرة القدم يتميز بتحمل السرعة و حتمل العمل ا

،و يســـمى أيضـــا بالتحمـــل العضـــلي )ثـــا 120-60(و يســـتمر فيهـــا االداء العضـــلي مـــن :الســـعة الالهوائيـــة الطويلـــة -

 )1997حسانني . أ( .الالأكسجيين

مقاومـة جتمــع و يـرى الباحـث أن التحمــل الالهـوائي هــو قـدرة الالعــب علـى االسـتمرار يف نفــس مسـتوى االداء يف ظــروف 

و أن هلـذا عالقـة بتـأخري ظهـور العتبـة الالهوائيـة أي بتـأخري جتمـع .حامض الالكتيك يف الدم و العضالت طوال فرتة املباراة

،كمـا )حتمـل السـرعة و حتمـل القـوة( حامض الالكتيك يف الدم و زيادة امكانية التخلص منه ممـا يسـاعد علـى حتمـل االداء

ه التحمل اخلاص إذا اقرتن بأحد الصفات البدنية للنشـاط الرياضـي التخصصـي حيـث يشـري أن التحمل الالهوائي هو نفس

قابليــة مقاومــة التعــب حتــت مســتلزمات احلمــل اخلــاص و بتحشــيد وظــائف االجهــزة "قاســم حســن أن التحمــل اخلــاص هــو 

كما يشري أمحد نصر الدين سيد )249، 1988قاسم ( "العضوية الداخلية لتحقيق املستوى يف االلعاب الرياضية اخلاصة

      م أن عناصــر اللياقــة البدنيــة املرتبطــة بنظــام حــامض الالكتيــك تشــمل كــل مــن حتمــل الســرعة و حتمــل القــوة الثابتــة2003

  .)86، 2003سيد ( .و املتحركة

  :الالهوائي الالكتيكيتنمية التحمل :4-2-2-1

ثانية إال أن ذلـك يتطلـب زيـادة عـدد  60-30ميكن استخدام مترينات قصرية الدوام لتنمية القدرات الالهوائية الالكتيكية 

و تكـــون الراحـــة بـــني دقـــائق  6-5اىل  4-3يف حـــدود  التكـــرارات التمـــرين يف ا�موعـــة حبيـــث يكـــون الـــزمن الكلـــي لـــألداء

  )107، 2006شحاتة ( .ثا 60ثا و للتمرينات املستمرة  15-10تكرارات التمرين 

  :عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بنظام حامض الالكتيك:4-3

تعترب كل من صفيت حتمل القوة و حتمل السرعة من أهم الصفات البدنية املرتبطة بنظام حامض الالكتيك حيث يشري أبـو 

  :أن نظام حامض الالكتيك يشتمل تدريب 2003أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين العال 

 .حتمل السرعة  - أ 

 .حتمل القوة املتحركة  -ب 
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 )2003رضوان . أ( .حتمل القوة الثابتة  - ج 

  : تحمل القوة:4-3-1

االداء يف لعبة كرة القدم،من حيث قيام الالعب بتكرار تعد صفة حتمل القوة من أهم الصفات البدنية املركبة اليت يتميز �ا 

ــــالرأس و اإللتحامــــات مــــع العــــيب  ــــالقوة القصــــوى كالوثــــب و ضــــرب الكــــرة ب ــــزة ب احلركــــات ذات الشــــدة القصــــوى و املتمي

بسطويســي ( ".جمــرد عالقــة بــني القــوة و التحمــل"اخلصــم،حيث يشــري بسطويســي أمحــد نقــال عــن مــاتفيف بــأن حتمــل القــوة

القـدرة علـى مقاومـة التعـب "كما يعرفها كمال عبد احلميد و حممد صبحي حسانني نقال عن هارة بأ�ا. )183، 1999

و     )68، 1997 حسانني. ك( "أثناء ا�هود الدائم الذي يتميز بارتفاع درجة القوة العضلية يف بعض أجزائه و مكوناته

مــن أهــم الطــرق الرئيســية لتنميــة حتمــل القــوة تــتلخص يف زيــادة عــدد مــرات تكــرار التمرينــات أو ا�موعــات مــع متيــز احلمــل 

و مــن اهــم املالحظــات الــيت جيــب علــى .بالشــدة املتوســطة ، باإلضــافة إىل حماولــة العمــل علــى تقصــري فــرتات الراحــة تــدرجييا

حــوايل مــن (ا لضــمان تنميــة حتمــل القوة،اســتخدام مقاومــات متوســطة أو مقاومــات فــوق املتوســطةاملــدرب الرياضــي مراعا�ــ

)     و أحيانــا أكثــر مــن ذلــك(مــرة 30-20،مــع تكــرار التمــرين الواحــد مــن )مــن أقصــى مــا يســتطيع الفــرد حتملــه50-70%

  )218، 1996اخلطيب ( .دقيقة 2-1مع فرتات راحة غري كاملة من . جمموعات 5إىل  3و تكرار التمرين الواحد من 

  : تحمل السرعة:4-3-2

يرى الباحث أن صفة حتمل السرعة تعد من أهم الصفات اليت تدخل ضمن متطلبـات األداء يف لعبـة كـرة القـدم،حيث أن 

يعــد تأكيــدا مهمــا ملــدى أمهيــة حتمــل  ةاملبــاراقيــام الالعــب بتكــرار عــدة ســرعات عاليــة الشــدة و بصــفة متتاليــة طــوال زمــن 

كفــاءة الالعــب يف القيــام بتكــرارات " م أ�ــا  Alexandre dellal 2008الســرعة لــدى العــيب كــرة القــدم،حيث يعــرف

كــم يــرى كمــال مجيــل الربضــي   (Dellal 2008, 65) .أو طويلــة بــدون فقــدان يف مســتوى الســرعة لديــه  بســرعة قصــرية

و يعرفهـا عـادل  )60، 2001الربضـي ( قدرة الالعب يف احملافظة على سرعته ألطول فرتة زمنيـة ممكنـة"م أ�ا تعين2001

القصـــوى حـــىت القـــدرة علـــى مقاومـــة التعـــب عنـــد أداء أمحـــال بدرجـــة ســـرعة ابتـــداء أقـــل مـــن " م بأ�ـــا 1999عبـــد البصـــري 

، و يذكر )125، 1999البصري ( الطريق الالهوائي القصوى حيث يغلب يف أثناء أداء هذه االمحال اكتساب الطاقة عن

ات استمرار أداء النشاطات عالية الشدة بسهولة و بدون تأثري بعـض املتغـري " م بأن حتمل السرعة تعين 1997موفق املوىل 

و يـرى الباحـث أن حتمـل السـرعة يف كـرة القـدم هـي كفـاءة الالعـب  )145، 1997خليـل (اخلارجية على مستوى األداء 

  .يف االحتفاظ بنفس املستوى من السرعة احلركية و االنتقالية ألطول مدة ممكنة أثناء املباراة

  



 

 

  
علـــى تقلـــص الليفـــة،القوس  +Hتـــأثري ارتفـــاع 

املتقطع لعضلة غري متعبة،القوس اخلطي لعضـلة متعبـة لـوحظ فيهـا 

  

التعـب العضـلي احـدى النتـائج احلتميـة للجهـد العضـلي التحملـي كمـا أنـه مـن أهـم املشـاكل الـيت تواجـه الرياضـيني يف 

أنـه عبـارة عـن هبـوط وقـيت يف املقـدرة علـى االسـتمرار يف أداء 

لة كميـة العمـل امليكـانيكي املـؤدي، فمـن حيـث تأثرياتـه علـى اجلهـاز 

أمـا مـن حيـث جانـب تأثرياتـه علـى ).املتغـريات

عتـادة ،و عمليـة التعـب هـي فهو عدم القدرة على االحتفـاظ أو تكـرار االنقباضـات العضـلية بـنفس قو�ـا امل

حمصلة التغريات اليت حتدث يف خمتلف األعضـاء و األنظمـة و يف اجلسـم كلـه،خالل فـرتة أداء العمـل البـدين،و الـيت تقـود يف 

النهايـــــة اىل اســـــتحالة اســـــتمرارها،و تتصـــــف حالـــــة التعـــــب باخنفـــــاض حالـــــة االداء الـــــذي يظهـــــر يف االحســـــاس الشخصـــــي 

كون الشخص قادرا على احملافظة على مستوى الشدة املطلوبة أو تكنيك االداء أو جمربا على 

كنتيجـة ألداء اخنفـاض مؤقـت يف الكفـاءة البدنيـة و احلالـة الوظيفيـة للجسـم  

  .)1998ابراهيم سامل ( "عمل سابق ميكن قياسه من خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى

يعـــرف التعـــب فســـيولوجيا بأنـــه عـــدم املقـــدرة علـــى اســـتمرار اإلحتفـــاظ ببـــذل اجلهـــد و هـــو ميثـــل موضـــوعا حيويـــا يف جمـــال 

االداء البدين و انعكاسه على العمل و االنتاج،و قـد 

114 

تـــأثري ارتفـــاع ) 25(الشـــكل رقـــم

املتقطع لعضلة غري متعبة،القوس اخلطي لعضـلة متعبـة لـوحظ فيهـا 

   +Hارتفاع 

  :التعب العضلي

التعـب العضـلي احـدى النتـائج احلتميـة للجهـد العضـلي التحملـي كمـا أنـه مـن أهـم املشـاكل الـيت تواجـه الرياضـيني يف 

أنـه عبـارة عـن هبـوط وقـيت يف املقـدرة علـى االسـتمرار يف أداء  2014مجيع األلعاب الرياضية ،حيث يعرفـه ريسـان خربيطـة 

لة كميـة العمـل امليكـانيكي املـؤدي، فمـن حيـث تأثرياتـه علـى اجلهـاز العمل و ميكن قياسه من مظاهره اخلارجية عن طريق ق

املتغـريات(العصيب فهو احلالة اليت تقل فيها القدرة على االسـتجابة بفاعليـة للمنبهـات 

فهو عدم القدرة على االحتفـاظ أو تكـرار االنقباضـات العضـلية بـنفس قو�ـا امل

حمصلة التغريات اليت حتدث يف خمتلف األعضـاء و األنظمـة و يف اجلسـم كلـه،خالل فـرتة أداء العمـل البـدين،و الـيت تقـود يف 

النهايـــــة اىل اســـــتحالة اســـــتمرارها،و تتصـــــف حالـــــة التعـــــب باخنفـــــاض حالـــــة االداء الـــــذي يظهـــــر يف االحســـــاس الشخصـــــي 

كون الشخص قادرا على احملافظة على مستوى الشدة املطلوبة أو تكنيك االداء أو جمربا على بالتعب،ففي حالة التعب ال ي

   )494، 2014خربيط (

اخنفـاض مؤقـت يف الكفـاءة البدنيـة و احلالـة الوظيفيـة للجسـم  "و يرى سامل السكار و آخرون أن التعب يعين

عمل سابق ميكن قياسه من خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى

  :فسيولوجيا حدوث التعب العضلي

يعـــرف التعـــب فســـيولوجيا بأنـــه عـــدم املقـــدرة علـــى اســـتمرار اإلحتفـــاظ ببـــذل اجلهـــد و هـــو ميثـــل موضـــوعا حيويـــا يف جمـــال 

االداء البدين و انعكاسه على العمل و االنتاج،و قـد  فسيولوجيا الرياضة ملا له من دور هام يف حتديد قدرات االنسان على

العلميـة يف جمـال التعـب  اختـذت جمـاالت الدراسـات

العضلي  اجتاهني أساسني مها الكشف عن موضوع 

حــدوث التعــب و اآلخــر هــو الكشــف عــن أســباب 

،و يفسـر )128، 2003الفتـاح 

حدوث التعب فسيولوجيا عدة تفسريات منها عـدم 

القــــــدرة علــــــى حتريــــــر األســــــتيل كــــــولني مــــــن �ايــــــات 

االعصــــاب ) احــــرتاق(األعصــــاب أو بســــبب تثبــــيط 

احلركيـــة أو بســـبب نفـــوذ مصـــادر الطاقـــة،أو بســـبب 
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التعب العضلي:4-4

التعـب العضـلي احـدى النتـائج احلتميـة للجهـد العضـلي التحملـي كمـا أنـه مـن أهـم املشـاكل الـيت تواجـه الرياضـيني يف يعترب 

مجيع األلعاب الرياضية ،حيث يعرفـه ريسـان خربيطـة 

العمل و ميكن قياسه من مظاهره اخلارجية عن طريق ق

العصيب فهو احلالة اليت تقل فيها القدرة على االسـتجابة بفاعليـة للمنبهـات 

فهو عدم القدرة على االحتفـاظ أو تكـرار االنقباضـات العضـلية بـنفس قو�ـا امل:اجلهاز العضلي

حمصلة التغريات اليت حتدث يف خمتلف األعضـاء و األنظمـة و يف اجلسـم كلـه،خالل فـرتة أداء العمـل البـدين،و الـيت تقـود يف 

النهايـــــة اىل اســـــتحالة اســـــتمرارها،و تتصـــــف حالـــــة التعـــــب باخنفـــــاض حالـــــة االداء الـــــذي يظهـــــر يف االحســـــاس الشخصـــــي 

بالتعب،ففي حالة التعب ال ي

( .رفض استمراريته

و يرى سامل السكار و آخرون أن التعب يعين

عمل سابق ميكن قياسه من خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى

فسيولوجيا حدوث التعب العضلي:4-4-1

يعـــرف التعـــب فســـيولوجيا بأنـــه عـــدم املقـــدرة علـــى اســـتمرار اإلحتفـــاظ ببـــذل اجلهـــد و هـــو ميثـــل موضـــوعا حيويـــا يف جمـــال 

فسيولوجيا الرياضة ملا له من دور هام يف حتديد قدرات االنسان على

اختـذت جمـاالت الدراسـات

العضلي  اجتاهني أساسني مها الكشف عن موضوع 

حــدوث التعــب و اآلخــر هــو الكشــف عــن أســباب 

الفتـاح ( .حدوث التعـب

حدوث التعب فسيولوجيا عدة تفسريات منها عـدم 

القــــــدرة علــــــى حتريــــــر األســــــتيل كــــــولني مــــــن �ايــــــات 

األعصــــاب أو بســــبب تثبــــيط 

احلركيـــة أو بســـبب نفـــوذ مصـــادر الطاقـــة،أو بســـبب 

جتمع نواتج عمليات انتاج الطاقة و خاصة حـامض 
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،و تشـري مسيـة حممـد ،و زيـد درويـش (Stanley P 2006, 277)ة الـدم اللبنيك الـذي يـؤدي إىل حـدوث زيـادة يف حامضـي

أنـه ميكــن أن  1999و ملحـم 1993،سـعد الــدين 1998، عبــد الفتـاح 2003عـن كـل مــن حشـمت و شـليب  2010

ات إىل التعـب كـل هـذا مـن شـأنه أن يكون استنفاذ اجلليكوجني و حدوث تغريات يف اجلهاز العصيب املركزي عامالن مؤديـ

يؤدي اىل تعطيل وصول اإلشـارة الالزمـة لالنقبـاض العضـلي،و حـدوث تغـريات يف احلالـة الفيزيائيـة يف العضـلة مثـل تغـريات  

كهربائيـة و تغــري خاصـية النفاذيــة يف اخلليــة العضـلية،و اخــتالل التنظــيم و التوافـق يف مســتوى اخلليــة مـن تنظيمــات االجهــزة 

املسؤولة عن احداث فرق جهد كهربائي ) +CA++,K+,NA(ة سواء كان ذلك طرفيا أو مركزيا و عدم دفع أيوناتاحليوي

بســـبب زيـــادة تركيـــز حـــامض الالكتيـــك و زيـــادة تركيـــز أيونـــات ) PH(مـــن أجـــل االنقبـــاض العضـــلي نتيجـــة الخنفـــاض قيمـــة

)H+( بــاملواد الغذائيــة الالزمــة الســتمرار النشــاط البــدين  ، و كــذلك زيــادة درجــة احلــرارة،و اجلفــاف،و نقــص امــداد اجلســم

،و يــرى الباحــث أن مــن أهــداف دراســته )2010الكــردي ( كالكربوهيــدرات و الربوتينــات و الــدهون و االمــالح املعدنيــة

رتبـاط هـذه األخـرية حبمـض الالكتيـك إجياد طريقة لتأخري التعب و ذلك بواسطة تـأخري ظهـور العتبـة الفارقـة الالهوائيـة و ال

بصــفة مباشـــرة و تشـــري الدراســـات أن محـــض الالكتيــك لـــيس هـــو الســـبب املباشـــر يف حــدوث التعـــب العضـــلي بـــل أيونـــات 

العضـلي كما أن للنظـام اهلرمـوين دور يف حـدوث التعـب .(Stackhous 2001) اهليدروجني هي املسؤول املباشر عن ذلك

باالظافـة اىل كـل مـن عنصـري الكاليسـيوم و البوتاسـيوم يـرتبط ) ATPase(إن تناقص نشاط انـزميىل حيث أشارت دراسة إ

و يقسـم التعـب العضـلي وفقـا لعـدد  (Fowels 2002) بفقد قابلية العضلة لالسـتثارة مـن خـالل متـرين متسـاوي القيـاس  

  :العضالت املشرتكة يف العمل اىل ثالث أنواع 

  و يشكل فيه عدد العضالت العاملة ثلث الكتلة العضلية للجسم:التعب الموضعي  - أ 

  .و يشكل فيه عدد العضالت العاملة من الثلث اىل الثلثني من الكتلة العضلية للجسم:التعب النصفي  - ب 

 لعضالت العاملة عن ثلثي الكتلة العضلية للجسم،يزيد عدد ا:التعب العام  - ج 

  :و يقسم التعب العضلي تبعا ملوقع حدوثه اىل قسمني

 :التعب المركزي - 1

  :اذا كان هناك) CNS(يستدل على تعب اجلهاز العصيب املركزي 

 (ScattT.h 2001)اخنفاض يف وظيفة عدد الوحدات احلركية املستخدمة يف النشاط   -  أ

  .اخنفاض يف تكرار اثارة الوحدة احلركية  -  ب
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آللية التقلص العضلي) 26(شكل توضيحي رقم  

ثبت مـورتن يف جتربتـه النموذجيـة بعـدم ،حيث أ)اجلهاز العصيب املركزي( CNS ن التعب ينشا اصال يفأالتعب املركزي يعين 

تعـب حدثـه حـافز كهربـائي ،وانـه عنـد أقصـى أرادية مـع تقلـص إوجود فرق يف تطوير الشد عند مقارنة تقلص شدة قصوى 

ــــة ،أالعضــــلة مــــن الــــتقلص الــــالإرادي ال يســــتطيع احلــــافز الكهربــــائي ان يعيــــد او جيــــدد الشــــد يف العضــــلة ثبتت هــــذه التجرب

   ".حميطي"ن موقع التعب هو أو  لألداءهو ليس باحملدد  CNS نأ

ممـا  ، يف تطـور الشـدحـدث زيـادة أمـن الـتقلص االرادي  صـا�ا التعـبأحتفيـز العضـلة الـيت  ما احلـافز الكهربـائي املوجـه حنـوأ

ن عوامل االثارة هي كل مـا حيتـاج لـه لتحقيـق احلـد أعلى فرض  ،سيكولوجيعلى للقوة االرادية هو موقع ن احلد األأثبت أ

ميكــن ان  CNS بــان اتفقتــا مــع هــذه النتــائج )Asmussen 1978( هنــاك دراســتان قــام �ــا امسوســن ومــازن ،الفســيولوجي

تبعهـا راحـة  ،دقيقـة 3-2ممـا سـبب التعـب خـالل  ،دقيقـة/مـرة30حيث نفذت عينـة التجربـة متـرين رفـع اثقـال ،حيدد االداء

عند اداء التمرين وحدوث التعب يتحول الشخص  بأنهاستنتج هاذان الباحثان  ، دقيقة مث االستمرار يف مترين الرفع 2ملدة 

اما التحول حنو اجلسم وذلك عن طريق تقلص عضالت اخرى غري متعبة يف اجلسم او التحول حنو  األمريناىل تنفيذ احد 

نـاتج الشـغل ارتفـع عنـد  ،وذلك عن طريق اجراء بعض العمليات احلسابية ذهنيا بني فـرتات الراحـة خـالل التمـرين ، الذهن

داء متـرين تقلـص عضـلي مسـتمر اىل أن أدوا كـذلك وجـ  ،اشغال الـذهن يف فـرتات الراحـة مقارنـة مـع االسـرتاحة بـدون عمـل

فضل وذلك بسبب ان أن التمرين والعني مفتوحة أداء التمرين والعني مفتوحة،وجدوا أنقطة التعب والعني مغلقة مقارنة مع 

  .تكرار االثارة احلسية للجهاز العصيب املركزي تسهل جتنيد الوحدة احلركية لزيادة القوة وتغري حالة التعب

  محيطيالتعب ال - 1

مبـــا ان هنـــاك بـــاحثني هلـــم اراء مـــع وضـــد كـــون اجلهـــاز 

هنـــاك ايضـــا ادلـــة   ، العصـــيب املركـــزي هـــو موقـــع التعـــب

مـا يف موقـع إ ، حميطـي سـببهكثرية تشري اىل ان التعب 

الطاقــــة  يف مواقــــع توليــــدأو  موقــــع مكــــانيكي ، عصــــيب

  .تعرقل تطور الشداليت ميكن ان 

  :عوامل عصبية -أ

حيــدث التعــب نتيجــة عوامــل عصــبية يرافقهــا فشــل يف 

 ، غـــــالف الليفـــــة العضـــــلية، وظيفـــــة العصـــــب عضـــــلي

شــــبكة اهليــــويل  ،أوT-tubule)(نابيــــب املستعرضــــةاأل
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يوضح مواقع التعب العضلي احمليطي) 27(الشكل رقم  

(Håkan Westerblad 2002) 

و يرجع هذا العجز اىل تراكم عنصر الفوسفات .خرىأواستعادته مرة  ++CA وإطالق اليت تساهم يف خزن،(SR)العضلية

   (Håkan Westerblad 2002) يف الشبكة اهليولية العضلية و الذي يعرقل عملية إطالق الكلسيوم منها)pi(الالعضوي 

  :موقع التحام العصب العضلي -ب

اعتمـد هـذا علـى  ، احلركـي بالعضـلة يسـتمر حـىت عنـد ظهـور التعـبلتحام العصـب إىل نقطة إن ايصال جهد الفعل أيبدوا 

اســتنتج مــن  ، العصــب العضــلي تصــالاموجهــة علــى نقطــة   دلــة مــن خــالل قيــاس النشــاطات عــن طريــق حــوافز كهربائيــهأ

  .(Bigland Ritchie 1981) خالهلا ان موقع اتصال العصب عضلي هو ليس مبوقع التعب

  موقع األنابيب المستعرضة والغشاء الهيولي -جـ

خــالل تكــرار  +kو ++CA حــد مواقــع التعــب نتيجــة عــدم مقدرتــه احملافظــة علــى تركيــزأالغشــاء اهليــويل  أن لقــد مت افــرتاض

مما ،خارج الغشاء ونقصه داخل اخللية +k يرتاكم ، متوازن بأسلوب +CA++ / kتتم احملافظة على ضخ عندما ال ،احلافز

ينـتج عنــه ازالــة االسـتقطاب مــن اخلليــة وخفـض حجــم جهــد 

اخلفض التدرجيي لالستقطاب يسبب تغري يف وظيفـة  ،الفعل

نابيـــــب املستعرضـــــة جلهـــــد تعطيـــــل األ(نابيـــــب املستعرضـــــة األ

ــــــــــــــــة ) لفعــــــــــــــــلا ــــــــــــــــأثرونتيجــــــــــــــــة هلــــــــــــــــذه العملي طــــــــــــــــالق إ يت

مـــن الشـــبكة اهليوليـــة ممـــا يســـبب ضـــعف ++CA الكالســـيوم

دلة على ان اخنفاض أتوجد ،(Allen 1992) تقلص العضلة

جهد الفعل عن احلد الطبيعـي لـه القابليـة علـى خفـض نـاتج 

ن هبـوط جهـد أ ىلإضـافة باإل ،القوة املنتجة من قبل العضلة

ستمرار يف حتفيز العضلة هي محاية للعضلة مـن الفعل مع اال

نابيـب ذ تعمـل األإ ، نابيـب املستعرضـة ال تشـارك يف عمليـة التعـبن األأهـذا ال يعـين  (Fitts 1994) التعـب بدرجـة اكـرب

ىل خفـض فعاليـة جسـور املايوسـني إاملستعرضة يف ظروف معينة على قطع ضـخ الكالسـيوم النقطـاع جهـد الفعـل ممـا يـؤدي 

  .املستعرضة

  :و حيدد أسباب التعب العضلي تشرحييا يف األماكن التالية

 .اجلهاز العصيب املركزي -1

 .نقط االتصال العصبية العضلية -2
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 .اجلليكوجني وPC)فوسفوكرياتني(استنزاف مصادر الطاقة العضلة من حيث عملية االنقباض و  -3

 .منطية توزيع ألياف العضلة،من ناحية االلياف السريعة و البطيئة -4

 .تراكم الكالسيوم باألوعية الناقلة للجهد الكهربائي بالعضلة اهليكلية -5

 ).اإلسكيميا(نقص كمية الدم املغذية للعضلة و تدعى  -6

 .جة العضليةنقص يف االكسجني الالزم لألنس -7

 .و بالتايل ارتفاع درجة حرارة اجلسم......ارتفاع درجة حرارة العضالت العاملة -8

  )495، 2014خربيط ( .التأثري اخلاص بنوع النشاط البدين -9

  :عالقة التدريب الرياضي بالتعب:4-4-2

يتلقاها العب كرة القدم اثناء املبـاراة حيـث ان وصـوله اىل هـذه احلالـة ال يسـمح تعترب ظاهرة التعب من أكرب املشاكل اليت 

له بالقيام مبا تتطلبه املباراة من التحامات و اجلري السريع و املتكرر و تبديل االجتاء و احلفاظ على نفس الرمت الذي بدأ به 

لعـب كمـا ارادهـا املـدرب و لـذا فـان احملضـر البـدين أو و حىت أنه ال يسـتطيع القيـام بواجباتـه التكتيكيـة و ال تطبيـق خطـة ال

املدرب مطالب برفع القدرات الفسيولوجية لالعب حىت يؤخر ظهور التعب لديـه و حماولـة اسـتغالل امكانياتـه ألطـول مـدة 

  :أن الفرد الرياضي يتأخر ظهور التعب لديه لعدة أسباب 2014ممكنة أثناء املباراة حيث يشري ريسان خربيط 

 .سب كمية الدم الواصلة للعضالت العاملة مع كمية ا�هود الذي يقوم بأدائهتنا -1

 .قدرة االوعية الدموية على االتساع بسرعة لسد حاجة العضالت -2

 .وجود قلويات و جلوبني بوفرة يف العضالت -3

 ).التوافق العضلي العصيب(توافق اجلهازين العضلي و العصيب -4

 .ازدياد القوة امليكانيكية للعضلة -5

 .القتصاد يف الطاقة ملعرفة اجتاهات و مسارات احلركات املختلفة نتيجة ملعرفة الالعب السابقة باحلركاتا -6

 )511، 2014خربيط (

  :استعادة الشفاء:4-5

والنفســية للفــرد بعــد تعرضــه اســتعادة جتديــد مؤشــرات احلالــة الفســيولوجية والبدنيــة "أنــه  2003ويعــرف أمحــد نصــر الــدين 

كما يذكر ان سرعة استعادة االستشفاء بالنسبة لالعب ىف جمال التدريب ال تقـل أمهيـة عـن ، "لضغوط او مؤثرات شديدة
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، وعــدم متكــن جســم الالعــب مــن اســتعادة مصــادر الطاقــة خــالل جرعــات التــدريب  إعــدادة البــدىن امج تطــوير لياقتــه وبــر 

                                                             )139، 2003سيد ( الرياضىسوف يؤدى اىل هبوط مستواه 

إعـــــادة ...تقويـــــة...اســـــتعادة...تنشـــــيط...جتديـــــد...ادة الشـــــفاء يعـــــين حتســـــنيو يـــــرى ريســـــان خـــــربيط أن مصـــــطلح اســـــتع

شفاء،أو أنه الفرتة الزمنية اليت تعقب احلمل و حـىت الوصـول اىل املسـتوى الـذي كـان عليـه ...تعويض...إعادة انتاج...بناء

اســتعادة (الفــرد قبــل أداء احلمــل أو ختطيــه،و كــذلك القــدرة علــى اداء محــل معــني مــن جديــد،و يتضــح مــن ذلــك أن فــرتة 

      الرياضــي نتيجــة حلالــة التعــب البــدين  يقصــد �ــا تلــك الفــرتة الــيت تعقــب احلمــل و الــيت يــنخفض أثناءهــا مســتوى) الشــفاء

  .)513، 2014خربيط ( أو النفسي الناتج عن أداء ا�هود الرياضي

حالـة فسـيولوجية تتمثـل ىف عـودة أنـه ويذكر كال من وجـدى الفـاتح وحممـد لطفـى السـيد أن املقصـود باسـتعادة االستشـفاء 

هــى تلــك الفــرتات الــىت : اىل معــدال�ا الطبيعيــة أو أقــرب مــا يكــون لــذلك  واملقصــود أيضــاً  بفــرتات الشــفاء أجهــزة اجلســم 

  )358، 2002السيد . و( داء �دف الراحةتتخلل فرتات األ

ان فـــرتة ) مسرينوف،هانـــديلمان(البـــاحثني يعتـــرب العمـــر عـــامال مهمـــا لتحديـــد طبيعـــة عمليـــات االســـتعادة،و يعتقـــد بعـــض -

يشـار اىل أنـه بعـد ) فاسـبيلوف(االستعادة عند األطفال بعد محل تدرييب حمدد،أقصر مما هو عند الكبـار،و يف دراسـة أخـرى

  .محل تدرييب شديد تكون عمليات االستعادة عند الفتيان أطول بصورة عامة مما هي عليه عند الكبار

يــل العمــري للتغــريات الوظيفيــة بعــد التــدريب ملعرفــة عالقــة عمليــات االســتعادة بطبيعــة النشــاط حيــث توصــلت نتــائج التحل

 20-11(مــن القــوة القصــوى ألعمــا تــرتاوح مــن  %50العضــلي،بعد تنفيــذ متــارين قــوة ثابتــة حــىت اســتناد اجلهــد،و بشــدة 

ـــــة التاليـــــة) ســـــنة ي،عـــــدد ضـــــربات القلب،الضـــــغط التـــــنفس اخلارج:توصـــــلت نتـــــائج التحليـــــل العمـــــري للمؤشـــــرات الوظيفي

ســنة،و   12-11الشرياين،اســتهالك األكســجني و أكســدة الــدم،ان اصــغر عمليــة لالســتعادة يتســم فيهــا األوالد بعمــر مــن 

  )536-535، 2014خربيط ( .كلما كان العمر أكرب أصبحت فرتة االستعادة أطول

حيوية اليت حتدث -املصطلح الفسيولوجي يعرب عن حالة معقدة من الظواهر الفسيولوجية و الكيموو يرى الباحث أن هذا 

يف األجهزة الوظيفية للرياضي قصد العودة اىل حالة التوازن اليت كانت عليها قبل التعب الناتج عن جهد بدين أو ذهين قام 

أن مشـكلة االستشـفاء أصـبحت " ذ يشـري أبـو العـال أمحـد أن و تعد هذه الظاهرة مهمة جدا بالنسبة للعملية التدريبيـة ا.به

ىف التـدريب الرياضــى احلــديث ال تقــل أمهيـة عــن محــل التــدريب الـذى يعــد الوســيلة الرئيســية الـىت يســتخدمها املــدرب للتــأثري 

لعاليـة اعتمـاداً  علـى ا ميكن الوصول اىل النتـائج الرياضـية داء واالجناز الرياضى والعلى الرياضى �دف االرتفاع مبستوى األ

  زيادة حجم وشدة التدريب فقط بدون مصاحبة عمليات االستشفاء للتخلص من التعب الناتج عن أثر محل التدريب
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  )61، 2002السيد وجدى ( يوضح فترات استشفاء المواد الطاقوية أثناء مرحلة االستشفاء) 05(الجدول رقم

  فترات االستشفاء  مواد الطاقة أثناء عملية االستشفاء

  الحد األقصى  الحد األدنى

  دقيقة 3  دقيقة ATP – PC 2تعويض خمازن الفوسفات بالعضالت 

  دقيقة 2  دقيقة 1  تعويض خمازن املايوجلوبني باألوكسجني

  ساعات ، 10  تعويض خمازن اجلليكوجني بالعضالت

  ساعات 5

  ساعة بعد التمرينات املستمرة 46

  ساعة بعد التمرينات املتقطعة 24

  دقيقة30  ختلص العضالت والدم من حامض الالكتيك

  ساعة 1

  باستخدام التمرينات اخلفيفة ساعة 1

  ساعة بدون استخدام راحة 2

  ساعة 1  دقيقة 30  الدين األوكسجني حلامض الالكتيك

  

، كما يعد االستشفاء وسيلة لتجديـد مصـادر الطاقـة و الـتخلص مـن محـض الالكتيـك و تعـويض )53،  1999الفتاح ( 

  :و يتم على ثالث مراحل و هي )293، 2003الفتاح (األكسجني الناقص 

 يســـتنفذ قـــدراً مـــن الطاقـــة هـــى مرحلـــة اســـتنفاد اجلهـــد ، فعنـــد قيـــام الفـــرد جبهـــد بـــدىن فإنـــه  : المرحلـــة االولـــى

  .وتنخفض قدرتة على العمل تدرجيياً وتظهر علية عالمات التعب 

  وهــى مرحلــة اســتعادة االستشــفاء أى انــه عنــدما يعقــب  اجلهــد البــدىن توقــف عــن العمــل أى  :المرحلــة الثانيــة

  .انتقال اىل الراحة فإن قدرة الفرد تعود تدرجيياً اىل حالتها االوىل الىت بدأت منها

  هى زيادة استعادة االستشفاء ، اى انه استمرار فرتة الراحة جند أن الفرد ىف هذة املرحلة تزداد  :المرحلة الثالثة

  ) .التعويض الزائد ( فيها قدراته عما كانت علية ىف البداية وتعرف هذة املرحلة بزيادة استعادة االستشفاء

  نه إذا طالت فرتة الراحة أكثـر مـن الـالزم فـان قـدرة الفـرد تعـود وهى العودة لنقطة البداية أى أ :المرحلة الرابعة

اىل حالتهـــا االوىل ،وتســـتغرق كـــل مـــن املراحـــل الثالثـــة االخـــرية فـــرتة معينـــه تتناســـب مـــع شـــدة وحجـــم احلمـــل ىف 

 )190-189،  1999سالمة . ب( .خر آاملرحلة االوىل وهى ختتلف من فرد اىل 

ان معرفـــة املـــدرب للـــزمن الكـــايف الســـتعادة استشـــفاء مصـــادر الطاقـــة امـــر ضـــروري ليـــتحكم بـــالالعبني و جينـــبهم الوقـــوع يف 

قــدرا�م البدنيــة و النفســية و الذهنيــة الــيت تســمح هلــم بــأداء أحســن و تعتــرب االجهــاد و ايصــاهلم اىل مرحلــة يفقــدون فيهــا 

بعـد اسـتنفاذها أثنـاء اجلهـد حيـث يشـري أمحـد نصـر الـدين أن االملـام �ـذه العمليـة  ملؤهـايعـاد  نمصادر الطاقة الثالث خمـاز 

ت الزمنيـة لالستشـفاء مصـادر الطاقـة يوضـح الفـرتا) 5(اجلـدول رقـم يتيح للمدرب القيام بتخطيط جيد لربناجمـه التـدرييب و 

   )140، 2003سيد ( .اهلوائية و الالهوائية



 

 

  
يوضح استعادة الكريـاتني فوسـفات و الـتخلص مـن 

 .P. W) تعـــــبالمحـــــض الالكتيـــــك خـــــالل فـــــرتة راحـــــة بعـــــد 
  

وتقاس الفرتة الزمنية هنا بالثواىن  ) :بين المجموعات 

خر مباشرة والوسائل الىت ميكن ان تستخدم هنا 

االهتزازات  –ربطة بعض مترينات اإلطالة للعضالت ومترينات خفيفة ملرونه األ

وتقـاس الفـرتة الزمنيـة هنـا بالسـاعات ويكـون 

 –االســــتماع للموســــيقى  –اجلــــاكوزى  –

وهى عادة ما تكون  واألسابيع باألياموتقاس الفرتة الزمنية هنا 

 )ختطيط طويل املدى  –سنوى 
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يوضح استعادة الكريـاتني فوسـفات و الـتخلص مـن  )28(شكل رقم

محـــــض الالكتيـــــك خـــــالل فـــــرتة راحـــــة بعـــــد 
Hochachka 2002)   

 

  :كما يقسم االستشفاء وفقا للوقت الذي يطبق فيه اىل ثالث أقسام و هي

بين المجموعات  –بين التكرارات ( داخل الوحدة التدريبية 

خر مباشرة والوسائل الىت ميكن ان تستخدم هنا آوالدقائق ويستخدم الرياضى الوسيلة الىت تسمح له بأداء عمل 

بعض مترينات اإلطالة للعضالت ومترينات خفيفة ملرونه األ - املشى –هى التدليك 

  .واملرجحات 

وتقـاس الفـرتة الزمنيـة هنـا بالسـاعات ويكـون  :)بين األيـام  –فى نفس اليوم ( التدريبية بين الوحدات 

ــــارة عــــن  ــــة ( عب ــــوم  –املشــــروبات  –التغذي ــــدليك  –الن –الســــونا  –الت

 .الكمادات

وتقاس الفرتة الزمنية هنا : بين الدوائر التدريبية المتوسطة والكبرى

سنوى ( مرتبطة بعدد وزمن من الدوائر التدريبية داخل الربنامج التدريىب 

 اعتبــارهوعلــى هــذا جيــب علــى املــدرب أن يضــع ىف 

دائمــاً العالقــة بــني شــدة التــدريب واســتعادة الشــفاء 

حىت يـتمكن مـن حتسـني مسـتوى الالعبـني ، ويهـتم 

ملة حلالتهم الطبيعية بعد التعـب 

 اعتبـارهالذى ينتج عن التدريب وجيب أن يأخذ ىف 

ــــة الالعــــب وطــــرق  ــــهحال ــــه الطبيعيــــة  إعادت اىل حالت

دورة التدريبيــة الصــغرى أو ســواء كــان مــن خــالل الــ

 كمـــــــا.)61-60، 2002الســـــــيد 

ختتلــف مــدة االستشــفاء بعــد احلصــة التدريبيــة وفقــا 

حملتوى احلصة احلمل املطبـق أثناءهـا أي وفقـا لنظـام 

  .أثناء احلصة

كما يقسم االستشفاء وفقا للوقت الذي يطبق فيه اىل ثالث أقسام و هي

  داخل الوحدة التدريبية

والدقائق ويستخدم الرياضى الوسيلة الىت تسمح له بأداء عمل 

هى التدليك 

واملرجحات 

  بين الوحدات

ــــارة عــــن  عب

الكمادات

 بين الدوائر التدريبية المتوسطة والكبرى

مرتبطة بعدد وزمن من الدوائر التدريبية داخل الربنامج التدريىب 

وعلــى هــذا جيــب علــى املــدرب أن يضــع ىف 

دائمــاً العالقــة بــني شــدة التــدريب واســتعادة الشــفاء 

حىت يـتمكن مـن حتسـني مسـتوى الالعبـني ، ويهـتم 

ملة حلالتهم الطبيعية بعد التعـب بضرورة العودة الكا

الذى ينتج عن التدريب وجيب أن يأخذ ىف 

ــــة الالعــــب وطــــرق  حال

ســواء كــان مــن خــالل الــ

الســـــــيد . و( .الكـــــــربى

ختتلــف مــدة االستشــفاء بعــد احلصــة التدريبيــة وفقــا 

حملتوى احلصة احلمل املطبـق أثناءهـا أي وفقـا لنظـام 

أثناء احلصة الطاقة املستهدف

  

  



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

    
  (TCHOKONTÉ 2011) خمتلفة بعد احلصة التدريبيةيوضح استعادة الشفاء وفقا ألمحال تدريبية ) 29(الشكل رقم 
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  :الراحة البينية:4-5-1

أو التوقفات بني اللعب الفعلـي ملبـاراة معينـة ) ا�اميعبني التكرارات أو بني (كما تعترب فرتة الراحة يف أثناء احلصة التدريبية 

فرتة استعادة استشفاء ، حيث حتاول أجهزة اجلسم يف اثناء هذه الفرتة و كذلك أنظمة الطاقـة و أنظمـة التوصـيل للتكيـف 

 الناتج عن التمـرين يبدأ نظام اهلوائي بتعويض العجز االكسجيين:و االستعداد لفرتة اجلهد التالية،و حتدث التكيفات التالية

و كثـرية هـي الدراسـات .(Dare 1979, 18) مـع ازالـة أي تـراكم حلـامض الالكتيـك) ATP-PC(فهـو يعيـد نظـام الطاقـة 

وبيوكيميائيــا الــيت تعرضــت اىل موضــوع الراحــة البينيــة ســواء مــن حيــث تأثريا�ــا أو مــن حيــث دراســتها حبــد ذا�ــا فســيولوجيا 

ألمهيتهـــــا يف العمليـــــة التدريبيـــــة حيـــــث أشـــــارت دراســـــة أن تقليـــــل فـــــرتات الراحـــــة البينيـــــة تـــــدرجييا بنســـــبة عمـــــل اىل الراحـــــة 

لتــدريب املطاولــة اهلوائيــة هــو أفضــل نســبيا مــن اســلوب التــدريب الفــرتي بفــرتات ) 1:1/4)(1:1/3(،)1:1/2(،)1:1(

الصفار ( منحىن االستشفاء ملعدل النبض و ال سيما بعد الدقيقة الثالثة،يف مؤشر التعب و على ) 1:1/2(و)1:1(راحة 

،كمــا أظهــرت دراســة علــى جمموعــة مــن العــيب كــرة القــدم  أن التــدريب الفــرتي مــنخفض الشــدة افضــل مــن )2014زيــاد 

علي (فرتة االستشفاء يف �اية الدقيقة الثانية و اخلامسة  التدريب املستمر يف تنمية املطاولة اهلوائية و معدل سرعة النبض يف

و هي تعين توقف الرياضـي  الراحة السلبيةو لغرض زيادة سرعة االستشفاء هناك نوعان من الراحة البينية  )2008مجيل 

و تعــين قيــام الفــرد بــأداء جمهــود بــدين يتميــز بشــدة معينــة  الراحــة االيجابيــةعــن النشــاط بشــكل تــام و التصــنيف الثــاين هــو 

  . تتناسب و مستوى اللياقة البدنية اليت يتمتع �ا فقد ترتاوح شد�ا بني اخلفيفة اىل املتوسطة

و تعتـرب الراحـة االجيابيـة احـدى مكونـات االساسـية لتشـكيل محــل التـدريب الفـرتي كـون هلـا التـأثري الفسـيولوجي االجنـع مــن 

تأثريه على تكيـف االجهـزة الوظيفيـة لالعـب لتكـون اكثـر حتمـال لرتكيـز محـض الالكتيـك يف الـدم و كـذا زيـادة سـرعة حيث 

الـــتخلص منـــه يف العضـــلة،بينما تقـــل هـــذه الســـرعة يف حالـــة الراحـــة الســـلبية،كما تســـاعد علـــى ســـرعة الـــتخلص مـــن الـــدين 

اء،و يفيـد ذلـك كثـريا يف كثـري مـن العمليـات الفسـيولوجية االكسجيين الذي يؤدي اىل زيـادة اسـتهالك االكسـجني بعـد االد

الالزمة للتمثيل الغذائي و االستشفاء بعد التدريب،و تأثر الراحة االجيابية ايضا على اجلهـاز العصـيب املركـزي حيـث تسـاعد 

الفتـــاح ( .لعضـــالتعلـــى زيـــادة عمليـــات التثبـــيط بقشـــرة الـــدماغ،و يـــؤدي هـــذا اىل زيـــادة اتســـاع االوعيـــة الدمويـــة العاملـــة با

،و قـــد تطرقـــت عـــدة دراســـات الفـــرق مـــا بـــني الراحـــة الســـلبية و االجيابيـــة مـــن حيـــث تأثريا�ـــا علـــى ســـرعة )85،  1999

 االستشفاء و استعادة مصادر الطاقة و سرعة التخلص من محض الالكتيـك حيـث اشـارت دراسـة ريـان عبـد الـرزاق احلسـو

مـن %30و  %20م حيث درس الفرق يف تنازل معدالت القلب بني الراحة السلبية و الراحة االجيابية عند شدة 2006

الشــدة القصــوى عنــد عينــة مــن الطلبــة املرحلــة الثالثــة حيــث توصــل اىل أن هنــاك أفضــلية لالســرتداد بالراحــة االجيابيــة بشــدة 



 

 

  
 (McAinch AJ 2004)  تاالجابية على محض الالكتيك يف الدم و العضال

كما أظهـرت دراسـة أخـرى )2006ريان عبد الرزاق 

العراقي للدراجات اهلوائية على الطريق أن استخدام الراحة االجيابية كوسيلة استعادة استشفاء 

يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية أفضل من استخدام الراحة السلبية يف ازالة أثار التعب نتيجـة اجلهـد املبـذول 

،كما أن  )2004طارق حسن ( فعال و بالتايل تطور مستوى االجناز

 أفضل من الراحة السلبية يف سرعة التخلص محض الالكتيك يف الدم و العضالت معا 
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االجابية على محض الالكتيك يف الدم و العضال يوضح تأثري الراحة السلبية و

ريان عبد الرزاق ( والراحة السلبية %30عن االسرتداد بالراحة االجيابية بشدة 

العراقي للدراجات اهلوائية على الطريق أن استخدام الراحة االجيابية كوسيلة استعادة استشفاء أجريت على املنتخب الوطين 

يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية أفضل من استخدام الراحة السلبية يف ازالة أثار التعب نتيجـة اجلهـد املبـذول 

فعال و بالتايل تطور مستوى االجنازمما يساعد على أداء املؤثرات التدريبية التالية بشكل 

أفضل من الراحة السلبية يف سرعة التخلص محض الالكتيك يف الدم و العضالت معا   جهدينالراحة البينية االجيابية بني 

(McAinch AJ 2004)  

يوضح تأثري الراحة السلبية و) 30(الشكل رقم

عن االسرتداد بالراحة االجيابية بشدة  20%

أجريت على املنتخب الوطين 

يف فرتات الراحة البينية خالل الوحدة التدريبية أفضل من استخدام الراحة السلبية يف ازالة أثار التعب نتيجـة اجلهـد املبـذول 

مما يساعد على أداء املؤثرات التدريبية التالية بشكل 

الراحة البينية االجيابية بني 

(McAinch AJ 2004)
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  :خالصة

و علــى ذكــر مــا ســبق يــرى الباحــث أن لعبــة كــرة القــدم مــن أكثــر األلعــاب الرياضــية تعقيــدا مــن حيــث متطلبــات الالعــب 

كمــا .الفســيولوجية و ذلــك ملــا حيتاجــه مــن شــحذ لكــل القــدرات اهلوائيــة و الالهوائيــة حــىت يــؤدي املبــاراة علــى أحســن وجــه

اهلوائية القصوى و العتبة الفارقة اهلوائيـة و الالهوائيـة و كـذا معرفـة كفـاءة معرفة حدود أنظمة الطاقة عن طريق قياس القدرة 

اســرتجاع مصــادر الطاقــة يعــد عــامال مهمــا يف تقنــني محــل التــدريب لالعــب ضــمن امكانياتــه و قدراتــه حــىت حيقــق التــدريب 

ذا بقـد اتبـع الطالـب الباحـث األهداف املسطر ألجلها و يضمن حدوث عملية التكيف و االرتقاء يف املستوى البدين له،لـ

  .هذه األسس يف تقنني احلمل التدرييب املبين على األسلوب الفرتي يف دراسته
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  :خاتمة الباب األول

مــن خــالل هــذا البـــاب نكــون قــد وفرنــا مرجعـــا مهمــا للمــدربني و احملضــرين البـــدنيني و األكــادمييني مــن طــالب و بـــاحثني       

جامعيني،حيث دأب الباحث على مجع املادة العلمية اخلربية من كل أنواع املراجع العربية و األجنبية،ورقية كانت و أساتذة 

  .أو الكرتونية،القدمية منها و احلديثة و هذا ما سوف يعطي الباحث الدفع الكبري يف التطرق اىل اجلانب التطبيقي
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  :مدخل الباب

الدراسة االستطالعية و اليت أجريت ىل ثالث فصول،حيث تطرق الباحث يف الفصل األول إىل لقد مت تقسيم هذا الباب إ

جمتمــع البحــث و الــيت مت اســتبعادها مــن الدراســة األساســية ،أمــا الفصــل الثــاين فقــد العبــا مــن نفــس  11علــى عينــة قوامهــا 

 19تناول منهجية البحث و إجراءاته امليدانية من حيث عينة البحث،و اليت متثلت يف جمموعة من العـيب كـرة القـدم حتـت 

. كل منهما،أختريوا بالطريقة العمديةالعبا ل 11سنة من فريق وداد مستغامن قسموا إىل جمموعتني،جتريبية و ضابطة ،تضم 

مـــــــــنهج البحـــــــــث املالئـــــــــم للدراســـــــــة،حيث اتبـــــــــع الباحـــــــــث املـــــــــنهج التجـــــــــرييب ملالءمتـــــــــه طبيعـــــــــة البحـــــــــث ، و جمـــــــــاالت 

الدراســـة،الزماين،املكاين و البشـــري،متغريات البحـــث و كيفيـــة ضـــبطها،أدوات البحـــث و وســـائله اإلحصـــائية و قبـــل ذلـــك 

الفصـل الثالـث فقـد اسـتعرض الباحـث فيـه النتـائج و حللها،ليتبعهـا باالسـتنتاجات مث بعـد  األسس العلميـة لالختبارات،أمـا

ذلــك تفســري و مناقشــة النتــائج وفقــا لفرضــيات البحــث،و يف األخــري قــام الباحــث بــبعض التوصــيات بنــاءا علــى اإلجــراءات 

  املتبعة و النتائج املتحصل عليها يف هذا البحث
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  :تمهيد

تعتـــرب التجربـــة اإلســـتطالعية كـــإجراء يقـــوم بـــه الباحـــث حـــىت يـــثمن مشـــكلة الدراســـة،و يـــتحكم يف متغـــريات حبثـــه و حيـــدد 

الصعوبات و املشاكل اليت يلقاها قبل الشروع يف الدراسة األساسية،كما تسمح له بتحديد اإلجراءات امليدانية من أدوات 

الدراسة االستطالعية تكمن يف أ�ا ىل إ أمحد أن الفائدة من التطرق ووسائل،اختبارات على أحسن وجه،و يشري عطاء اهللا

تدل الباحث على املشـكالت الـيت ميكـن أن يالقهـا مـن قبـل،و يقـوم الباحـث بتعـديلها ألجـل اجنـاز الدراسـة األساسـية يف "

الدراسة االستطالعية ،حيث قام بتحديد جمموعة من ىل إ،ووفقا هلذا جلأ الطالب الباحث )2010أمحد ( أحسن الظروف

اإلختبــارات البدنيــة و الفســيولوجية و عرضــها علــى جمموعــة مــن األســاتذة،كما قــام يف نفــس الوقــت بعــرض أســس الربنــامج 

التــدرييب الــيت وضــع عليهــا قصــد حتكيمهما،كمــا قــام الباحــث مبجموعــة مــن املقــابالت الشخصــية و اإلتصــاالت ســواء عــرب 

  .ائل التواصل االجتماعي أو اهلاتف حىت يثمن مشكلة حبثه وس

  :، ترشيح االختباراتالدراسة االستطالعية األولى:1-1

  :و قد مت هذا وفقا للخطوات اآلتية حتديد االختبارات و القياسات املناسبة للدراسة األساسيةو كان اهلدف منها 

  :الخطوة األولى

البحـوث و الدراسـات املشـا�ة و املراجـع العلميـة مـن كتـب و مقـاالت حـىت يتسـىن لـه قام الباحث باالستطالع الكثري من 

اإلطــــالع علــــى أكــــرب عــــدد ممكــــن مــــن اإلختبــــارات املناســــبة ألهــــداف البحــــث،و مــــن خــــالل هــــذا مت حصــــر جمموعــــة مــــن 

  يف الداخل و اخلارجاإلختبارات و اليت الحظ الطالب الباحث كثرة اإلعتماد عليها من قبل الباحثني يف علوم التدريب 

مث مت القيام بتنظيمها يف إستمارة إستبيانية و توزيعها على جمموعة مـن الـدكاترة و األسـاتذة مـن داخـل وخـارج معهـد الرتبيـة 

البدنية و الرياضية مبستغامن لرتشيحها،و و بعد جتميعها قام الباحث بتحليلهـا وفقـا ألسـلوب النسـبة املئويـة كمـا يف اجلـدول 

حيث يشـري حممـد ).1:ملحق رقم( و حتديد االختبارات األكثر ترشيحا من قبل األساتذة و الدكاترة احملكمني ) 06(رقم 

مــن %25كــل مكــون أو مهــارة خاصــة حتصــل علــى نســبة تكــرارات تقــل عــن " حســن عــالوي و نصــر الــدين رضــوان أن

  )329، 1988رضوان ( "ا�موع الكلي لآلراء تستبعد من التجربة املقصودة
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  يوضح النسب المئوية لمجموعة االختبارات الميدانية و المخبرية المنتقاة) 06(الجدول رقم

  المحكمين  الهدف منه  االختبار
النسبة 

  الئوية

  مورفولوجية
  %100  10  القامة

  %100  10  الوزن

  ميدانية

  م30×5اختبار 

  حتمل السرعة

3  30%  

م مث 20م، مث60م،مث20م،مث 40

  م 40
2  20%  

  اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى

Bongsbo  
5  50%  

  )ثا90(القفز من اجللوس 

  حتمل القوة

7  %70  

        الوثب العمودي من الوقوف

  .و الركبتان مثنيتان
3  30%  

  %00  0  اجللوي من الرقود

  اختبار كوبر
أقصى استهالك لألكسجني 

)VO2MAX(  

  )VMA(السرعة اهلوائية القصوى+ 

2  20%  

اختبار اجلري املكوكي متعدد املراحل 

  )Luc Leger(م )20(
7  70%  

  Vam-Eval  1  10%اختبار 

  

  خمربية

  %00  0  العتبة الالكتيكية الفردية  )Stegmann(اختبار استيقمان

  Conconi(  FCSA,FCSAN ,VSA,VSAN 5  50%(اختبار كونكوين 

  Kindermann(  FCSL1,FCSL2 ,VSL1,VSL2 5  50%(اختبار كيندرمان

 



 

 

حتصلت على أكرب نسبة من املوافقـة مـن قبـل احملكمـني 

حيث مت إجراء لقاء عمل معهم حىت تشرح هلم االختبارات و طريقـة القيـام �ـا 

تماد على و من خالل ما أسفرت عليه االستمارات،تقرر اإلع

T6(  و هــذا مــا دفــع الطالــب .و كينــدرمان

و مت ذلك إذ وقع اإلختيار على اختبار كندرمان 

  
  يوضح النسبة المئوية لمجموعة االختبارات المقترحة

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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حتصلت على أكرب نسبة من املوافقـة مـن قبـل احملكمـني  بعد اإلنتهاء من اخلطوة األوىل،قام الباحث بانتقاء االختبارات اليت

حيث مت إجراء لقاء عمل معهم حىت تشرح هلم االختبارات و طريقـة القيـام �ـا ) 01ملحق رقم( مث قام بانتقاء فريق عمل 

و من خالل ما أسفرت عليه االستمارات،تقرر اإلع.و حتديد أدوات اليت من خالهلا يتم تطبيق هذه االختبارات 

  :اإلختبارات اآلتية يف الدراسة األساسية

 )T1(.القامة و الطول

 )RSA)bongsbo).(T2إختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى 

 )T3.(إختبار القفز من اجللوس

 )T4(.Luc leger) م 20(إختبار اجلري املكوكي متعدد املراحل 

T6(الالهوائيــة و اهلوائيــة كونكــوينبينمــا تســاوت النســبة بــني إختبــاري تقــدير العتبــة 

و مت ذلك إذ وقع اإلختيار على اختبار كندرمان .اعتماد االختبار األكثر درجة من حيث األسس العلمية هلما

T5(  

يوضح النسبة المئوية لمجموعة االختبارات المقترحة) 31(الشكل البياني رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الخطوة الثانية

بعد اإلنتهاء من اخلطوة األوىل،قام الباحث بانتقاء االختبارات اليت

مث قام بانتقاء فريق عمل 

و حتديد أدوات اليت من خالهلا يتم تطبيق هذه االختبارات 

اإلختبارات اآلتية يف الدراسة األساسية

القامة و الطول -

إختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى  -

إختبار القفز من اجللوس -

إختبار اجلري املكوكي متعدد املراحل  -

بينمــا تســاوت النســبة بــني إختبــاري تقــدير العتبــة 

اعتماد االختبار األكثر درجة من حيث األسس العلمية هلماىل إالباحث 

kindermann).T5

الشكل البياني رقم 



 

133 
 

  :الخطوة الثالثة

  :و كان اهلدف منها 

 )الثبات،الصدق و املوضوعية( األسس العلمية لإلختبارات التعرف على -

 .التعرف على الصعوبات و املشاكل اليت تعيق عملية اجراء االختبارات -

 .تعود الفريق املساعد على أدوات و الوسائل املستخدمة يف اجراء االختبارات -

  .تصحيح األخطاء و التكيف مع صعوبات اجراء االختبارات -

بعــد حتديــد االختبــارات مــن خــالل نســب موافقــة احملكمني،كــان ال بــد مــن جتريبهــا علــى أرض الواقــع و التأكــد مــن ثقلهــا 

سـنة مـن نفـس ا�تمـع األصـلي   19العلمي حيث مت اختيار عينة أخرى بالطريقة العمدية مـن فريـق وداد مسـتغامن أقـل مـن 

رات علـيهم علـى مـرحلتني متعـاقبتني تفصـل بينهمـا فـرتة أسـبوع،أين و قـد مت تطبيـق االختبـا.العبا 11و املقدر عددهم ب 

يف نفـــس  15/05/2014-14بينمـــا كانـــت املرحلـــة البعديـــة يـــومي   08/05/2014-07متـــت املرحلـــة القبليـــة يـــومي 

 .يوضح ذلك) 32(و الشكل رقم . الظروف الزمانية و املكانية للمرحلة األوىل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

تنفيذ االختبارات المبرمجة خالل المرحلة القبلية و البعدية للتجربة يوضح رزنامة ) 32(الشكل رقم 
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  .البرنامج التدريبي :الدراسة االستطالعية الثانية:1-2

  :الخطوة األولى 

استعان الطالب الباحث بالعديد من املراجع العلمية و خاصة الدراسات املشا�ة األجنبيـة و العربيـة ذات املـنهج التجـرييب، 

التدريب الفرتي كمتغري مستقل،حيث قام الطالب الباحث حبصر الربامج املطبقة وفقـا لنـوع التـدريب و اليت اعتمدت على 

و كيفيـة حسـاب الشـدة  ) الشـدة و احلجـم و الراحـة البينيـة و طبيعتهـا(الفرتي  يف هذه الدراسـات و حتديـد مكونـات محـل 

  .و احلجم و كذا نوعية التمارين املطبقة يف كل دراسة

  :نيةالخطوة الثا

ستعان الطالب الباحـث مبجموعـة مـن أسـاتذة املختصـني يف منـاهج التـدريب الرياضـي لتحكـيم املنهـاج التـدرييب، حيـث مت إ

  ).2(ملحق رقم ( تصحيحه و تنقيحه ليكون يف الصورة اليت هي عليها

  :الخطوة الثالثة

نفس العينة الـيت أجريـت  على مبساعدة مدرب الفريق و الفريق املساعد وحدتني تدريبيتني استطالعيتنيقام الباحث بإجراء 

، ومت اســـتبعادهم مـــن التجربـــة العبـــا مت اختيـــارهم بالطريقـــة العمديـــة  11و هـــم  عليهـــا التجربـــة االســـتطالعية لالختبـــارات،

  :األساسية وكان اهلدف منها 

  .التأكد من تنفيذ الوحدة التدريبية بالوقت احملدد -

 .األزمنة اليت وضعها الباحث عند تنفيذ التمارين يف الوحدة التدريبية وحسب أنظمة الطاقة العاملة  التأكد من -

 .التأكد من فرتات الراحة البينية  -

 .التأكد من شدة التمرين من خالل التكرارات املناسبة ومطابقتها مع النبض  -

 . حدوث األخطاءجتنب ت اليت حتدث و معرفة املعوقات والصعوبا -

 .التأكد من صالحية استخدام االختبارات القبلية لتحديد شدة بعض التمارين اليت يتضمنها املنهاج -

و اعتمــادا علــى هــذه اخلطــوات ضــمن الطالــب الباحــث وضــع الربنــامج التــدرييب وفــق التــدريب الفــرتي خمتلــف الشــدة علــى 

  .وائية و اهلوائية للعينة التجريبيةأسس علمية تتطابق مع اهلدف منه و املتمثل يف حتسني عتبة األيض الاله
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  :خالصة

التجربــة اإلســتطالعية ،مت وضــع ركيــزة متينــة يعتمــد عليهــا الباحــث      ىل إمــن خــالل هــذا الفصــل و الــذي تطــرق فيــه الباحــث 

اجلانـــب يف كــل االجــراءات العلميـــة و العمليــة الــيت يقـــوم �ــا أثنـــاء حبثــه،حيث قــام الباحـــث جبمــع كــل املعلومـــات املتعلقــة ب

دراســـة ىل إالنظـــري  و التطبيقـــي لبحثـــه مـــن خـــالل إطالعـــه علـــى العديـــد مـــن املراجـــع العلميـــة،كما تطـــرق يف هـــذا الفصـــل 

األسس العلمية لإلختبـارات بعـد حتكيمهـا ممـا مسـح لـه باالعتمـاد عليهـا يف الدراسـة األساسـية،كما تعـرف علـى الصـعوبات   

مــن خــالل تطبيقهــا علــى العينــة اإلســتطالعية حــىت يتجنــب الوقــوع فيهــا أثنــاء  و األخطــاء الــيت ســوف تالقيــه أثنــاء تنفيــذها

الدراسة األساسية،كما قام الباحث بانتقاء متارين منهاج التدريب الفرتي وفقا ألسس علمية معتمدا على مراجع و مصادر 

ا مسح له بالتعرف على الصعوبات علمية و دراسات سابقة،كما قام بتطبيق بعض متارين املنهاج على العينة االستطالعية مم

 .و جتنب األخطاء اثناء تطبيق املنهاج التدرييب على العينة التجريبية يف الدراسة األساسية
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   :تمهيد

تعد املنهجية من األسس الرئيسية ألي حبث علمي مهمـا كانـت اجتاهـه و يف أي جمـال كـان،و أيـا كـان هـذا البحـث فالبـد 

مــن منهجيــة حتــدد مســاره و حتقــق أهدافــه و توجهنــا اىل تقــدمي نتــائج حتــل لنــا املشــكلة الــيت قــدم ألجلهــا البحــث،و بالتــايل 

فمشكلة البحث هي احملدد الرئيسي ملنهجية البحـث العلميـة الـيت تـؤدي إىل معاجلتهـا،و حـىت يـتم ذلـك كـان ال بـد لنـا مـن 

اإلحاطــة بكــل مــا حيتاجــه البحــث مــن إعــداد و ختطــيط و تنظــيم خلطواتــه امليدانيــة وفــق منهجيــة علميــة دقيقــة تســاعدنا يف 

در ممكن من األخطاء و اختصار الوقت و اجلهد،و قد تطرقنا يف هذا الفصل اجراء التجربة الرئيسية،و بالتايل جتنب أكرب ق

اىل املـــنهج املناســـب لطبيعـــة املشـــكلة،و طـــرق اختيـــار العينـــة و كـــذا الوســـائل و األدوات الـــيت مت اســـتغالهلا يف إجـــراء جتربـــة 

  .البحث

  :منهج البحث:2-1

طروحـة ،اتبـع الباحـث املـنهج التجـرييب و هـو أقـرب منـاهج بغية حتقيق اهلـدف مـن الدراسـة و الوصـول اىل حـل للمشـكلة امل

البحوث حلل املشاكل بالطريقة العلمية ،و التجريبية سواء مت يف املعمل أو يف القاعة أو يف جمال آخر و هو حماولة التحكم 

  .يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد يتناوله الباحث بالدراسة

  :ع و عينة البحثمجتم:2-2 

سنة، أما عينة البحث فتمثلت بنادي وداد مستغامن لكرة القدم أقل  19جمتمع البحث يف العيب كرة القدم أقل من يتمثل 

العبــــا ذكــــور مــــن نفــــس املواصــــفات و الســــن            35ســــنة و الــــذين مت اختيــــارهم بالطريقــــة العمديــــة  بلــــغ عــــددهم  19مــــن 

ثــالث ىل ،و بعــد اسـتبعاد حــراس املرمـى مت تقســيم العينـة إ)ســنوات تـدريب 3أكثــر مـن ( ييب و يتمتعـون بـنفس العمــر التـدر 

ــــا ،و مت اســــتبعادهم مــــن الدراســــة  11جمموعــــات ،إحــــداها أجريــــت عليهــــا الدراســــة االســــتطالعية و اشــــتملت علــــى  العب

العبــا يف كــل جمموعــة  11جممــوعتني،ىل العبــا مت تقســيمهم بالطريقــة العشــوائية عــن طريــق القرعــة إ 22األساســية ،و بقــي 

العبـا عملـت حتـت إشـراف  11إحدامها جتريبية طبق عليها منهاج التدريب الفرتي املقرتح،و أخرى ضـابطة اشـتملت علـى 

  .مدرب الفريق
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  :مجاالت البحث:2-3

عتني حجم  العبا من فريق وداد مستغامن ،موزعني على جممو  22متثلت عينت البحث يف :المجال البشري:2-3-1

العبا،إحــدامها جتريبيـة طبــق عليهـا منهــاج التـدريب الفــرتي،و األخـرى ضــابطة طبـق عليهــا الربنـامج العــادي  11كـل منهمـا 

  .حتت اشراف مدرب الفريق

مت تـــــدريب العينــــة التجريبيـــــة و إجـــــراء االختبــــارات امليدانيـــــة يف ملعــــب االخـــــوة مخـــــس :المجــــال المكـــــاني:2-3-2

تبارات املخربية للتجربة اإلستطالعية يف خمرب البيداغوجي ملعهد الرتبية البدنية و الرياضية،كما مت شهداء،كما مت إجراء اإلخ

  .إجراء نفس اإلختبارات على العينة التجريبية يف خمرب تقومي النشاطات البدنية و الرياضية بنفس املعهد

  :المجال الزمني:2-3-3

  :اجلدول الزمين املسطر هلا على الشكل التايل متت فرتة البحث على عدة مراحل حسب

  :و تضمنت هذه املرحلة اخلطوات التالية 10/08/2014اىل  10/03/2014و اليت امتدت من  :المرحلة األولى

 .اإلملام باجلانب النظري و البحث عن املراجع و املصادر و الدراسات املشا�ة و السابقة -

 .نية اخلاصة بتحكيم االختبارات و الربنامج التدرييبفرتة إعداد و توزيع استمارات استبيا -

 ).حتديد عينة البحث،حتديد الفريق املساعد( و البشرية) عتاد ووسائل(فرتة حتديد اإلمكانيات املالية و املادية -

 .فرتة إجراء االختبارات القبلية و البعدية للتجربة االستطالعية -

  :و تضمنت هذه املرحلة اخلطوات اآلتية 12/10/2014اىل 12/08/2014و اليت امتدت من :المرحلة الثانية

       13/08/2014-12يومي :إجراء االختبارات القبلية للعينتني الضابطة و التجريبية 

  .  09/10/2014اىل 17/08/2014تطبيق منهاج التدريب الفرتي خمتلف الشدة على العينة التجريبية من 

  . 12/10/2014-11: التجريبية و الضابطة يوميإجراء االختبارات البعدية للعينتني 

  :متغيرات البحث: 2-4

  .و يتمثل يف املنهاج التدرييب بأسلوب التدريب الفرتي خمتلف الشدة:المتغير المستقل: 2-4-1

  .عتبة األيض اهلوائية و عتبة األيض الالهوائية :المتغير التابع:2-4-2
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  :المتغيرات المشوشة: 2-4-3

متغــريات البحــث و عزهلــا عــن أي تــأثري و الــتحكم فيهــا  قــام الطالــب الباحــث مبجموعــة مــن اإلجــراءات علــى قصــد ضــبط 

  :الشكل التايل 

  :فيما يتعلق بالعينة:أ

 مت استبعاد حراس املرمى -

 .العبا 11مت استبعاد العينة االستطالعية و الذين بلغ عددهم  -

ســنة و كــذا  19نوا مــن نفــس اجلــنس و نفــس الســن حتــت مت دراســة التجــانس و التكــافؤ بــني العينتــني حيــث كــا -

 )سنوات تدريب 4(معدل العمر التدرييب 

  :فيما يخص البرنامجين التدريبين :ب

العبا باستعمال متارين بأسلوب الفرتي خمتلـف  11مت التنسيق مع مدرب الفريق حيث مت تدريب العينة التجريبية و البالغة 

كمــا تنــدمج العينــة . العبــا 11نــة الضــابطة بالتمــارين العاديــة و البالغــة هــي األخــرى الشــدة،و أشــرف هــو علــى تــدريب العي

التجريبية ضمن الفريق ككل عند االنتهاء من التـدريب علـى متـارين املقرتحـة ، و مت التـدريب يف نفـس الوقـت و علـى نفـس 

  ). االخوة مخس شهداء(امللعب 

  :فيما يخص االختبارات: ج

ث بنفســه علــى اجنــاز االختبــارات القبليــة و البعديــة  املقرتحــة لكــال العينيتني،حيــث مت اجنازهــا يف لقــد أشــرف الطالــب الباحــ

  .وفقا للجدول الزمين احملدد سابقا.نفس الظروف و يف نفس التوقيت لكليهما،و بنفس الفريق املساعد يف إجرائها

  :وسائل جمع البيانات:2-5

لقــد مت االعتمــاد علــى جمموعــة كبــرية مــن الكتــب و املقــاالت :األجنبيــةالمصــادر و المراجــع بالغــة العربيــة و :أوال 

العلمية املنشورة يف ا�الت العلمية احملكمة باللغتني العربيـة و األجنبيـة ،كمـا مت االعتمـاد علـى شـبكة االنرتنت،فيمـا خيـص 

شـا�ة و املرتبطـة بـربامج التـدريب اإلملام النظري مبوضوع البحـث ،كمـا مت اإلعتمـاد علـى الكتـب و الدراسـات السـابقة و امل

سنة،كما استعان الباحث مبجموعـة مـن املرتمجـني  19الفرتي لدى كل الرياضات و خاصة  العيب كرة القدم  فئة أقل من 

مــن اللغــة الفرنســية إىل العربيــة ،و كــذا مــن االجنليزيــة إىل العربيــة ،كمــا مت االســتعانة بأســاتذة اللغــة العربيــة للضــبط اللغــوي 

  .طروحةلأل

  



 

140 
 

مت اإلعتماد على إستمارة استبيانية قصد حتكيم االختبارات و الربنامج و أخذ آراء اخلرباء و االستفادة  :االستبيان :ثانيا

  .منهم مبعلومات ختدمنا يف حبثنا 

ـــا ـــارات و القياســـات:ثالث مت االعتمـــاد علـــى جمموعـــة مـــن االختبـــارات و القياســـات و الـــيت مسحـــت لنـــا جبمـــع :االختب

املعلومات اخلاصة بالقدرات البدنية  للعينيت البحث التجريبية و الضابطة،حيث مت عن طريقها حتديد كل من العتبة الفارقـة 

سـرعة و قـدرة االسـرتجاع مـن خـالل اختبـار الهـوائي كمـا مت حتديـد حتمـل ال–الالهوائية و اهلوائية و منطقة االنتقـال هـوائي 

  . حتمل السرعة اخلاص كما مت معرفة قدرة العينتني على حتمل القوة من خالل اختبار القفز لألعلى

  :البحثأدوات : 2-6 

  :اعتمد الباحث على جمموعة من األدوات و هي كاآليت

  . version 20  SPSSبرنامج

  .و ذلك يف حساب التحليل اإلحصائي لنتائج البحث .Excel 2007برنامج 

  :لتنفيذ البرنامج:أ

  .ميقايت-صفارة–كرات قدم -حواجز -شواخص-" االخوة شهداء"ملعب 

  :لتنفيذ االختبارات:ب

 .ميزان طيب لقياس الوزن،و قائم خشيب مدرج لقياس الطول -1

 .شواخص -2

 .جهاز كمبيوتر  -3

 .LUC LEGERنغمة اختبار  -4

 .صافرة -5

 .ميقايت -6

 .لقياس و تتبع نبض القلب POLARساعة و حزام  -7

 . جهاز سري متحرك -8

االعتماد على جمموعة من برامج الرقمية يف حتديد شدة احلمل و حتديد حدود مصادر الطاقة للعينة التجريبيـة  مت -9

 .على مدار تنفيذ املنهاج التجرييب

  

 
  يوضح الساعة و الحزام الصدري ) 33(الشكل رقم 

POLARالمستخدمين في قياس و تتبع نبضات القلب 



 

141 
 

 .لقياس محض الالكتيك يف الدم LACTAT PROجهاز  -10

  : )LACTAT PRO (مبدأ عمل جهاز قياس تركيز حامض الالكتيك في الدم -

إذ توجــد ) 34(و املبينــة صــورته يف الشــكل  Lactat Proمت قيــاس حــامض الالكتيــك يف الــدم و ذلــك باســتخدام جهــاز 

نســبة مــن حــامض  STRIPاألول يســتخدم لغــرض التأكــد مــن قــراءة اجلهــاز إذ يوجــد يف ال  STRIPثــالث أنــواع مــن ال 

تكـون النتيجـة مطابقـة للتعليمـات و خـالف ذلـك ال ميكـن الالكتيك مبينة يف التعليمات مع اجلهاز فعند القراءة ال بـد أن 

فعند ) F5(يوجد فيه رقم على الشرحية النحاسية  STRIP CALIBRATIONالثاين فيسمى  STRIPاعتماد النتائج،أما 

يتم ادخال  STRIPالعلى الشاشة اذ تستخدم لغرض معايرة اجلهاز و بعد االنتهاء من قراءة ) F5(القراءة ال بد أن تظهر

الشــرحية الثالثــة الــيت تســتخدم لغــرض قيــاس حــامض الالكتيــك بالــدم، إذ يــتم وضــع الكحــول املعقمــة علــى أصــبع الرياضــي 

بعــدها يــتم الــوخز بــابرة خاصــة و يف هــذا اخلصــوص تشــري التعليمــات املرفقــة اىل عــدم أخــذ عينــة الــدم بــاملرة األوىل و يــتم 

 STRIPالح الالكتيك و بالتايل يؤثر ذلك على نتائج حامض الالكتيك و توضع على أخذها باملرة الثانية جتنبا لظهور أم

TEST  ثانية من اجلهاز مباشرة و كما مبني يف األشكال أدناه 60يتم القراءة بشكل مباشر بعد.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )STRIP TEST(يوضح الشرائح الخاصة بقياس تركيز حمض الالكتيك في الدم ) 36(الشكل رقم 

 

  
يوضح الخطوات الالزمة للحصول على عينة دم و ) 35(الشكل رقم 

 معرفة نسبة حامض الالكتيك في الدم

  

يوضح جهاز قياس تركيز ) 34(الشكل رقم 

  (LACTAT PRO)حامض الالكتيك في الدم 
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  .الموضوعيةالصدق ،الثبات ،:العلمية لألداةاألسس :2-7

قبــل اخلــرباء كــان البــد مــن التأكــد مــن صــالحية االختبــارات و ذلــك مــن خــالل اجيــاد بعــد عمليــة حتكــيم االختبــارات مــن 

) 07(الصـــدق و الثبـــات و املوضـــوعية هلـــا حـــىت تتـــوافر األســـس العلميـــة و تؤهـــل الباحـــث اىل اســـتخدامها و اجلـــدول رقـــم 

و بعـد مـرور  08/05/2014-07حيث أجريـت القياسـات القبليـة يـومي .يوضح ثبات و صدق االختبارات املستخدمة

  . 15/5/2014-14اسبوع مت اجراء االختبارات البعدية يومي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و يعين بثبات االختبار هو أن يعطي االختبـار نفـس النتـائج اذا مـا أعيـد علـى نفـس األفـراد   :ثبات االختبارات: 2-7-1

و ذلـك أن االختبـار ال يتغـري يف النتيجـة أي ذا قيمـة ثابتـة خـالل التكـرار   "درجـة الثقـة"و يف نفس الظروف ،و املقصـود بـه 

الباحــث اذا مــا أعيــدت التجربــة علــى نفــس ا�موعـــة  أو االعــادة ،و مبعــىن آخــر اعطــاء الثبــات للنتــائج الــيت حتصـــل عليهــا

العبـا  11و هذا ما جعل الباحث يقوم بدراسة ثبات االختبارات على عينـة اسـتطالعية قوامهـا  )109، 1999اهلادي (

ســنة يتصــفون بــنفس املواصــفات مــن حيــث الســن و العمــر التــدرييب ،حيــث طبقــت علــيهم االختبــارات مث مت  19أقــل مــن 

حيث نالحظ عالقة )  7(بينه اجلدول رقم إعاد�ا بعد أسبوع ،و مت اعتماد ارتباط بريسون ملعرفة درجة الثبات و هذا ما ي

  يوضح درجة ثبات و صدق و موضوعية االختبارات المقترحة للبحث) 07(جدول رقم 

  األسس العلمية                              

  االختبارات
  الثبات

الصدق 

  الذايت
  املوضوعية

درجة 

  احلرية

مستوى 

  الداللة

  اختبار كونكوين

SA  
  0,55  0,67  0,45  بض القلبن

10  0,5  

  0,62  0,58  0,34  عةسر 

SAN  
  0,55  0,67  0,45  بض القلبن

  0,52  0,66  0,44  عةسر 

  اختبار كيندرمان

SA  
  0,98  0,97  0,96  بض القلبن

  0,96  0,99  0,98  عةسر 

SAN  
  0,96  0,97  0,96  بض القلبن

  0,97  0,96  0,94  عةسر 

  LUC LEGERاختبار 
V02MAX  0,98  0,99  0,99  

VMA  0,98  0,99  0,99  

  RSAاختبار كفاءة تكرار السرعة 
  0,97  0,98  0,97  حتمل السرعة

  0,96  0,97  0,95  التعب مؤشر

  0,96  0,97  0,95  اختبار القفز لألعلى
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حيـث كـان درجـة الثبـات ضـعيفة " كونكـوين"ارتباطية قويـة بـني القيـاس القبلـي و البعـدي لكـل االختبـارات مـا عـدا اختبـار 

  .بالنسبة له 

  :صدق االختبارات:2-7-2

عـن صـالحية االختبـار يف من أجل التأكد مـن صـدق االختبـارات اسـتخدم الطالـب الباحـث الصـدق الـذايت و الـذي يعـرب 

و نالحــظ مــن اجلــدول أن كــل االختبــارات .قيــاس فيمــا وضــع لقياســه،حيث يقــاس حبســاب اجلــذر الرتبيعــي ملعامــل الثبــات

و الـــذي كانـــت يتســـم بأقـــل درجـــات الصـــدق لديـــه مـــن بقيـــة " كونكـــوين"صـــادقة فيمـــا وضـــعت لقياســـه مـــا عـــدا اختبـــار 

  .االختبارات

  :موضوعية االختبارات:2-7-3

،فقـد قـام )202، 1995حسـانني ( ا أن املوضوعية تعين أن االختبار يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من يصححهمب

"     بريســون"الباحــث بــالتحقق منهــا بواســطة تطبيــق االختبــارات مــن قبــل حكمــني يف آن واحــد،و حســاب معامــل االرتبــاط 

حيــث تبــني أن االختبــارات ذات موضــوعية عاليــة و ذلــك لدرجــة قــوة معامــل ) 07(يف اجلــدول رقــم و كانــت النتــائج كمــا 

  .حيث متيز بأضعف عالقة ارتباطية مما يدل على ضعف موضوعيته "كونكوين"االرتباط بينها يف ما عدا اختبار 

ت املقرتحـة للدراسـة مت اسـتبعاد و الذي يوضح ثبات و صدق و موضوعية االختبـارا) 07(و بناءا على نتائج اجلدول رقم 

  .و ذلك لعدم حتقيقه درجات قوية من الثبات و الصدق و املوضوعية" كونكوين "اختبار 

  :البرنامج التدريبي: 2-8

و يتضمن التدريب الفرتي وفقا لنظم انتاج الطاقـة املختلفـة،حيث اعتمـد علـى املنـاطق : تدريب فتري مختلف الشدة

.                         األربعـــــــة احملـــــــددة يف جـــــــدول فـــــــوكس و مـــــــاثيوس للتـــــــدريب الفـــــــرتي كأســـــــاس لوضـــــــع متـــــــارين املنهـــــــاج التـــــــدرييب املقـــــــرتح

(Fox EL 1974) شدة التدريب وفقا لالختبار القبلي للعينة التجريبية كنسـبة مـن السـرعة اهلوائيـة القصـوى ،كما مت حتديد

  .أو نبض القلب األقصى و السرعة املوافقة لعتبة األيض الالهوائية حسب ما تشري اليه املراجع العلمية

  :هدف البرنامج التدريبي:2-8-1

األيض الالهوائية و اهلوائيـة و التعـرف  علـى عالقتهـا بالتحمـل اخلـاص حدد الباحث هدف برناجمه التدرييب يف  تنمية عتبة 

  .مقارنة بالقدرة اهلوائية القصوى
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  :مكونات البرنامج التدريبي:2-8-2

ثــالث بواقــع أربــع دورات صــغرية للــدورة الواحــدة،بواقع دورتــني متوســطتني  مت تنفيــذ الربنــامج التــدرييب علــى مــدار •

  .وحدات تدريبية يف األسبوع

  .مت تنفيذ الربنامج يف مرحليت التدريب البدين العام و اخلاص •

مت تنفيــذ املنهــاج علــى شــكل متــارين تطبــق كجــزء مــن املرحلــة الرئيســية مــن الوحــدة التدريبيــة و ذلــك للرتكيــز علــى  •

  .حتقيق اهلدف من الربنامج دون سواه من األهداف املهارية،التكتيكية أو البدنية األخرى

لتجريبية بإجراء مرحلة االمحاء و بقيـة اجلـزء مـن املرحلـة األساسـية مـن الوحـدة التدريبيـة و مرحلـة قامت ا�موعة ا •

  .التهدئة مع ا�موعة الضابطة حتت اشراف مدرب الفريق

مت توزيــع التمــارين علــى اجلــدول الــزمين للمنهــاج مــع مراعــاة األســس العلميــة يف وضــعها حــىت تــتالءم مــع مرحلــة  •

  ).22(جدول رقم )) 2(ملحق (.التوقيت الصحيح يف تطبيقها التدريب و ظروفه و

  :ختيار التمارينإ:2-8-3

مــن خــالل االطــالع علـــى جمموعــة كبــرية مــن املراجـــع و الدراســات العلميــة املختلفــة،و الـــيت تتعلــق بطــرق التــدريب يف كـــرة 

الدراسات من اختارت متارين جري القدم،لوحظ اختالف يف وجهات النظر يف كيفية ترمجة الطريقة على شكل متارين،فمن 

بــدون كــرة و منهــا مــن اختار�ــا بــالكرة بغــض النظــر عــن الشــدة و احلجــم املســتخدمني،و منهــا مــن اختــارت متــارين اللعــب 

  ).Small-sided game(الصغرية 

بطريقـة تضـمن تنميــة  ووفقـا هلـذا و يف دراســتنا ، مت تطبيـق التمـارين وفقــا ملبـدأ التنـوع يف التــدريب حيـث مت اختيـار التمــارين

و بدون كرة، كما ) مدمج(اجلانب البدين دون التأثري السليب للجانب املهاري لالعب حيث مت االعتماد على متارين بالكرة

  )2(هو موضح يف امللحق رقم

  :مواصفات االختبارات المستخدمة: 2-9

  :قياس عتبتي األيض الالهوائية و الهوائية:2-9-1

األيــض قيــاس عتبــة مت حتديــد بروتوكــول االختبـار و مت  (Mercer 2007, 116)ة لعلـوم الرياضــة حسـب اجلمعيــة الربيطانيــ

عـن طريـق حتديـد نقطـة . (Kindermann 1979)  "كينـدرمان"وفقـا ملقاربـة  يف املختـرب)SA(و اهلوائيـة  )SAN(الالهوائيـة

عـن طريـق لـرت /ملليمول  4لرت و /ملليمول2عند مستوى ،املوافقة لكليهماو السرعة ،بداية تراكم محض الالكتيك يف الدم 

إجــراء املختــرب الختبــار حتملــي متــدرج علــى جهــاز الســري املتحــرك حــىت التوقــف بســبب التعــب إذ يقــوم باإلمحــاء ملــدة عشــر 
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 4مث يبـدأ بـاجلري علـى أربـع مراحـل مـدة كـل مرحلـة دقيقـة /نبضة 130بشدة خفيفة حيث نبض القلب ال يتجاوز دقائق 

 60و أخرى مدة  تفصل بني كل مرحلة  سا /كلم  2سا و بزيادة متدرجة بقدر /كم 10،و بسرعة ابتدائية قدرها دقائق 

بأخــذ عينــة مــن األصــبع بعــد ) Lactate pro(هــاز راحــة يــتم فيهــا قــراءة كميــة محــض الالكتيــك يف الــدم عــن طريــق ج ثــا

  .يف �اية االختبار) FCMAX(و استخراج نبض القلب األقصى.طوال فرتات االختبار) FC(التعقيم،مع مراقبة نبض القلب

  :طريقة استخراج النتائج

الالكتيـك يف الـدم  بعد كتابة البيانات على استمارة التسجيل،يتم رسـم منحـىن بيـاين لكـل مـن نـبض القلـب و نسـبة محـض

لـرت علـى التـوايل،مث و عـن /ملليمـول 4و  2بداللة السرعة،و حتـدد كـل مـن العتبـة الفارقـة اهلوائيـة و الالهوائيـة عنـد مسـتوى 

كمـا هـو موضـح ).FCSL1،FCSL2(و نبض القلب املوافق هلمـا) VSL1،VSL2(طريق االسقاط حتدد السرعة املوافقة لكليهما 

  ).37(يف الشكل رقم 

  .يتم قياس نبض القلب األقصى املرافق لوصول الالعب اىل حالة التعب كما

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 يوضح كيفية تحديد العتبة الفارقة الهوائية و الالهوائية بطريقة الرسم البياني ) 37(الشكل رقم 

 االنتقالمنطقة 

هوائي-الهوائي 

SAN 

SA 

FCSL2 

FCSL1 

  مللي مول/لرت محض الالكتيك

SL1 

SL2 4ml /L 

2ml /L 

 سرعة(كم/سا)

 نبض القلب (ن/د)

VSL1 VSL2 

 



 

 

،حيـــث )VMA(و الســـرعة اهلوائيـــة القصـــوى

م،و هـو يتكـون مـن جمموعـة مراحـل ،مـدة  

ســا يف كــل دقيقــة /كــم  0,5ســا و تــزداد مبقــدار 

حيث يتم ضبط إيقاع سرعة اجلري من خالل شريط تسجيل يصدر صوتا ذا نغمة قصرية ينبغـي أن يكـون املفحـوص عنـد 

نهـا،و يتغـري مرت ،و ثاين نغمة يكون قد وصل اىل الطـرف اآلخـر م

الصوت اىل نغمة طويلة عند انتهاء مرحلة و دخول املرحلـة التاليـة،و ينتهـي االختبـار عنـدما ال يسـتطيع املفحـوص احملافظـة 

األقصــى األكســجيين وفقــا للمعادلــة بعــد تســجيل النتــائج يف اســتمارة التســجيل اخلاصــة باالختبــار يــتم حســاب املســتهلك 

العمـــــــــــــــر ×3,248(-)ســـــــــــــــا/ســـــــــــــــرعة اجلـــــــــــــــري كلـــــــــــــــم

 

 

 

 

 

 

 (Bangsbo 1994)  

يهدف االختبـار اىل قيـاس حتمـل السـرعة اخلـاص لكـرة القـدم ومؤشـر التعـب الـذين يعـربان عـن قـدرة الالعـب علـى التحمـل 

ثانيـة مـن  25امتـداد اإلشـارات،و يتبـع ذلـك 

  .يوضح ذلك ) 39(و الشكل رقم
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  luc leger: (Léger L 1982)اختبار 

و الســـرعة اهلوائيـــة القصـــوى) VO2MAX(تقـــدير املســـتهلك األقصـــى األكســـجيينيهـــدف االختبـــار إىل 

م،و هـو يتكـون مـن جمموعـة مراحـل ،مـدة   20تتلخص اجراءاته يف اجلري بسرعة مقننـة بـني نقطتـني يفصـل بينهمـا مسـافة 

ســا و تــزداد مبقــدار /كــم 8,5كــل مرحلــة دقيقتــني،و تبــدأ ســرعة اجلــري يف املرحلــة األوىل عنــد 

  .حىت الوصول اىل التعب

حيث يتم ضبط إيقاع سرعة اجلري من خالل شريط تسجيل يصدر صوتا ذا نغمة قصرية ينبغـي أن يكـون املفحـوص عنـد 

مرت ،و ثاين نغمة يكون قد وصل اىل الطـرف اآلخـر م) 20(مساعها قد وصل اىل أحد طريف مسافة العشرين  

الصوت اىل نغمة طويلة عند انتهاء مرحلة و دخول املرحلـة التاليـة،و ينتهـي االختبـار عنـدما ال يسـتطيع املفحـوص احملافظـة 

  .على ايقاع سرعة اجلري و جماراة النغمة

  :طريقة استخراج النتائج

بعــد تســجيل النتــائج يف اســتمارة التســجيل اخلاصــة باالختبــار يــتم حســاب املســتهلك 

ســـــــــــــــرعة اجلـــــــــــــــري كلـــــــــــــــم×3,238+(31,025)=دقيقـــــــــــــــة.كلـــــــــــــــغ/ملـــــــــــــــل

  (b. turpin 2002, 184-185) )السرعة×العمر(0,1536

RSA)(Bongsbo:((Bangsbo 1994)(السرعة  كفاءة تكراراختبار  

يهدف االختبـار اىل قيـاس حتمـل السـرعة اخلـاص لكـرة القـدم ومؤشـر التعـب الـذين يعـربان عـن قـدرة الالعـب علـى التحمـل 

امتـداد اإلشـارات،و يتبـع ذلـك  علـى) ب(إىل ) أ(السـريع مـن يقـوم املختـرب بتنفيـذ الـركض 

و الشكل رقمـ،االختبار حيتوي على سبع ركضات )ج(إىل ) ب(الركض اخلفيف من نقطة 

LUC LEGERيوضح اختبار ) 38(الشكل رقم 

اختبار :2-9-2

يهـــدف االختبـــار إىل   

تتلخص اجراءاته يف اجلري بسرعة مقننـة بـني نقطتـني يفصـل بينهمـا مسـافة 

كــل مرحلــة دقيقتــني،و تبــدأ ســرعة اجلــري يف املرحلــة األوىل عنــد 

حىت الوصول اىل التعب

حيث يتم ضبط إيقاع سرعة اجلري من خالل شريط تسجيل يصدر صوتا ذا نغمة قصرية ينبغـي أن يكـون املفحـوص عنـد 

مساعها قد وصل اىل أحد طريف مسافة العشرين  

الصوت اىل نغمة طويلة عند انتهاء مرحلة و دخول املرحلـة التاليـة،و ينتهـي االختبـار عنـدما ال يسـتطيع املفحـوص احملافظـة 

على ايقاع سرعة اجلري و جماراة النغمة

طريقة استخراج النتائج

بعــد تســجيل النتــائج يف اســتمارة التســجيل اخلاصــة باالختبــار يــتم حســاب املســتهلك 

  :التالية

 VO2MAX)ملـــــــــــــــل

0,1536)+بالسنوات

اختبار  : 2-9-3

يهدف االختبـار اىل قيـاس حتمـل السـرعة اخلـاص لكـرة القـدم ومؤشـر التعـب الـذين يعـربان عـن قـدرة الالعـب علـى التحمـل 

يقـوم املختـرب بتنفيـذ الـركض الالهوائي ،حيـث 

الركض اخلفيف من نقطة 



 

 

 يوضح اختبار القفز لألعلى ) 40(

بعـدها نقـوم حبسـاب النتـائج كمـا يف االسـتمارة اإلسـتبيانية و 

،يف حالــة  7يعــرب عــن حتمـل الســرعة  لالعــب و حيســب جبمـع األوقــات الســبعة و تقسـيمها علــى الــرقم 

  .السقوط أو تعثر الالعب يؤخذ معدل الركضتني قبل و بعد التعثر و يدخل كزمن للركضة اليت تعثر عندها الالعب

و هو يعرب عن قدرة الالعب على مقاومة التعب و حيسب بطرح أصغر وقت لركضة واحـدة مـن أكـرب وقـت 
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  :طريقة استخراج النتائج

يف االسـتمارة اإلسـتبيانية و ) ب(اىل النقطـة ) أ(يتم تسجيل وقت كل ركضة مـن النقطـة 

يعــرب عــن حتمـل الســرعة  لالعــب و حيســب جبمـع األوقــات الســبعة و تقسـيمها علــى الــرقم  

السقوط أو تعثر الالعب يؤخذ معدل الركضتني قبل و بعد التعثر و يدخل كزمن للركضة اليت تعثر عندها الالعب

و هو يعرب عن قدرة الالعب على مقاومة التعب و حيسب بطرح أصغر وقت لركضة واحـدة مـن أكـرب وقـت 

  .أجنزه الالعب أثناء االختبار

   :لألعلىاختبار القفز 

مــن وضــع  ،لقيــاس حتمــل القــوة لعضــالت الســاقني

اليــــدان علــــى .مــــد الســــاقني .األرض

و يقفـــز يف  ،لألعلـــىيـــنهض الالعـــب 

،و املــــــــد الكامــــــــل اهلــــــــواء باملــــــــد الكامــــــــل للــــــــركبتني

 ،االبتــدائيمث العــودة إىل الوضــع للــذراعني لألعلــى،

 ثانيـــــــة، و حتســـــــب 90باســـــــتمرار ملـــــــدة 

  .الصحيحة فقط

يوضح اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى ) 39(الشكل رقم 

  

طريقة استخراج النتائج

يتم تسجيل وقت كل ركضة مـن النقطـة 

  :يلي

 :معـدل الركضــات

السقوط أو تعثر الالعب يؤخذ معدل الركضتني قبل و بعد التعثر و يدخل كزمن للركضة اليت تعثر عندها الالعب

و هو يعرب عن قدرة الالعب على مقاومة التعب و حيسب بطرح أصغر وقت لركضة واحـدة مـن أكـرب وقـت :التعب مؤشر

أجنزه الالعب أثناء االختبار

  

  

  

  

  

  

  

اختبار القفز  :2-9-4

لقيــاس حتمــل القــوة لعضــالت الســاقني

األرضاجللــــوس علــــى 

يـــنهض الالعـــب .... األرض 

اهلــــــــواء باملــــــــد الكامــــــــل للــــــــركبتني

للــذراعني لألعلــى،

باســـــــتمرار ملـــــــدة  و هكـــــــذا

الصحيحة فقط تاحملاوال

الشكل رقم 
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  :الوسائل االحصائية:2-10

  :اعتمد الباحث على املعادالت اآلتية 

:املتوسط احلسايب-1
مج	س

ن
= س
�

  

ع:        االحنراف املعياري =	
س)مج�

�
�(س�

��ن
  

  القياس البعدي)/100×)القياس القبلي-القياس البعدي= (( للتغريالنسبة املئوية 

   ):بريسون(معامل االرتباط البسيط 

ت:ستودنت للعينات املرتبطة) t(اختبارت =
ف	م

�
						ف�	ح	مج	

(��ن)

  

ت:للعينات غري املرتبطة) t(اختبارت =
س
�
�
س�
�
�

�
ع
�

�
ع�
�

�

��ن

  

  

  :خالصة

تعد الدراسة األساسية الركيزة األساسية اليت يعتمد عليها الباحث يف القيـام بالتجربـة أو البحـث بالشـكل العلمـي الصـحيح 

الـذي خيـول لـه الوصـول اىل اهلــدف مـن خـالل حـل مشــكلة الدراسـة،لذا كـان لزامـا علــى الباحـث أن حيـدد املـنهج املناســب     

ة،كما مت حتديـــد كـــل الوســـائل و األدوات املســـاعدة يف امتـــام البحث،كمـــا تعتـــرب و أن خيتـــار عينـــة البحـــث بالطريقـــة املناســـب

االختبـــارات و القياســـات الـــيت اســـتعملها الباحـــث ذات ثبـــات و صـــدق و موضـــوعية عاليـــة مرتكـــزا يف اختيارهـــا علـــى أراء 

حث على برنامج تدرييب مما نتج عنه نتائج صحيحة ختدم البحث،كما اعتمد البا. أساتذة خمتصني و مراجع علمية حديثة

مبين علـى أسـس علميـة دقيقـة مسـتعينا بـبعض األسـاتذة املختصـني يف جمـال تـدريب كـرة القـدم و كـذا مـدربني،وانطالقا مـن 

االطار الذي وضعه الباحث كمنهجية حتدد املسار الصحيح لسريورة البحث، مت معاجلة النتائج وفقا لطريقـة علميـة حديثـة 

كمــا اعتمــد الباحــث علــى فريــق مســاعد يف اجــراء االختبــارات و تطبيــق الربنــامج . EXCELو  SPSSعــن طريــق برنــامج 

  .التدرييب 
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ألجـــل اخلـــروج بالفائـــدة املرجـــوة مـــن أي دراســـة كانـــت جيـــب عـــدم االكتفـــاء بالنتـــائج اخلـــام املتحصـــل عليهـــا مـــن  :تمهيـــد

االختبارات القبلية و البعدية أو االكتفاء باملالحظة ملعرفة النتيجة النهائية،بل ال بد مـن أن تعـاجل هـذه النتـائج وفقـا لطريقـة 

يس االحصــائية،حيث تعــرض يف جــداول و أشــكال بيانيــة لتســهيل قراء�ــا     منهجيــة علميــة اعتمــادا علــى جمموعــة مــن املقــاي

الباحــث و حتليلهــا مث تنــاقش اعتمــادا علــى اخللفيــة النظريــة و الدراســات الســابقة أو املشــا�ة للدراســة األم،و �ــذا يســتطيع 

         نهــــا اآلخــــرون علميــــااصــــدار األحكــــام املوضــــوعية حــــول متغــــريات البحــــث و اخلــــروج باســــتنتاجات و توصــــيات يســــتفيد م

،و قد اعتمد الباحث على الوسائل االحصائية املناسبة و اليت حتقق اهلدف من الدراسة أال و هو و تطبيقيا على حد سواء

معرفـــة تـــأثري التـــدريب الفـــرتي خمتلـــف الشـــدة علـــى عتبـــيت األيـــض الالهوائيـــة و اهلوائيـــة حيـــث عـــرب عـــن هـــذا املتغـــري التـــابع 

يـــــــــــــــــــــــــة ذكرها،الســـــــــــــــــــــــــرعة و النـــــــــــــــــــــــــبض املـــــــــــــــــــــــــوافقني للعتبـــــــــــــــــــــــــة الالكتيكيـــــــــــــــــــــــــة األوىل و الثانيـــــــــــــــــــــــــة باملؤشـــــــــــــــــــــــــرات اآلت

)FCSL1,FCSL2,VSL1,VSL2(الهوائي و املعرب عنها بـــــ-،ومنطقة انتقال هوائي)FCSL,ΔVSLΔ(. و مؤشرات القدرة

  .)VO2MAX,VMA,FCMAX(اهلوائية

 :البحث القبلية لعينتينتائج القياسات تحليل عرض و : 3-1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و اخلـــاص بـــالفروق بـــني ا�موعـــة التجريبيـــة و الضـــابطة يف متغـــريات األساســـية قبـــل التجربـــة ) 8(ــــــ مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم

 احنصــرت   نالحــظ أنــه ال يوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــني مجيــع املتغــريات األساســية بــني ا�مــوعتني قبــل التجربــة اذ 

     0,05عنــد مســتوى الداللـــة ) 1,72(اجلدوليـــة "ت"م أقــل مــن قيمــة و هــذه القـــي) 0,62و 0,30(احملســوبة بــني " ت"

ممـــــــــــــا يؤكـــــــــــــد علـــــــــــــى تكـــــــــــــافؤ ا�مـــــــــــــوعتني يف املتغـــــــــــــريات االساســـــــــــــية قبـــــــــــــل اجـــــــــــــراء التجـــــــــــــرب 20و درجـــــــــــــة حريـــــــــــــة 

التجريبية في نتائج القياسات القبلية باستخدام اختبار داللة يوضح التجانس بين العينتين الضابطة و )08(الجدول رقم 

 "ت ستيودنت" الفروق

 المؤشرات العمر التدريبي )سم(الطول )كغ(الوزن السن

 العينة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة

17,66 17,76 68,22 68,69 169,69 170,24 3,73 3,82 

 ع 0,60 0,79 1,35 2,63 3,27 3,88 0,68 0,63

 ت المحسوبة 0,30 0,62 0,30 0,38

 ت الجدولية 1,72

 الداللة غير دال غير دال غير دال غير دال

 20:،درجة حرية 0,05:مستوى الداللة
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  عرض وتحليل نتائج االختبار القبلي لعينتي البحث:3-2

  "تت ستيودن"ام اختبار داللة الفروق في نتائج االختبارات القبلية باستخديوضح التجانس بين العينتين الضابطة و التجريبية ) 09(جدول رقم

  RSA تحمل القوة

VMA VO2MAX FCMAX 

ZT SAN SA 

ت
شرا

مؤ
ال

  

 ΔFCSL  تحمل السرعة التعب مؤشر 
 

ΔVSL FCSL2 VSL2 FC SL1 VSL1 
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طة
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طة
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جري
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طة
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 العينة

39,18 37,36 0,83 0,85 6,95 7,10 14,09 14,27 57,52 58,44 197,45 200 49,09 49,73 2,14 2,15 180,27 182,91 13,29 13,04 131,18 133,18 11,15 10,89 

 ع 0,69 0,84 2,32 3,43 0,91 0,61 6,24 2,8 0,5 0,98 5,59 5,15 4,34 4,72 6,41 4,79 1,01 0,8 0,24 0,19 0,10 0,12 4,70 4,83

0,89 0,34 1,61 0,47 0,38 1,32 0,28 0,03 1,28 0,77 1,6 0,81 

وبة
س

ح
لم

ت ا
 

1,72 

لية
دو

ج
 ال

ت
 

 غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال غير دال  غير دال   غير دال  غير دال

اللة
لد

ا
 

منطقــة انتقــال هــوائي :)Zone de transition(ZT/)د/ن(نــبض العتبــة الالكتيكيــة:FCSL/ )ســا/كــم(ســرعة العتبــة الالكتيكيــة:VSL/العتبــة الالهوائيــة:SAN/العتبــة اهلوائيــة  :SA    20: ،درجــة حريــة0.05:مســتوى الداللــة

الســرعة اهلوائيــة :VMA/)كــغ/د/مــول(أقصــى اســتهالك لألكســجني: VO2MAX/)د/ن(أقصــى نــبض للقلــب:FCMAX/)د/ن(الفــرق بــني نــبض العتبــة الالكتيكيــة:FCSLΔ/)ســا/كــم(الفــرق بــني ســرعيت العتبــة الالكتيكيــة: VSLΔ/الهــوائي

    )Le Repeated Sprint Ability Test (كفاءة تكرار السرعة :RSA/)سا/كم( القصوى
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اجلدوليـة " ت"أصـغر مـن قيمـة  1,6و  0,03احملسوبة احملصـورة بـني " ت"نالحظ أنه مجيع قيم ) 09(خالل اجلدول رقم

معنويــة بــني  و هــذا مــا يؤكــد علــى عــدم وجــود فــروق 0,05و مســتوى الداللــة  20عنــد درجــة حريــة  1,72و الــيت بلغــت 

االختبــارات القبليــة لعينــيت البحــث الضــابطة و التجريبيــة و هــذا مــا يــدل علــى التجــانس القــائم بــني عينــيت البحــث يف كــل 

  .مؤشرات القدرات اهلوائية القصوى و حتت القصوى لعينيت البحث

  .عرض و تحليل نتائج الفرضية األولى:3-3

مختلف الشدة و برنامج العينة الضـابطة يؤديـان الـى تحسـين القـدرة برنامجي التدريب الفتري "و اليت تنص على أن 

 "سنة19الهوائية تحت القصوى و القصوى و التحمل الخاص لالعبي كرة القدم تحت 

ــة للقــدر : 3-3-1 ــة و البعدي ــارات القبلي ــين االختب ــة ب ــائج المقارن ــة  ةعــرض و تحليــل نت تحــت الهوائي

  :لعينتي البحث الضابطة و التجريبية القصوى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي للقدرة الهوائية تحت القصوى لعينتي البحث) 10(جدول رقم 

 الضابطة العينة العينة التجريبية

لم
ا

تـــــ
ــــــــ

ــ
ـــــــغي
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را
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%
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ة 
الل
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ة  
سوب

ح
لم

ت ا
 

 قبلي بعدي

  ع  ع  ع  ع

ال
 د

ير
 غ

1,81 

1,13 0,81 2,28 134,27 2,32 133,18 

ال
 د

ير
 غ

0,39 4 ,76 130,45 3,43 131,18 
F

C
SL

1 
SA 

ال
 د

ير
 غ

0,21 0,42 0,65 10,94 0,69 10,89 

ال
 د

ير
 غ

0,78 0 ,50 11,32 0,83 11,15 

V
S L1

 

ال
 182,91 6,24 179,64 5,87 1,82 6,68 د

ال
 د

ير
 غ

1,41 3,24 178,45 2,80 180,27 

F
C

SL
2 

SAN 

ال
 13,04 0,91 14,29 0,92 8,75 10,87 د

ال
 د

ير
 غ

0,72 0,40 13,18 0,61 13,29 

V
S L2

 

ال
 49,73 5,59 45,36 5,94 9,62 - 4,04 د

ال
 د

ير
 غ

0,68 5,53 48,00 5,15 49,09 

Δ
F

C
SL

 

ZT 

ال
 2,15 0,50 3,35 1 35,96 4,35 د

ال
 د

ير
 غ

1,16 0,58 1,86 0,98 2,14 

Δ
V

SL
 

  10:،درجة حرية0.05:مستوى الداللة



 

 

  و الذي نتائج املقارنة بني االختبار القبلي و البعدي للقدرة اهلوائية حتت القصوى نالحظ

عنـد ) 1,81" (ت اجلدوليـة"اصـغر مـن ]

عــدم وجــود داللــة احصــائية بــين االختبــار القبلــي و البعــدي 

،كـم أننـا نالحـظ أن مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى 

مــا عــدا ) 1,81" (ت اجلدوليــة"و هــي أكــرب مــن

على التوايل  ) 1,13،0,21( عندمها" ت احملسوبة

هنـاك فـروق ذات داللـة احصـائية بـين االختبـار القبلـي و البعـدي للقـدرة 

و       .الهوائيــة تحــت القصــوى للعينــة التجريبيــة و لصــالح االختبــار البعــدي فيمــا عــدى العتبــة الالكتيكيــة األولــى

العتبـــة ( كـــل مــن نــبض و ســرعة العتبــة األيــض الالهوائيــة

و الفـرق يف نـبض القلـب  )VSLΔ(الهوائي بداللة كل مـن الفـرق يف السـرعة 

الالهوائيـة بنسـبة ،و قـد حتسـنت العتبـة )العتبـة الالكتيكيـة األوىل

بالنســــبة للســـــرعة العتبــــة الالكتيكيـــــة  8,75%

لكـــــل مــــــن فــــــرق  %35,96و 9,62%

FCSL2،VSL1،VSL2،FCSLΔ،ΔVSL( 
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و الذي نتائج املقارنة بني االختبار القبلي و البعدي للقدرة اهلوائية حتت القصوى نالحظ) 10(ــــ من خالل اجلدول رقم 

0,39،1,41[ملتغريات العينة الضابطة و الـيت تراوحـت مـا بـني

عــدم وجــود داللــة احصــائية بــين االختبــار القبلــي و البعــدي ممــا يــدل علــى  0,05و مســتوى داللــة 

،كـم أننـا نالحـظ أن مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى  لمؤشرات القدرة الهوائيـة تحـت القصـوى للعينـة الضـابطة

و هــي أكــرب مــن ]1,13،10,87[لــديها بــني " ت احملســوبة"للعينــة التجريبيــة احنصــرت 

ت احملسوبة"،حيث بلغت )VSL1,FCSL1(نبض و سرعة  العتبة الالكتيكية األوىل

هنـاك فـروق ذات داللـة احصـائية بـين االختبـار القبلـي و البعـدي للقـدرة هي أصغر من اجلدولية ،و منه نستنتج أنـه 

الهوائيــة تحــت القصــوى للعينــة التجريبيــة و لصــالح االختبــار البعــدي فيمــا عــدى العتبــة الالكتيكيــة األولــى

 كـــل مــن نــبض و ســرعة العتبــة األيــض الالهوائيــةيؤكــد هــذه الفرضــية اذ أن التحســن واضــح يف) 

الهوائي بداللة كل مـن الفـرق يف السـرعة -،و منطقة االنتقال هوائي

العتبـة الالكتيكيـة األوىل(،كما يوضـح عـدم حتسـن عتبـة األيـض اهلوائيـة

8,75بالنســــبة لنــــبض العتبـــــة الالكتيكيــــة الثانيــــة،كما حتســـــنت بنســــبة 

9,62بنســــــبة ) ZT(الهـــــوائي-الثانيـــــة،كما نالحــــــظ حتســـــن منطقــــــة االنتقـــــال هــــــوائي

FCSL1،SL2(يوضح تحسن القدرة الهوائية تحت القصوى) 41

  .للعينة التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــ من خالل اجلدول رقم 

ملتغريات العينة الضابطة و الـيت تراوحـت مـا بـني" احملسوبةت "أنه

و مســتوى داللــة  10درجــة حريــة 

لمؤشرات القدرة الهوائيـة تحـت القصـوى للعينـة الضـابطة

للعينــة التجريبيــة احنصــرت 

نبض و سرعة  العتبة الالكتيكية األوىل

هي أصغر من اجلدولية ،و منه نستنتج أنـه و 

الهوائيــة تحــت القصــوى للعينــة التجريبيــة و لصــالح االختبــار البعــدي فيمــا عــدى العتبــة الالكتيكيــة األولــى

) 41(الشــكل رقــم 

،و منطقة االنتقال هوائي)الالكتيكية الثانية

)FCSLΔ(كما يوضـح عـدم حتسـن عتبـة األيـض اهلوائيـة،

بالنســــبة لنــــبض العتبـــــة الالكتيكيــــة الثانيــــة،كما حتســـــنت بنســــبة  6,68%

الثانيـــــة،كما نالحــــــظ حتســـــن منطقــــــة االنتقـــــال هــــــوائي

41(الشكل رقم 
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تنتج أن التــدريب الفتــري مختلــف الشــدة أدى الــى نســعلــى التــوايل و منــه  )VSLΔ(و فــرق الســرعة )FCSLΔ(النــبض

  .الهوائي لعينة البحث-تحسن عتبة األيض الالهوائية و منطقة االنتقال هوائي

المقارنــة بــين االختبــارات القبليــة و البعديــة للقــدرة الهوائيــة القصــوى عــرض و تحليــل نتــائج :3-3-2

  :لعينتي البحث الضابطة و التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  و الذي يوضح نتائج مقارنة االختبارات القبلية و البعدية لعينيت البحث يف القدرة اهلوائية ) 11(ـــ من خالل اجلدول رقم 

ملؤشــــرات القــــدرة اهلوائيــــة القصــــوى لــــدى العينــــة الضــــابطة و الــــيت تراوحــــت مــــا " احملســــوبةت "القصــــوى نالحــــظ أن نتــــائج 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين مما يدل على ) 1,81" (ت اجلدولية"كانت أصغر من   ]0,99،1,55[بني

بينمـا نالحـظ عنـد العينـة التجريبيـة .االختبار القبلي و البعدي لمؤشرات القدرة الهوائية القصوى لدى العينـة الضـابطة

علــى وجــود فــروق و هــذا مــا يؤكــد " ت اجلدوليــة"أكــرب مــن قيمــة  ]2,52،8,83[احملصــورة بــني " ت احملســوبة"أن قــيم 

للعينـة التجريبيـة و لصـالح االختبـار ى ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي و البعدي في القدرة الهوائية القصـو 

 %15,68و مـــن خــالل نفـــس اجلـــدول أن مؤشــرات القـــدرة اهلوائيـــة القصــوى قـــد حتســـنت بنســـبة  كمـــا نالحـــظ.البعــدي

  بالنسبة لنبض %3,38،و )VMA(للسرعة اهلوائية القصوى 11,30%،)VO2MAX(للمستهلك األقصى األكسجيين

  يوضح مقارنة نتائج االختبارات القبلية و البعدية للقدرة الهوائية القصوى لعينتي البحث) 11(جدول رقم 

  العينة الضابطة العينة التجريبية
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ة 

سب
ن

 

 قبلي بعدي

اللة
لد

ا
وبة  

س
ح

لم
ت ا

  

 قبلي بعدي

ت 
يرا

تغ
لم

ا
 ع ع ع ع 

ال
د

 

1,81 

8,83 15,68 3,53 69,31 6,40 58,44 

ال
 د

ير
غ

 

0,99 4,29 59,67 4,79 57,52 VO2MAX 

ل 
دا

 

4,65 11,30 0,54 16,09 1,01 14,27 

ال
 د

ير
غ

 

1,55 0,75 14,68 0,80 14,09 VMA 

ال
د

 

2,52 3,38 7,06 193,45 4,34 200 

ال
 د

ير
غ

 

1,27 28,87 185,64 4,72 197,45 FCMAX 

  .10:،درجة حرية0,05:مستوى الداللة

VO2MAX:أقصى استهالك لألكسجني/VMA:السرعة اهلوائية القصوى/FCMAX:نبض القلب األقصى.  



 

 

يوضح نتائج االختبارات القبليـة و البعديـة 

  للقدرة الهوائية القصوى لعينتي البحث الضابطة و التجريبية 

 

تتحســـن مل ) VMA(نالحـــظ أن الســرعة اهلوائيـــة القصــوى

ســـا بعـــد /كـــم14,68ســـا و /كـــم14,09

،  %11,30سا بنسبة حتسن بلغت /كم16,09

ة للعينـة الضـابطة و حتسـن بالنسـبة للعينـة التجريبيـة 

،كمــا نــرى حتســن نــبض القلــب األقصــى %
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يوضح نتائج االختبارات القبليـة و البعديـة ) 42(الشكل رقم 

للقدرة الهوائية القصوى لعينتي البحث الضابطة و التجريبية 

FCMAX.( و مـــن خــالل الشـــكل رقــم)نالحـــظ أن الســرعة اهلوائيـــة القصــوى) 42

14,09بالنســـبة للعينـــة الضـــابطة حيـــث كـــان متوســـطها احلســـايب قبـــل التـــدريب الفـــرتي 

16,09سا اىل /كم  14,27التدريب بينما حتسنت بالنسبة للعينة التجريبية من 

ة للعينـة الضـابطة و حتسـن بالنسـبة للعينـة التجريبيـة بالنسـب) VO2MAX(كما أنه مل يتحسن املستهلك األقصى األكسجيين

%15,68كــغ و بنســبة /د/مــول69,31كــغ اىل /د/مــول58,44

العينتـــني التجريبيـــة و الضـــابطة لكـــن يبقـــى غـــري 

دال بالنســـبة للعينـــة الضـــابطة و اخنفـــض مـــن متوســـط 

د بالنســــــــــــبة هلـــــــــــــا /ن 185,67د اىل 

بينمــــا كــــان داال بالنســــبة للتجريبيــــة و قــــد حتســــن مــــن 

د بنســـــــــــــــبة اخنفـــــــــــــــاض /ن 193,45

التدريب و تدل هذه النتائج اىل أن 

ي مختلــــــف الشــــــدة قــــــد حســــــن كــــــل مــــــن 

المســــــــتهلك األقصــــــــى األكســــــــجيني و الســــــــرعة 

الهوائيــة القصـــوى و نـــبض القلـــب األقصـــى للعينـــة 

التجريبيــة بينمــا برنــامج العينــة الضــابطة لــم يحســن 

من هذه المؤشرات فيما عدا نبض القلب األقصى 

   .حيث كان التأثير غير دال معنويا

MAX(القلــب األقصــى

بالنســـبة للعينـــة الضـــابطة حيـــث كـــان متوســـطها احلســـايب قبـــل التـــدريب الفـــرتي 

التدريب بينما حتسنت بالنسبة للعينة التجريبية من 

كما أنه مل يتحسن املستهلك األقصى األكسجيين

58,44مــن متوســط 

العينتـــني التجريبيـــة و الضـــابطة لكـــن يبقـــى غـــري  لكـــال

دال بالنســـبة للعينـــة الضـــابطة و اخنفـــض مـــن متوســـط 

د اىل /ن 197,45

بينمــــا كــــان داال بالنســــبة للتجريبيــــة و قــــد حتســــن مــــن 

193,45د اىل /ن 200

و تدل هذه النتائج اىل أن .%2,52بلغت 

ي مختلــــــف الشــــــدة قــــــد حســــــن كــــــل مــــــن الفتــــــر 

المســــــــتهلك األقصــــــــى األكســــــــجيني و الســــــــرعة 

الهوائيــة القصـــوى و نـــبض القلـــب األقصـــى للعينـــة 

التجريبيــة بينمــا برنــامج العينــة الضــابطة لــم يحســن 

من هذه المؤشرات فيما عدا نبض القلب األقصى 

حيث كان التأثير غير دال معنويا
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عــرض و تحليــل نتــائج المقارنــة بــين االختبــارات القبليــة و البعديــة للتحمــل الخــاص  لعينتــي : 3-3-3

  :البحث الضابطة و التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و الــذي يوضــح مقارنــة نتــائج االختبــارات القبليــة و البعديــة للتحمــل اخلــاص لعينــيت البحــث ) 12(مــن خــالل اجلــدول رقــم

) حتمــل السرعة،مؤشـر التعب،حتمــل القــوة(ملقارنـة مؤشــرات التحمــل اخلـاص" ت احملســوبة"الضـابطة و التجريبيــة نالحـظ أن 

عند مستوى داللة  1,81" ت اجلدولية"أصغر من  1,42،0,89،1,40لدى العينة الضابطة و اليت بلغت على التوايل 

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين االختبـــار القبلـــي و البعـــدي ممـــا يـــدل علـــى  10و درجـــة حريـــة  0,05

حتمـــل (ملؤشـــرات التحمـــل اخلـــاص" ت احملســـوبة"،بينمـــا نالحـــظ أن  لمؤشـــرات التحمـــل الخـــاص لـــدى العينـــة الضـــابطة

ت اجلدولية "على التوايل أكرب من  2,03،5,17،4,71للعينة التجريبية و اليت بلغت ) ب،حتمل القوةالسرعة،مؤشر التع

ممـا يـدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين االختبـار  0,05و مستوى داللـة  10عند درجة حرية  1,81"

  . يالقبلي و البعدي لمؤشرات التحمل الخاص لدى العينة التجريبية و لصالح البعد

  

  

  يوضح مقارنة نتائج االختبارات القبلية و البعدية للتحمل الخاص لعينتي البحث الضابطة و التجريبية ) 12(جدول رقم

  العينة الضابطة العينة التجريبية

اللة
لد

ا
لية  

دو
ج
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ت

 

وبة
س

ح
لم

ت ا
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ا
وبة  

س
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لم
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 قبلي بعدي

ت 
يرا

تغ
لم

ا
 ع ع ع ع 

ال
د

 

1,81 

2,03 -3,43 0,32 6,86 0,24 7,10 
ال

 د
ير

غ
  

1,42 0,17 6,93 0,19 6,95 

ة 
رع

س
 ال

مل
ح

ت
 R
SA

 

ال
د

 

5,17 58,74- 0,25 0,35 0,10 0,85 

ال
 د

ير
غ

 

0,89 0,16 0,86 0,12 0,83 

ب
ـــع

الت
ر 

ؤش
م

  

ال
د

 

4,71 11,68 3,29 41,73 4,70 37,36 

ال
 د

ير
غ

 

1,40 4,17 40,27 4,83 39,18 

وة 
الق

ل 
حم

ت
  



 

 

و الـــذين يوضـــحان نتـــائج االختبـــارات القبليـــة و البعديـــة الختبـــارات التحمـــل اخلـــاص 

نالحــظ التحســن الواضــح يف كــل مــن حتمــل السرعة،مؤشــر التعــب و حتمــل القــوة لــدى العينــة التجريبيــة بينمــا نالحــظ عــدم 

نامج التدريب الفتري أدى الى تحسن التحمـل الخـاص 

  يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية لتحمل القوة  لكل من العينة التجريبية و الضابطة

العينة الضابطة 

 العينة الضابطة                                                                                               

  
  و التجريبية الضابطةلكل من العينة ) RSA(يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية الختبار تكرار تحمل السرعة
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و الـــذين يوضـــحان نتـــائج االختبـــارات القبليـــة و البعديـــة الختبـــارات التحمـــل اخلـــاص ) 44) (43(مـــن خـــالل الشـــكلني 

نالحــظ التحســن الواضــح يف كــل مــن حتمــل السرعة،مؤشــر التعــب و حتمــل القــوة لــدى العينــة التجريبيــة بينمــا نالحــظ عــدم 

نامج التدريب الفتري أدى الى تحسن التحمـل الخـاص بر حتسن نفس املؤشرات لدى العينة الضابطة و منه نسـتنتج أن 

  .لدى العينة التجريبية بينما لم يؤدي برنامج العينة الضابطة الى تحسنها

يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية لتحمل القوة  لكل من العينة التجريبية و الضابطة) 

 

تحمل القوة  قبل

تحمل القوة  بعد

                                                                                             

يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية الختبار تكرار تحمل السرعة
  

قبل  التعب مؤشر

مؤشر التعب  بعد

ـــــــدل (تحمـــــــل الســـــــرعة  مع

قبل) الركضات

ـــــــدل (تحمـــــــل الســـــــرعة  مع

بعد) الركضات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـــن خـــالل الشـــكلني 

نالحــظ التحســن الواضــح يف كــل مــن حتمــل السرعة،مؤشــر التعــب و حتمــل القــوة لــدى العينــة التجريبيــة بينمــا نالحــظ عــدم 

حتسن نفس املؤشرات لدى العينة الضابطة و منه نسـتنتج أن 

لدى العينة التجريبية بينما لم يؤدي برنامج العينة الضابطة الى تحسنها

  

  

  

 

) 43(الشكل رقم                 

العينة التجريبية 

                                                                                             العينة التجريبية            

يوضح نتائج االختبارات القبلية و البعدية الختبار تكرار تحمل السرعة) 44(الشكل رقم 
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  :الثانيةعرض و تحليل نتائج الفرضية : 3-4

 برنامج التدريب الفتري مختلـف الشـدة أفضـل مـن برنـامج العينـة الضـابطة فـي تحسـين القـدرة"و اليت تنص على أن 

  "سنة 19الهوائية تحت القصوى و القصوى و التحمل الخاص لالعبي كرة القدم تحت 

عــرض و تحليــل نتــائج المقارنـــة بــين العينــة الضــابطة و التجريبيـــة فــي االختبــارات البعديـــة :3-4-1 

  .للقدرة الهوائية تحت القصوى

  

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي يوضح نتائج الفرق بني االختبار البعدي للقدرة اهلوائية حتت القصوى لعينيت البحث ذو ال) 13(من خالل اجلدول رقم 

أنــه ال توجـد فــروق ذات داللـة احصــائية بــين العينتـين التجريبيــة و الضــابطة فـي كــل مــن الضـابطة و التجريبيـة نالحــظ 

 )FCSLΔ(الهوائي بداللة النبض-هوائي،منطقة االنتقال )FCSL2(،نبض العتبة الالهوائية)VSL1(سرعة العتبة الهوائية

ت "و هــــــــــي أصــــــــــغر مــــــــــن ) 1,54،0,58،1,08(هلــــــــــذه املؤشــــــــــرات علــــــــــى التــــــــــوايل " ت احملســــــــــوبة"كانــــــــــت حيــــــــــث  

ـــــــة FCSL1(2,40(لكـــــــل مـــــــن نـــــــبض العتبـــــــة اهلوائيـــــــة" ت احملســـــــوبة"،بينـــــــا نالحـــــــظ أن )1,72"(اجلدوليـــــــة ،ســـــــرعة العتب

يوضــح نتــائج الفــرق بــين االختبــار البعــدي للقــدرة الهوائيــة تحــت القصــوى لعينتــي البحــث ) 13(جــدول رقــم 

  الضابطة و التجريبية

  المتغيرات 

  العينة التجريبية  العينة الضابطة

وبة
س

ح
لم

ت ا
  

لية
دو

ج
 ال

ت
  

اللة
لد

ا
  

  ع  ع

SA  

FCSL1  130,45  4,76  134,27  2,28  2,40 

1,72  

ل 
دا

  

VSL1  11,32  0,50  10,94  0,76  1,54  

ال
 د

ير
غ

  

SAN  
FCSL2  178,45  3,24  179,64  5,87  0,58  

ال
 د

ير
غ

  

VSL2  13,18  0,40  14,29  0,92  3,67  ال
د

  

ZT  
FCSLΔ  48  5,53  45,36  5,94  1,08  

ال
 د

ير
غ

  

VSLΔ  1,86  0,58  3,35  1  4,26  ال
د

  

 20:، درجة حرية 0,05:مستوى الداللة



 

 

)VSLΔ(4,26 . ت "كانـــــت أكـــــرب مـــــن

وجود فروق ذات داللة احصـائية بـين االختبـار البعـدي لهـذه المؤشـرات لصـالح العينـة 

عـــرض و تحليـــل نتـــائج المقارنـــة بـــين العينـــة الضـــابطة و التجريبيـــة فـــي االختبـــارات البعديـــة 

و الــذي يوضــح الفــرق بــني االختبــار البعــدي يف القــدرة اهلوائيــة القصــوى للعينتــني التجريبيــة     

" ت اجلدوليـــة"علـــى التـــوايل أكـــرب مـــن)4,78

بـين االختبـار  0,05و مسـتوى داللـة  20

  يوضح نتائج الفرق بين االختبار البعدي في القدرة الهوائية القصوى للعينتين التجريبية و الضابطة 

  الداللة  ت الجدولية  ت المحسوبة

1,72  

  دال 

  دال

  غير دال 

  

  التجريبية و الضابطةيوضح الفرق في نسب تغير القدرة الهوائية تحت القصوى بين العينتين 

-0

-0
-2,27

-14,7

0

8,

-9,62

35,96

-20
-10

0
10
20
30
40
SA FCSL

SAN VSL

ZT FCSLΔ

ZT VSLΔ
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(الهـــــوائي بداللـــــة الســـــرعة -هـــــوائيو منطقـــــة التحـــــول  3,67

وجود فروق ذات داللة احصـائية بـين االختبـار البعـدي لهـذه المؤشـرات لصـالح العينـة  مما يدل على

عـــرض و تحليـــل نتـــائج المقارنـــة بـــين العينـــة الضـــابطة و التجريبيـــة فـــي االختبـــارات البعديـــة 

  .للقدرة الهوائية القصوى

و الــذي يوضــح الفــرق بــني االختبــار البعــدي يف القــدرة اهلوائيــة القصــوى للعينتــني التجريبيــة     ) 14(مــن خــالل اجلــدول رقــم

4,78و VMA  )5,05و VO2MAXلكـــل مـــن " ت احملســـوبة 

20على وجود فروق ذات داللة احصائية عند درجة حرية 

يوضح نتائج الفرق بين االختبار البعدي في القدرة الهوائية القصوى للعينتين التجريبية و الضابطة 

  عينة تجريبية  عينة ضابطة
ت المحسوبة

  ع  ع

59,67 4,29  69,31  3,53  5,05  

14,09  0,63  16,76  0,45  4,78  

185,64  28,87  193,45  7,06  0,87  

يوضح الفرق في نسب تغير القدرة الهوائية تحت القصوى بين العينتين ) 45

0,56

1,45

-1,02

0,83

0,81

0,42

-1,82

,75

SA FCSL1

SA VSL1

SAN FCSL2

SAN VSL2

نسبة التغري  العينة الضابطة

نسبة التغري  العينة التجريبية

VSL2(3,67(الالهوائيـــــة

مما يدل على 1,72"اجلدولية

  . التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عـــرض و تحليـــل نتـــائج المقارنـــة بـــين العينـــة الضـــابطة و التجريبيـــة فـــي االختبـــارات البعديـــة :3-4-2

للقدرة الهوائية القصوى

  

  

  

  

  

  

مــن خــالل اجلــدول رقــمـــــ 

ت احملســـوبة "و الضـــابطة أن 

على وجود فروق ذات داللة احصائية عند درجة حرية مما يـدل ) 1,72(

يوضح نتائج الفرق بين االختبار البعدي في القدرة الهوائية القصوى للعينتين التجريبية و الضابطة ) 14(الجدول رقم 

  المتغيرات

VO2MAX  59,67

VMA  14,09

FCMAX  185,64

  

45(الشكل رقم 

نسبة التغري  العينة الضابطة

نسبة التغري  العينة التجريبية



 

 

و الســــرعة الهوائيــــة ) VO2MAX(البعــــدي للعينتــــين التجريبيــــة و الضــــابطة فــــي المســــتهلك األقصــــى األكســــجيني

البالغـــة ) FCMAX(ألقصـــى نـــبض للقلـــب" 

يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات ممــا  0,05

  .داللة احصائية بين االختبار البعدي لنبض القلب األقصى لعينتين التجريبية و الضابطة

التجريبيـــة فـــي االختبـــارات البعديـــة 

  
  العينتين التجريبية و الضابطةيوضح الفرق في نسب تغير القدرة الهوائية القصوى بين 

-10

-5

0

5

10

15

20

VO2MAX

5,76

15,

نسبة التغير  العينة الضابطة

  عينتي البحث الضابطة و التجريبيةلللتحمل الخاص 

ت 

  المحسوبة

ت 

  الجدولية
  الداللة

0,63  

1,72  

ل 
دا

ر 
غي

  

5,74  

ل 
دا

  

0,91  

ل 
دا

ر 
غي
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البعــــدي للعينتــــين التجريبيــــة و الضــــابطة فــــي المســــتهلك األقصــــى األكســــجيني

" ت احملســـوبة"،كمـــا نالحـــظ أن لصـــالح العينـــة التجريبيـــة) 

0,05و مســتوى داللــة  20عنــد درجــة حريــة " ت اجلدوليــة"

داللة احصائية بين االختبار البعدي لنبض القلب األقصى لعينتين التجريبية و الضابطة

التجريبيـــة فـــي االختبـــارات البعديـــة  عـــرض و تحليـــل نتـــائج المقارنـــة بـــين العينـــة الضـــابطة و

  .للتحمل الخاص

يوضح الفرق في نسب تغير القدرة الهوائية القصوى بين ) 46(

 

VMA FCMAX

4,02

-6,37

,68

11,3

-3,38

نسبة التغير  العينة الضابطة نسبة التغير  العينة التجريبية

للتحمل الخاص يوضح نتائج الفرق بين االختبار البعدي ) 

  المتغيرات
ت   عينة تجريبية  عينة ضابطة

المحسوبة   ع  ع

0,63  0,32  6,86  0,17 6,93  تحمل السرعة 

5,74  0,25  0,35  0,16  0,86  التعب  مؤشر

0,91  3,29  41,73  4,17  40,27  تحمل القوة 

البعــــدي للعينتــــين التجريبيــــة و الضــــابطة فــــي المســــتهلك األقصــــى األكســــجيني

) VMA(القصـــوى

"اصــغر مــن  0,87

داللة احصائية بين االختبار البعدي لنبض القلب األقصى لعينتين التجريبية و الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عـــرض و تحليـــل نتـــائج المقارنـــة بـــين العينـــة الضـــابطة و :3-4-3

للتحمل الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(الشكل رقم

) 15(جدول رقم 

المتغيرات

R
SA

  

تحمل السرعة 

مؤشر

تحمل القوة 



 

 

و الـــذي يوضـــح الفــرق بـــني االختبـــارات البعديــة للتحمـــل اخلـــاص  لعينــيت البحـــث الضـــابطة       

علـى التـوايل أقـل مـن قيمـة  0,91و  0,63

ـــة  ـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل ي

، بينمـا احصائية بين عينتي البحث الضابطة و التجريبية في االختبار البعدي لكل من تحمل السرعة و تحمـل القـوة

أن هنـاك فـروق ذات داللـة و منـه نسـتنتج 

  .العينية الضابطة و التجريبية في مؤشر وقت التعب و لصالح العينة التجريبية

و علـى الـرغم مـن الفـرق الغـري دال احصـائيا بـني العينتـني يف كـل مـن حتمـل السـرعة و القـوة اال أن نسـبة التغـري لكـل منهمـا 

ري مختلـف الشـدة ادى الـى تحسـين أن برنـامج الفتـ

  )47(الحظ الشكل رقم 

  
   لعينتين التجريبية و الضابطةبين ايوضح الفرق في نسب تغير مؤشرات التحمل الخاص 

-60

-40

-20

0

20

تحمل القوة 

2,78
11,68
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و الـــذي يوضـــح الفــرق بـــني االختبـــارات البعديــة للتحمـــل اخلـــاص  لعينــيت البحـــث الضـــابطة       ) 15(مــن خـــالل اجلـــدول رقــم

0,63لكل مـن حتمـل السـرعة و حتمـل القـوة " ت احملسوبة"و التجريبية، نالحظ أن 

ـــة  1,72 ـــة ممـــا  20يـــة و درجـــة حر  0,05عنـــد مســـتوى دالل ـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل ي

احصائية بين عينتي البحث الضابطة و التجريبية في االختبار البعدي لكل من تحمل السرعة و تحمـل القـوة

و منـه نسـتنتج " ت اجلدوليـة "أكـرب مـن  5,74ت احملسوبة ملؤشر وقـت التعـب 

العينية الضابطة و التجريبية في مؤشر وقت التعب و لصالح العينة التجريبية

و علـى الـرغم مـن الفـرق الغـري دال احصـائيا بـني العينتـني يف كـل مـن حتمـل السـرعة و القـوة اال أن نسـبة التغـري لكـل منهمـا 

أن برنـامج الفتـعند العينة التجريبية أعلى منها عند الضابطة و هـذا مـا يـدل علـى 

الحظ الشكل رقم .(تحمل السرعة الخاص و تحمل القوة أفضل من برنامج العينة الضابطة

يوضح الفرق في نسب تغير مؤشرات التحمل الخاص ) 47(الشكل رقم 

 

 

تحمل القوة 
تحمل السرعة 

)معدل الركضات(
مؤشر  التعب 

-0,39

3,07

68

-3,43

-58,74

مــن خـــالل اجلـــدول رقــم

و التجريبية، نالحظ أن 

1,72" ت اجلدوليـــة"

احصائية بين عينتي البحث الضابطة و التجريبية في االختبار البعدي لكل من تحمل السرعة و تحمـل القـوة

ت احملسوبة ملؤشر وقـت التعـب "نالحظ أن 

العينية الضابطة و التجريبية في مؤشر وقت التعب و لصالح العينة التجريبيةاحصائية بين 

و علـى الـرغم مـن الفـرق الغـري دال احصـائيا بـني العينتـني يف كـل مـن حتمـل السـرعة و القـوة اال أن نسـبة التغـري لكـل منهمـا 

عند العينة التجريبية أعلى منها عند الضابطة و هـذا مـا يـدل علـى 

تحمل السرعة الخاص و تحمل القوة أفضل من برنامج العينة الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

الشكل رقم 

ضابطة 

تجريبية
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  :الثالثةعرض و تحليل نتائج الفرضية :3-5

توجد عالقة ارتباطية طردية بـين كـل مـن القـدرة الهوائيـة تحـت القصـوى و القصـوى و التحمـل "و اليت تنص على أنه

  سنة  19الخاص لدى العبي كرة القدم تحت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :العالقة بين القدرة الهوائية تحت القصوى و التحمل الخاص:3-5-1

أن العالقـــة كانــــت دالـــة احصــــائيا بـــني مؤشــــر التعـــب و كــــل مـــن ســــرعة العتبـــة الالكتيكيــــة ) 16(يتضـــح مــــن اجلـــدول رقــــم

حيـث  0,05عند مستوى داللة  )VSLΔ(الهوائي -و منطقة االنتقال هوائي 0,01عند مستوى الداللة ) VSL2(الثانية

على التوايل،مما يدل على وجود عالقة ارتباطية عكسية بني هذين املؤشرين  0,77-و  0,72-بلغ معامل ارتباط بريسون 

 )FCSL1،FCSL2، FCSLΔ(ري دالة احصائيا بني كل من و مؤشر التعب،كما نالحظ وجود عالقة ارتباطية عكسية غ

علــى التــوايل بينمــا نالحــظ وجــود عالقــة ارتباطيــة  0,42-و  0,59-،0,43-ومؤشــر التعــب حيــث بلــغ ارتبــاط بريســون 

  .و مؤشر التعب) VSL1(ضعيفة بني سرعة العتبة الفارقة 

  القصوى و التحمل الخاص لدى العينة التجريبيةيوضح العالقة االرتباطية بين القدرات الهوائية تحت القصوى و ) 16(جدول رقم 

 التحمل الخاص القدرة الهوائية تحت القصوى القدرة الهوائية القصوى 

 
VMA VO2MAX FCMAX 

SA SAN ZT RSA 
تحمل 

 FCSL1 VSL1 FCSL2 VSL2 ΔFCSL ΔVSL القوة
 مؤشر

 التعب

تحمل 

 السرعة

VMA 1 
           

VO2MAX 0,99** 1 
          

FCMAX 0,40 0,32 1          
FCSL1 0,47 0,46 0,08 1 

        
VSL1 -0,29 -0,22 -0,56 -0,50 1        
FCSL2 0,72* 0,72* 0,47 0,17 -0,06 1 

      
VSL2 0,74** 0,77** 0,17 0,40 0,22 0,71* 1 

     
ΔFCSL 0,54 0,54 0,43 -0,22 0,13 0,93** 0,55 1 

    
ΔVSL 0,87** 0,84** 0,52 0,69* -0,45 0,69* 0,77** 0,42 1 

   
التعب مؤشر  -0,69* -0,66* -0,44 -0,43 0,17 -0,59 -0,73* -0,42 -0,78** 1   

 1 **0,79 0,60- 0,25- 0,44- 0,41- 0,31 0,39- *0,66- 0,42- 0,45- تحمل السرعة
 

 1 0,49- **0,74- *0,63 0,05 0,43 0,20 0,35- 0,38 0,29 0,41 0,47 تحمل القوة

  0,01مستوى الداللة *

  0,05مستوى الداللة **

  
 



 

 

بـني كـل مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى مـا عـدا 

       0,60-و حتمـــل الســـرعة ب ) VSLΔ(،حيـــث كانـــت أقـــوى عالقـــة بـــني 

يؤكــد علــى هــذه النتــائج اذ نالحــظ ) 48(

بــــني كــــل مؤشــــرات القــــدرة اهلوائيــــة حتــــت القصــــوى و كــــل مــــن مؤشــــر التعــــب و معــــدل الركضــــات 

و هــذا يبـني أنــه كلمــا حتسـنت القــدرة اهلوائيـة القصــوى بداللــة عتبـة األيــض اهلوائيـة و الالهوائيــة و منطقــة 

توجــد عالقـــة و منــه نســتنتج أنــه .كــيالهــوائي حتســنت قــدرة الالعــب علــى التحمـــل الالهــوائي الالالكتي

 19السـرعة القصـوى لالعبـي كـرة القـدم أقـل مـن 

أما العالقة بني مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى و حتمل القوة فقد كانت طردية غري دالة احصائيا بـني كـل املؤشـرات 

،و كانــت أقــوى عالقــة طرديــة  0,35-،حيــث بلغــت قيمــة ارتبـاط بريســون بــني هــذا األخــري و حتمـل القــوة 

ــــــــني كــــــــل مــــــــن  ــــــــة طرديــــــــة ب و أضــــــــعف عالق

  . على التوايل 0,38

  
  سنة  19لالعبي كرة القدم أقل من  )RSA(بكفاءة تكرار السرعة القصوى
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بـني كـل مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى مـا عـدا كما أننا نالحظ وجـود عالقـة ارتباطيـة عكسـية غـري دالـة احصـائيا 

،حيـــث كانـــت أقـــوى عالقـــة بـــني )حتمـــل الســـرعة(مـــع معـــدل الركضـــات

(و الشــكل رقــم .0,25-و حتمــل الســرعة ب ) FCSLΔ(و أضــعف عالقــة بــني

بــــني كــــل مؤشــــرات القــــدرة اهلوائيــــة حتــــت القصــــوى و كــــل مــــن مؤشــــر التعــــب و معــــدل الركضــــات هبــــوط منحــــىن العالقــــة 

و هــذا يبـني أنــه كلمــا حتسـنت القــدرة اهلوائيـة القصــوى بداللــة عتبـة األيــض اهلوائيـة و الالهوائيــة و منطقــة 

الهــوائي حتســنت قــدرة الالعــب علــى التحمـــل الالهــوائي الالالكتي

السـرعة القصـوى لالعبـي كـرة القـدم أقـل مـن  كفاءة تكـرارارتباطية طردية بين القدرة الهوائية تحت القصوى و  

أما العالقة بني مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى و حتمل القوة فقد كانت طردية غري دالة احصائيا بـني كـل املؤشـرات 

،حيــث بلغــت قيمــة ارتبـاط بريســون بــني هــذا األخــري و حتمـل القــوة 

VSL2 ( و)VSLΔ ( ــــــــوايل 0,62و  0,43ب ــــــــني كــــــــل مــــــــن .علــــــــى الت ــــــــة طرديــــــــة ب و أضــــــــعف عالق

FC ( و)FCSL1 ( 0,38و  0,19، 0,047و حتمل القوة ب

بكفاءة تكرار السرعة القصوىعالقة القدرة الهوائية تحت القصوى 

 

كما أننا نالحظ وجـود عالقـة ارتباطيـة عكسـية غـري دالـة احصـائيا 

)VSL1 (مـــع معـــدل الركضـــات

و أضــعف عالقــة بــني

هبــــوط منحــــىن العالقــــة 

و هــذا يبـني أنــه كلمــا حتسـنت القــدرة اهلوائيـة القصــوى بداللــة عتبـة األيــض اهلوائيـة و الالهوائيــة و منطقــة ) RSA(الختبـار

الهــوائي حتســنت قــدرة الالعــب علــى التحمـــل الالهــوائي الالالكتي-االنتقــال هــوائي

ارتباطية طردية بين القدرة الهوائية تحت القصوى و  

  .سنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما العالقة بني مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى و حتمل القوة فقد كانت طردية غري دالة احصائيا بـني كـل املؤشـرات 

،حيــث بلغــت قيمــة ارتبـاط بريســون بــني هــذا األخــري و حتمـل القــوة )VSL1(مـا عــدا 

SL2(بــــــــني كــــــــل مــــــــن 

)FCSLΔ(،)FCSL2

  

عالقة القدرة الهوائية تحت القصوى )48(الشكل رقم 
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يتأكد لنا أن كلما حتسنت القدرة اهلوائية حتت القصوى حتسنت قدرة الالعب يف مقاومة التعب ) 49(و من الشكل رقم 

توجد عالقة ارتباطيـة طرديـة و منه نستنتج أنه ) اختبار القفز لألعلى من وضع اجللوس(رر أثناء جهد عضلي أقصى متك

  .سنة 19بين القدرة الهوائية تحت القصوى و تحمل القوة لالعبي كرة القدم أقل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :العالقة بين القدرة الهوائية القصوى و التحمل الخاص: 3-5-2

ـــــني مؤشـــــر التعـــــب و كـــــل مـــــن ) 16(يتضـــــح مـــــن اجلـــــدول رقـــــم ـــــة احصـــــائيا ب ـــــت عكســـــية دال ) VMA(أن العالقـــــة كان

علــى التوايل،كمــا يظهــر أ�ــا  0,66-و  0,68-حيــث بلــغ ارتبــاط بريســون  0,01عنــد مســتوى داللــة ) VO2MAX(و

  .0,43-حيث بلغت قيمة ارتباط بريسون ) FCMAX(عكسية غري دالة احصائيا بني مؤشر التعب و 

رعة حيث كان معامل االرتباط كما نالحظ وجود عالقة ارتباطية عكسية بني مؤشرات القدرة اهلوائية القصوى و حتمل الس

علـى التـوايل ، و  0,41-و  0,45-بقيمـة ) VMA(،)VO2MAX(سالبا و داال احصائيا بني حتمل السرعة و كـل مـن 

  .0,66-بقيمة  0,01عند مستوى داللة ) FCMAX(داال احصائيا بني حتمل السرعة و

  
 19يوضح العالقة بين القـدرة الهوائيـة تحـت القصـوى و تحمـل القـوة لالعبـي كـرة القـدم أقـل مـن ) 49(الشكل رقم   



 

 

  
يوضــــح العالقــــة بــــين القــــدرة الهوائيــــة ) 51(الشــــكل رقــــم 

  سنة 19القصوى و تحمل القوة لالعبي كرة القدم أقل من 

 

)RSA ( طرديـة و هـذا مـا يؤكـده الشـكل

حيث نالحظ هبوط منحنيات القدرة اهلوائية القصوى بداللة كل من مؤشـر التعـب و معـدل الركضـات أي أنـه  

FCMAX (        نقــــص كــــل مــــن مؤشــــر التعــــب

توجد عالقة ارتباطية طردية بين القدرة الهوائية القصوى و تحمل السرعة القصوى عند العبي كرة 

  
  سنة  19عالقة القدرة الهوائية القصوى بالتحمل الخاص لالعبي كرة القدم أقل من 
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الشــــكل رقــــم  

القصوى و تحمل القوة لالعبي كرة القدم أقل من 

(السـرعة القصـوى و منه فـان طبيعـة العالقـة بـني القـدرة اهلوائيـة القصـوى و حتمـل 

حيث نالحظ هبوط منحنيات القدرة اهلوائية القصوى بداللة كل من مؤشـر التعـب و معـدل الركضـات أي أنـه  

MAX(،و)VMA(،)VO2MAX(كلمــــا حتســــنت مؤشــــرات القــــدرة اهلوائيــــة القصــــوى 

  ).RSA(الختبار حتمل السرعة اخلاص و معدل الركضات 

توجد عالقة ارتباطية طردية بين القدرة الهوائية القصوى و تحمل السرعة القصوى عند العبي كرة 

 .سنة 19

أمـــا عـــن العالقـــة بـــني مؤشـــرات القـــدرة اهلوائيـــة القصـــوى و حتمـــل 

القـــوة فقـــد كانـــت طرديـــة غـــري دالـــة احصـــائيا حيـــث بلغـــت قيمـــة 

 ارتبـــــــــــــــــاط بريســـــــــــــــــون بـــــــــــــــــني حتمـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــوة و كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن

VO(و،)FCMAX (0,46،0,41،0,29 

نالحـــظ ارتفـــاع منحـــىن ) 51(علـــى التـــوايل،و مـــن الشـــكل رقـــم 

العالقــة بــني حتمــل القــوة و القـــدرة اهلوائيــة القصــوى ممــا يبــني أنـــه  

كلمــا زادت القـــدرة اهلوائيــة القصـــوى حتســـنت صــفة حتمـــل القـــوة    

توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة طرديـــة بـــين القـــدرة و منـــه نســـتنتج أنـــه 

 تحتالهوائية القصوى و تحمل القوة لدى العبي كرة القدم 

عالقة القدرة الهوائية القصوى بالتحمل الخاص لالعبي كرة القدم أقل من )50(الشكل رقم 
  

و منه فـان طبيعـة العالقـة بـني القـدرة اهلوائيـة القصـوى و حتمـل 

حيث نالحظ هبوط منحنيات القدرة اهلوائية القصوى بداللة كل من مؤشـر التعـب و معـدل الركضـات أي أنـه  ) 50(رقم 

كلمــــا حتســــنت مؤشــــرات القــــدرة اهلوائيــــة القصــــوى 

و معدل الركضات 

توجد عالقة ارتباطية طردية بين القدرة الهوائية القصوى و تحمل السرعة القصوى عند العبي كرة و منه نستنتج أنه 

19القدم أقل من 

  

  

  

  

  

  

  

أمـــا عـــن العالقـــة بـــني مؤشـــرات القـــدرة اهلوائيـــة القصـــوى و حتمـــل 

القـــوة فقـــد كانـــت طرديـــة غـــري دالـــة احصـــائيا حيـــث بلغـــت قيمـــة 

ارتبـــــــــــــــــاط بريســـــــــــــــــون بـــــــــــــــــني حتمـــــــــــــــــل القـــــــــــــــــوة و كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن

)VMA(،)VO2MAX

علـــى التـــوايل،و مـــن الشـــكل رقـــم 

العالقــة بــني حتمــل القــوة و القـــدرة اهلوائيــة القصــوى ممــا يبــني أنـــه  

كلمــا زادت القـــدرة اهلوائيــة القصـــوى حتســـنت صــفة حتمـــل القـــوة    

و منـــه نســـتنتج أنـــه 

الهوائية القصوى و تحمل القوة لدى العبي كرة القدم 

  .سنة 19

  

  

  

الشكل رقم 
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  :اإلستنتاجات:3-6

  :و تطبيق البرنامج التدريبي التجربة االستطالعيةمن خالل   - أ

 اهلوائية طريقة الكشف عن تركيز محض الالكتيك يف الدم أفضل طريقة لتقدير عتبة األيض الالهوائية و. 

  4لــــرت و /ملليمــــول2مقاربــــة كينــــدرمان لتحديــــد عتبــــيت األيــــض الالهوائيــــة و اهلوائيــــة عــــن طريــــق القيمــــة الثابتــــة 

  .لرت من بني أسهل الطرق عندما ال تتوفر الوسائل التكنولوجية احلديثة لذلك/ملليمول

 رعة املوافقة للعتبة الفارقة الالهوائية طريقة حتديد شدة احلمل عن طريق النسبة من السرعة اهلوائية القصوى و الس

 .الهوائي جتعل املدرب أكثر حتكما يف العملية التدريبية-و منطقة االنتقال هوائي

 :من خالل عرض و تحليل نتائج الفرضيات  - ب

 من خالل نتائج الفرضية األولى استنتج الباحث ما يلي: 

اهلوائية حتت القصوى و املتمثلة يف كـل مـن عتبـة  التدريب الفرتي خمتلف الشدة أدى اىل حتسني مؤشرات القدرة -1

 .لدى العينة التجريبية) ZT(الهوائي –و منطقة االنتقال هوائي  )SAN،SA(األيض الالهوائية و اهلوائية 

 .برنامج تدريب العينة الضابطة مل يؤدي اىل حتسني مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى -2

 حتســني مؤشــرات القــدرة اهلوائيــة القصــوى للعينــة التجريبيــة و املتمثلــة يف التــدريب الفــرتي خمتلــف الشــدة أدى اىل -3

و نــــــــــــبض القلــــــــــــب ) VMA(و الســــــــــــرعة اهلوائيـــــــــــة القصــــــــــــوى) VO2MAX(املســـــــــــتهلك األقصــــــــــــى األكســــــــــــجيين

 ).FCMAX(األقصى

 .برنامج تدريب العينة الضابطة مل يؤدي اىل حتسني مؤشرات القدرة اهلوائية القصوى -4

خمتلــف الشــدة أدى اىل حتســني مؤشــرات التحمــل اخلــاص مــن خــالل حتســني مؤشــرات اختبــار  التــدريب الفــرتي  -5

 .و حتمل القوة) RSA(كفاءة تكرار السرعة القصوى

 .و حتمل القوة) RSA.(برنامج تدريب العينة الضابطة مل يؤدي اىل حتسني مؤشرات التحمل اخلاص -6

تحســين القــدرة الهوائيــة تحــت القصــوى و القصــوى       و منــه فــان برنــامج التــدريب الفتــري مختلــف الشــدة أدى الــى

  .و التحمل الخاص لدى العينة التجريبية

  .و برنامج العينة الضابطة لم يؤدي الى تحسين القدرة الهوائية تحت القصوى و القصوى و التحمل الخاص
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 من خالل نتائج الفرضية الثانية استنتج الباحث ما يلي: 

 .الشدة أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني القدرة اهلوائية حتت القصوىالتدريب الفرتي خمتلف  -1

 .التدريب الفرتي خمتلف الشدة أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني القدرة اهلوائية القصوى -2

 .التدريب الفرتي خمتلف الشدة أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني مؤشرات التحمل اخلاص -3

فان التدريب الفتري أفضل من برنامج العينة الضابطة في تحسين القدرة الهوائية تحـت القصـوى و القصـوى و منه 

 .سنة 19و التحمل الخاص لدى العبي كرة القدم تحت 

 من خالل نتائج الفرضية الثالثة استنتج الباحث ما يلي: 

 .مؤشرات التحمل اخلاص لدى العينة التجريبيةتوجد عالقة ارتباطية طردية بني القدرة اهلوائية حتت القصوى و  -1

 .توجد عالقة ارتباطية طردية بني القدرة اهلوائية القصوى و مؤشرات التحمل اخلاص لدى العينة التجريبية -2

و منه فان تنمية كل من عتبتـي األيـض الهوائيـة و الالهوائيـة و القـدرة الهوائيـة القصـوى يـؤدي الـى الرفـع مـن كفـاءة 

  .حمل السرعة الخاص و تحمل القوةالالعب على ت

  :مناقشة فرضيات البحث:3-7

لبيانات الدراسة، و مع االسرتشاد بالدراسات السابقة و املشا�ة و املراجع العلمية،  اعتمادا على نتائج التحليل اإلحصائي

  :مت مناقشة النتائج وفقا لفروض البحث على الشكل التايل

  :مناقشة الفرضية األولى:3-7-1

التدريب الفتـري مختلـف الشـدة و برنـامج تـدريب العينـة الضـابطة يحسـنان "اليت يفرتض فيها الباحـث أنو  - 

  ".سنة 19القدرة الهوائية تحت القصوى و القصوى،و التحمل الخاص لدى العبي كرة القدم تحت 

ــــة  :3-7-1-1 ــــة التجريبي ــــي و البعــــدي لكــــل مــــن العين ــــين القياســــين القبل ــــائج الفــــرق ب          مناقشــــة نت

 :و الضابطة في  مؤشرات القدرة الهوائية تحت القصوى

نالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــني االختبــار القبلــي و البعــدي ملؤشــرات القــدرة ) 10(مــن خــالل اجلــدول رقــم 

ظ مــن خــالل حيــث يالحــ).SA(اهلوائيــة حتــت القصــوى للعينــة التجريبيــة لصــاحل االختبــار البعــدي فيمــا عــدا العتبــة اهلوائيــة

ســـواءا بداللـــة النـــبض أو الســـرعة ) SA(مقـــدار هـــذا التغـــري الـــذي حصـــل علـــى العتبـــة الفارقـــة الالهوائيـــة) 41(الشـــكل رقـــم 

و اليت تعرب عن  ) ZT(الهوائي-،و هذا الذي أدى اىل حتسن و الزيادة يف منطقة االنتقال هوائي)FCSL2،VSL2(املوافقني هلا
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لعتبة الالهوائية،و بالتايل فهي تتناسب تناسـبا طرديـا مـع العتبـة الفارقـة الالهوائيـة،و منـه فـإن حمصلة طرح العتبة اهلوائية من ا

،حيــث يفســر الباحــث هــذا التحســن يف )ZON(األســباب الــيت تــؤدي اىل حتســنها هــي نفســها الــيت حتســن مــن تلــك املنطقــة

ملـــنظم علـــى ديناميكيـــة محـــض الالكتيـــك مـــن و اىل العتبـــة الالهوائيـــة لـــدى العينـــة التجريبيـــة نتيجـــة لتـــأثري التـــدريب البـــدين ا

تقليـــل جتمـــع حـــامض الالكتيـــك عـــن طريـــق تقليـــل معـــدل انتاجـــه يف العضـــالت العاملـــة حيـــث أدى الربنـــامج التـــدرييب اىل 

،و ذلـك عـن طريـق حتـول البريوفيـك اىل أالنـني، العضالت مع زيادة معدل التخلص منه يف نفس الوقت يف هذه العضالت

زيـادة معـدل حتـول البريوفيـك اىل األالنـني هـو أن  1993الـدين نصر الفتاح،امحد عبد امحد العال ابو من كل  حيث يشري

) 1971فليجو وارن ( العامل الرئيسي لتأخري ظهور التعب الناتج عن زيادة تركيز الالكتيك أثناء النشاط البدين،و قد قدر

                             األشــــــــــــــخاص املــــــــــــــدربني عنــــــــــــــد  %60-%35هــــــــــــــذه العمليــــــــــــــة بإمكانيــــــــــــــة تقليــــــــــــــل حــــــــــــــامض الالكتيــــــــــــــك بنســــــــــــــبة 

آالنـــني تـــرانس "،كمـــا تشـــري بعـــض الدراســـات أن التـــدريب البـــدين يزيـــد مـــن نشـــاط انـــزمي )170-166، 1993الســـيد (

هـو عبــارة عـن حـامض أميــين ،و (Mole.p 1973) أالنـنيو هـو االنـزمي املســؤول عـن حتويـل محـض البريوفيــك اىل " أمينـاز

Amino acid كما أن التدريب الرياضي يقلل من انتاج حامض  ميكنه االنتشار يف الدم مث التحول اىل جلوكوز يف الكبد،

يف دراسته " سالنت"الالكتيك يف العضالت       و بالتايل يؤدي ذلك اىل تأخري العتبة الفارقة الالهوائية و هذا ما أوضحه 

أقــل مــن يف جتربــة مت فيهــا تــدريب احــدى الســاقني تــدريبا حتمليــا أظهــرت أن انتــاج محــض اللبنيــك مــن الســاق املدربــة كــان 

الساق غري املدربة أثناء جهد بدين دون األقصى على الرغم من أن تدفق الدم و استهالك األوكسجني كـان متسـاويا لكـال 

 ،كما تظهـر دراسـة أن األداء التحملـي يـرتبط مـع العتبـة الالهوائيـة(Saltin, et al. 1971) الساقني                       

و هـذا مـا يفسـر التحسـن الـذي حصـل لـدى العينـة  )1995هـزاع (أكثر من ارتباطه مـع االسـتهالك األقصـى األكسـجيين 

التجريبيــة حيــث أن التحســن الــوظيفي الــذي حصــل علــى مســتوى العمليــات األيضــية اهلوائيــة و الالهوائيــة بفعــل الزيــادة يف 

التفـاعالت الكيميائيـة الـيت حتـدث يف كـال مـن اجللكـزة اهلوائيـة علـى مسـتوى حلقـة كـربس و الالهوائيـة فعالية االنزميات عن 

أدى تأخري ظهور التعب لديهم من خالل التقليل من انتاج محض الالكتيك و الزيادة يف سرعة التخلص منه مما يؤدي اىل 

الـدم،و كلهـا مؤشـرات تعـرب عـن تـأخر العتبـة الفارقـة phعاخنفاض أيونات اهليـدروجني املسـؤول عـن التعـب يف الـدم أي ارتفـا 

و بالتـــايل زيـــادة الســـرعة و النـــبض املـــوافقني للعتبـــة ) 43شـــكل (الالهوائيـــة و مـــيالن منحـــىن محـــض الالكتيـــك حنـــو اليمـــني 

هــوائي يف حبثنــا ال–الالكتيكيــة و بطبيعــة احلــال الزيــادة يف القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى املعــرب عنهــا مبنطقــة االنتقــال هــوائي 

هذا،أما عدم التغري يف مستوى العتبة الفارقة اهلوائية،فهذا يفسر عدم حساسية هذا املؤشر للتدريب البدين ذا الشدة العالية  

كون أن شدة الربنامج التدرييب كانت ضـمن األقـل مـن األقصـى اىل األقصـى و هـذا ممـا جعـل التـأثري يكـون علـى املؤشـرات 
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نطقة،كما أن هذا املؤشر يعرب عن التحمل اهلوائي القاعدي،أو مستوى شـدة الراحـة االجيابيـة و هـو اليت تقع ضمن هذه امل

 ,BENJAMIN HERNACH 2013) يعرب عن أول احنناء خطـي ملنحـىن محـض الالكتيـك بالنسـبة لنسـبته أثنـاء الراحـة،

،و تعترب املرحلة اليت تسبق هذا املؤشر خالية متاما من انتاج محض الالكتيك عن طريق النظام الالهوائي الالكتيكي، و (11

م أن تـدريب بشـدة محــل  1979و آخــرون  kindermannيشـري كمـا .الوصـول اليهـا يعـين بدايــة عمـل اجللكـزة الالهوائيــة

للياقــة البدنيــة،بينما يعمــل التــدريب وفــق شــدة العتبــة الفارقــة الالهوائيــة علــى العتبــة اهلوائيــة ال يعمــل إال علــى احملافظــة علــى ا

م مـن خـالل دراسـتهم 2000و آخـرون  Vallierكمـا اسـتخلص  (Kindermann 1979) تنمية القدرة البدنية لالعبـني

تعتــرب وســيلة مهمــة يف برجمــة التــدريب البــدين ) األوىل،العتبــة الالكتيكيــة األوىلعتبــة التهويــة الرئويــة ( أن العتبــة اهلوائيــة األوىل

يف برجمة التدريب ) عتبة التهوية الرئوية الثانية،العتبة الالكتيكية الثانية(للمرضى غري األصحاء ، بينما تعتمد العتبة الالهوائية

  .(J.M.Vallier 2000) .البدين للرياضيني

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــني القياســني القبلــي و البعــدي ملؤشــرات القــدرة ) 10(و يتضــح مــن اجلــدول رقــم 

للعينـــة الضـــابطةو يعـــزو ) الهـــوائي -العتبـــة الفارقـــة اهلوائيـــة و الالهوائيـــة و منطقـــة االنتقـــال هـــوائي( اهلوائيـــة حتـــت القصـــوى 

الربنـامج التـدرييب التقليـدي الـذي طبـق علـى العينـة الضـابطة و ذلـك لعـدة أسـباب سـامهت يف الباحث ذلك اىل عدم تأثري 

عدم حتسني أي مؤشر من املؤشرات الثالثة أوهلا عدم بناء الربنامج على أسس علمية وفق مبادئ التدريب املتعـارف عليهـا 

م حتســـني قـــدرة اجلســـم علـــى الـــتخلص مـــن حـــامض يف تقنـــني األمحـــال أثنـــاء الـــدورات التدريبيـــة املختلفـــة،و بالتـــايل فـــان عـــد

الالكتيك من خالل اخنفاض كفاءة املنظمات احليوية لالعب اليت تساعد على ذلـك و هـذا مـا يتفـق مـع مـا أشـار اليـه أبـو 

م بـأن عـدم قـدرة اجلسـم يف الـتخلص 2000و �ـاء الـدين سـالمة ) م1993(العال أمحد عبد الفتـاح و أمحـد نصـر الـدين 

يرجع اىل اخنفـاض كفـاءة و سـعة املنظمـات احليويـة و الـيت تسـاعد يف الـتخلص مـن الالكتيـك و كـذلك عـدم  من الالكتيك

، 2000ة سالم( )124، 1993السيد ( قدرة اجلسم على حتويله اىل بروتني أو أكسدته اىل ثاين أكسيد الكربون و ماء

189(.  

            مناقشـــــة نتـــــائج الفـــــرق بـــــين القياســـــين القبلـــــي و البعـــــدي لكـــــل مـــــن العينـــــة التجريبيـــــة :3-7-1-2

 :و الضابطة في مؤشرات القدرة الهوائية القصوى

نالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــني االختبــار القبلــي و البعــدي يف القــدرة اهلوائيــة ) 11(مــن خــالل اجلــدول رقــم

القصوى للعينة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي، اي ان برنامج التدريب الفرتي خمتلف الشدة أدى اىل حتسـني كـل مـن 
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و كــــــــــــذا نــــــــــــبض القلــــــــــــب ) VMA(اهلوائيــــــــــــة القصــــــــــــوى و الســــــــــــرعة )VO2MAX(املســــــــــــتهلك األقصــــــــــــى األكســــــــــــجيين

  ، )FCMAX(األقصى

و يعــزو الباحــث التحســن احلاصــل يف املســتهلك األقصــى األكســجيين اىل حتســن الــذي وقــع لألجهــزة الوظيفيــة يف اجلســم     

الفتـــاح م،و أبـــو العــال عبــد 1993جــراء التــدريب البــدين املـــنظم، حيــث يتفــق أبـــو العــال عبــد الفتــاح و أمحـــد نصــر الــدين 

يعــرب عــن قــدرة  VO2MAXم علــى أن احلــد األقصــى الســتهالك االكســجني 1998م،و حممــد نصــر الــدين رضــوان1997

اجلهـــاز التنفســـي و اجلهـــاز الـــدوري و اجلهـــاز :اجلســـم اهلوائيـــة،و تقـــوم �ـــذه املســـؤولية ثالثـــة أجهـــزة أساســـية يف اجلســـم هـــي

        )172، 1993الســــيد ( .العضــــلي،حيث أن زيــــادة اســــتهالك األكســــجني تعــــين زيــــادة قــــدرة العضــــلة علــــى انتــــاج الطاقــــة

، و يعود الفضل اىل التحسن امللحوظ يف القدرة اهلوائية القصوى )174، 1998رضوان . م( )239، 1997الفتاح . أ(

أنه يعترب إحدى الطرق لتطوير القـدرة اهلوائيـة     2014حيث يشري ريسان خربيط اىل برنامج التدريب الفرتي بصفة رئيسية،

     زيـــادة كفـــاءة اجلهـــازين الـــدوري حيـــث أن   )174، 2014خـــربيط (و الـــيت تـــنعكس علـــى اســـتمرار عمـــل الـــدورة الدمويـــة 

  :الدم و هو ناتج عنو التنفسي يف توصيل األكسجني من الرئتني اىل 

    زيــادة مســاحة الســطح التنفســي للــرئتني و هــذا يعــين زيــادة مســاحة منطقــة التقابــل بــني احلويصــالت الرئويــة   - أ 

 .و الدم

زيادة قوة عضالت التنفس الداخلية و اخلارجية املوجودة بني أضالع القفص الصـدري ممـا يـؤدي اىل توسـع   - ب 

ني للتمــدد الســتقبال أكــرب كميــة مــن اهلــواء و الضــغط عليــه القفــص الصــدري للخــارج إلتاحــة الفرصــة للــرئت

 .للداخل لطرح أكرب كمية من اهلواء للخارج

حتســن مرونــة نســيج الرئــة حيــث كلمــا كانــت مرونــة نســيج الرئــة و خاصــية االمتــداد عاليــة كلمــا اســتوعبت   - ج 

 .الرئتان كمية أكرب من اهلواء و زادت كمية اهلواء املطروح للخارج

 .شبكة الشعريات الدموية يف الرئتنيزيادة مساحة   -د 

زيــادة قــدرة احلويصــالت الرئويــة علــى اســتيعاب أكــرب كميــة مــن األكســجني يف الــرئتني و نقلــه اىل الــدم ممــا   -ه 

يؤدي ذلك اىل سرعة تبادل االكسجني و ثاين أكسيد الكربون مـن الـرئتني اىل الـدم و مـن الـدم اىل الـرئتني 

 .  لطرحه خارجا

كمــا أن برنــامج التــدريب الفــرتي حســن مــن  كفــاءة أنســجة اخلاليــا العضــلية يف امتصــاص األكســجني مــن الــدم  و بالتــايل 

حتســن عمليــات التمثيــل الغــذائي داخــل العضــالت و ســرعة انتــاج الطاقــة نتيجــة لزيــادة فاعليــة األنزميــات املؤكســدة للمــواد 
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ــــة يف اخلاليــــا العضــــلية ،كــــل هــــذه العوامــــل أدت اىل حتســــن املســــتهلك )298-294، 2012اجلبــــور ( .الغذائيــــة املخزون

األقصى األكسجيين و بالتايل حتسن السـرعة اهلوائيـة القصـوى و نـبض القلـب األقصـى و ذلـك لطبيعـة العالقـة السـببية بـني 

كسـجيين حتسـن معـه السـرعة اهلوائيـة القصـوى و نـبض القلـب املتغريات الثالثة حيث أنه كلما حتسن املستهلك األقصى األ

حيث تعترب السرعة اهلوائية القصوى كمؤشر ميكانيكي ألقصى استهالك لألكسجني،و هي تعرب علـى أقـل سـرعة  .األقصى

  .(Monod 2009, 46)لبلوغ االستهالك االقصى لألكسجني 

للقلــب فــنالحظ اخنفاضــه يف القيــاس البعــدي لــدى العينــة التجريبيــة و يعــزو الباحــث ذلــك اىل حتســن  أمــا عــن أقصــى نــبض 

  جتاويفه و زيادة قوة مسك جداره و كرب حجمه نتيجة للتدريب، حيث يشري مفضي جبور اىلربكفاءة القلب من خالل ك

لـــى أســـس علميـــة ســـليمة تغـــريات اجيابيـــة يف حتســني الكفـــاءة الوظيفيـــة للقلـــب حيـــدث نتيجـــة التـــدريب الرياضـــي املبـــين ع أن

و يرجع سبب اخنفاض عدد ضربات القلب عند الرياضي اىل كرب جتاويف القلـب ممـا يـؤدي ذلـك .الكفاءة الوظيفية للقلب

اىل استيعاب كمية أكرب من الدم،و بالتايل حيصل الالعب على كمية كبـرية مـن األكسـجني لغـرض انتـاج الطاقـة بعـدد أقـل 

لقلب،كمــا أن التــدريب الرياضــي يعمــل علــى زيــادة قــوة أليــاف عضــلة القلــب ممــا يــؤدي ذلــك اىل زيــادة قــوة مــن ضــربات ا

كما أن زيـادة طـول فـرتة انبسـاط القلـب حيـث تصـل فـرتة .انقباض القلب و بالتايل اخراج أكرب كمية من الدم اىل الشرايني

منـه فـالتغريات الـيت حتصـل علـى و ثانية لدى غـري الرياضـيني من ال) 0,56(انبساطه اىل ثانية كاملة عند الرياضيني بدال من

  :الكفاءة القلبية نتيجة تأثريات التدريب الرياضي تكمن يف 

يف العضلي للقلب و هذا يسـاعد علـى زيـادة قـوة االنقبـاض و دفـع أكـرب كميـة مـن الـدم اىل لزيادة مسك ال  - أ 

 .الشرايني

 )االذيننيالبطينني و ( توسع مساحة التجويف القليب  - ب 

 )2012اجلبور ( ).زيادة طول فرتة راحة القلب(طول فرتة انبساط القلب  - ج 

عـــدم وجــود فــروق ذات داللـــة احصــائية بـــني االختبــار القبلــي و البعـــدي للقــدرة اهلوائيـــة ) 11(و يتضــح مــن اجلـــدول رقــم 

اهلوائيـة القصـوى جيـب أن تبـىن علـى أسـاس بـرامج تدريبيـة مبنيـة علـى القصوى لدى العينة الضابطة حيـث أن تنميـة القـدرة 

اسس علمية يراعى فيها وضع أمحال تدريبية حتدث تكيفات على االجهزة الوظيفيـة الـيت تسـاعد يف الرفـع مـن هـذا املؤشـر،  

  .و هذا ما كان ينقص الربنامج التدرييب التقليدي الذي طبق على العينة الضابطة

          ة نتـــــائج الفـــــرق بـــــين القياســـــين القبلـــــي و البعـــــدي لكـــــل مـــــن العينـــــة التجريبيـــــة مناقشـــــ:3-7-1-3

  :و الضابطة في مؤشرات التحمل الخاص
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نالحــظ وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــني االختبــار القبلــي و البعــدي للتحمــل اخلــاص ) 12(مــن خــالل اجلــدول رقــم 

  .السرعة اخلاص و حتمل القوة يف القياسات البعديةللعينة التجريبية،اذ نالحظ مدى التحسن يف حتمل 

و ألن كـــل مـــن حتمـــل الســـرعة و حتمـــل القـــوة يـــدخالن ضـــمن نظـــام الطاقـــة الالأكســـجيين بشـــقيه ســـواءا كـــان الفوســـفايت         

ية أو الالكتيكي فان الباحث يرجع ذلك اىل حتسن القدرة الالأكسجينية لالعبني من حيث سرعة اسرتجاع مركبات الطاقو 

مــن فوســفات كريــاتني و أدينوســني ثالثــي فوســفات و جاليكــوجني العضــالت و كــذا قــدرة العضــالت علــى حتمــل التعــب 

ـــا ممـــا يعـــين دخـــول يف النظـــام  90النـــاتج عـــن تـــراكم محـــض الالكتيـــك و خاصـــة يف اختبـــار حتمـــل القـــوة الســـتمراره ملـــدة  ث

فيـز نشـاط االنزميـات املسـاعدة النـاتج عـن طبيعـة و أسـلوب الالكتيكي،   و كذا تسريع التفاعالت الكيميائية عن طريـق حت

التدريب املتبع،   و الذي يتميز بشدات خمتلفة و فرتات راحة اجيابية بني التكرارات و ا�موعات مما يساعد على استدامة 

ان زيــادة نشــاط (V.McardleW 1986) "كــاتش و أخــرون "حيــث أشــار .هــذه التفــاعالت أثنــاء اجلهــد و االســتعادة

تعـــد ) املايوكاينيز،فســـفويالز،فولينيز) LDH(،انـــزمي الكتـــات ديهودروجينـــازPFKانـــزمي الفوســـفو فريكتـــو كينـــاز ( االنزميـــات 

،و انـــزمي كريـــاتني )ATPASE(عـــن دور انـــزمي  )1997خـــربيط (عامــل حبـــد ذاتـــه يـــؤثر علـــى األداء الالأكســـجيين،كما أشــار 

مـن األداء البـدين، ) ثـا 30(خـالل ) %25إىل  10(اذ يزداد نشاطهما مـن ) ATP(يف اعادة تكوين ) CPK(فسفوكيناز

 .من النظان الفوسفاجيين) % 70(و تستعاد 

ــــداخل بــــني مصــــادر الطاقــــة  ــــذي يتميــــز بالت ــــدريب الفــــرتي خمتلــــف اللشــــدة و ال ــــأثري الفعــــال ألســــلوب الت يف عمليــــة إن الت

اىل أن هـذا االنـزمي  1999و حيث يشري �اء الدين سالمة ) cpk"(كرياتني فوسفوكيناز"التدريب،أدى حتسن فعالية انزمي 

يتأثر بنوع النشاط املمارس و طرق و أساليب التدريب و طبيعـة و نوعيـة نظـم انتـاج الطاقـة و طبيعـة عمـل اجلهـاز العصـيب 

حلـل الواجبـات الوظيفيـة ) عصـبية-كيميائيـة-فسـيولوجية(يتطلب حدوث عمليات تكيـف يف تنشيط االفراز اهلرموين الذي 

،البدنيــة و النفســية و �يئــة األســس الكيميائيــة ،و ألجــل ضــمان التــوازن املناســب لســعة الطاقــة اهلوائيــة و الالهوائيــة يف كــرة 

األجهــزة الوظيفيــة املختلفــة متنوعــة      القــدم ،فــان ذلــك يتطلــب اســتعمال طرائــق ووســائل تدريبيــة متنوعــة لتســلط علــى عمــل

  .)1999سالمة ( و متعددة

،له عالقة مباشرة )حتمل الالأكسجيين الفوسفايت (و من خالل ما ذكر فان التحسن الذي وقع يف حتمل السرعة القصوى 

،الـذي يعـد املصـدر األساسـي النتـاج الطاقـة يف )ATP-PC(مع مؤشر التعب و الذي يعين بـدوره اسـتعادة مصـادر الطاقـة 

،و هذا ما يتميز به اختبار حتمـل تكـرار السـرعة القصـوى اذ ال يزيـد التكـرار )ثانية  30(الفاعاليات الرياضية اليت تقل عن 

، )ATP-PC(،ممـا يعـين أكـرب مشـاركة لنظـام ))25(جـدول  3ملحـق رقـم (ثـا 8الواحد لدى عينة البحث التجريبية  عن 
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أن توجـد عالقـة ارتباطيـة قويـة بـني مؤشـر التعـب و القـدرة الالهوائيـة القصـوى  (Rossignol 1998)حيث أشارت دراسـة 

 . 0,722-حيث بلغ معامل االرتباط بينهما ) م سرعة قصوى 20(

كمـا يفســر هـذا التحســن يف سـرعة اســرتجاع املركبـات الطاقويــة اىل كفـاءة اجلهــاز الـدوري التنفســي مـن خــالل زيـادة القــدرة 

على اعادة تكوين ثالث أدينوسني فوسفات و فوسـفات كريـاتني و اسـتعادة غاليكـوجني العضـالت عـن طريـق التفـاعالت 

يكليـة يف امتصـاص أكـرب قـدر ممكـن مـن األكسـجني خـالل الراحـة الكيميائيـة للنظـام اهلوائي،كمـا يعـد حتسـن العضـالت اهل

بــني التكــرارات يعمــل علــى زيــادة كفاءهــا يف العمليــات االيضــية اهلوائيــة مــن خــالل زيــادة عــدد امليتوكونــدريا و زيــادة نشــاط 

أنه خالل مرحلـة االستشـفاء حتـدث عـدة  (Dare 1979, 18)حيث يشري .االنزميات اليت تدخل يف عملية اجللكزة اهلوائية

-ATP(تكيفات منها أنه يبـدأ نظـام األكسـجيين بتعـويض العجـز األكسـجيين النـاتج عـن التمـرين فهـو يعيـد نظـام الطاقـة 

PC (مع إزالة أي تراكم حلامض الالكتات.  

ســابقة فــان التغــري علــى مســتوى األليــاف العضــلية كمــا أن التطــور احلاصــل يف صــفة حتمــل القــوة و باالضــافة اىل العوامــل ال

يلعب دورا يف هذا حيث أن القوة العضلية تتأثر بطبيعة االستثارة العصبية ،فكلما قلت الفرتة الزمنية لألداء و كانت الشدة 

ته اىل أن قصـــوى كانـــت االســـتثارة العصـــبية كبـــرية و بالتـــايل القـــوة العضـــلية الناجتـــة كبـــرية ،حيـــث أشـــار فاســـكيوين يف دراســـ

استخدام مترينات املقاومة و السرعة تساعد يف توظيف االلياف العضلية السريعة للقيام با�هود الالأكسجيين بكفاءة عالية 

(Faccioni 1994)  و هـذا مـا متيــزت بـه متـارين الفرتيـة يف الربنــامج التـدرييب و خاصـة يف األســبوعني األخـريين مـن الــدورة

املتوســطة الثانيــة للربنــامج التـــدرييب حيــث متيــزت بتمرينــات ذات مـــدة قصــرية و شــدة قريبــة مـــن القصــوى ممــا أدى اىل تـــأثر       

  .و تكيف األجهزة الوظيفية للعمل الالهوائي الفوسفايت

يتبني لنا انه ال توجـد فـروق ذات داللـة احصـائية بـني االختبـار القبلـي و البعـدي للتحمـل ) 12(و من خالل اجلدول رقم 

اخلاص لدى العينة الضابطة و يرجع ذلك اىل عدم حدوث التكيفات يف األجهزة الوظيفية لـدى العـيب هـذه العينـة بسـبب 

لتقليــدي،حيث مل يطـرأ أي حتســن يف  كفـاءة األنظمـة الطاقويــة لـديهم و بالتــايل طبيعـة التمـارين املتبعــة يف برنـامج التـدرييب ا

  .عدم حتسن صفة التحمل اخلاص لديهم سواءا حتمل السرعة أو القوة أو سرعة اسرتجاع املركبات الطاقوية 

ى و من خالل تفسير و مناقشة نتائج الفرضية األولى نكون قـد توصـلنا الـى تحقـق جـزء مـن الفرضـية األولـ - 

بأن برنـامج التـدريب الفتـري مختلـف الشـدة أدى الـى تحسـين القـدرة الهوائيـة تحـت القصـوى و القصـوى    

 .سنة19و التحمل الخاص لالعبي كرة القدم تحت 
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أن برنـامج العينـة الضـابطة لـم بينما لم يتحقق الجزء الثاني مـن الفرضـية األولـى حيـث أسـفرت النتـائج الـى  -

الهوائية تحت القصوى و القصـوى و التحمـل الخـاص لالعـب كـرة القـدم تحـت يؤدي الى تحسين القدرة 

 .سنة 19

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية:3-7-2

برنامج التدريب الفتري مختلف الشدة  أفضل من برنامج العينة الضابطة في تحسين " و اليت يفرتض فيها الباحث أن

  "سنة 19الخاص لالعبي كرة القدم تحت القدرة الهوائية تحت القصوى و القصوى و التحمل 

مناقشــة نتــائج الفــرق بــين القيــاس البعــدي لكــل مــن العينتــين التجريبيــة و الضــابطة فــي :3-7-2-1

 :مؤشرات القدرة الهوائية تحت القصوى

البحـث و الذي يوضح نتائج الفرق بني القياس البعدي للقدرة اهلوائية حتت القصوى لعينـيت ) 13(من خالل اجلدول رقم 

التجريبية و الضابطة،يتبني لنا أنه ال يوجد فـروق ذات داللـة احصـائية بـني العينتـني التجريبيـة و الضـابطة يف كـل مـن سـرعة 

الهــوائي بداللــة -و منطقــة االنتقــال هــوائي) FCSL2(و نــبض العتبــة الالكتيكيــة الثانيــة )VSL1(العتبــة الالكتيكيــة األوىل 

ـــة  ود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــني القيـــاس البعـــدي، بينمـــا نالحـــظ وجـــ) FCSLΔ(النـــبض        0,05عنـــد مســـتوى دالل

، و هذا ما يعين أن نفس املؤشر و الذي يعرب عن القـدرة اهلوائيـة حتـت )ΔVSL(و ) VSL2(لكل من  20و درجة حرية 

ض يعــرب عــن مــدى ضــعف يقــرأ بطــريقتني خمتلفتــني اذا مــا تغــريت وحــدة قياســه،اذ يــرى الباحــث هــذا التنــاق) ZT(القصــوى 

العالقــة مــا بــني النــبض و الســرعة يف قيــاس العتبــة الفارقــة الالهوائيــة و املعــرب عنهــا يف هــذا البحــث بالعتبــة الالكتيكيــة الثانيــة 

نالحظ طبيعة هذه العالقة و اليت جتسد هذا ) 16(ل،اذ و من خالل اجلدول رقم /ملليمول4القيمة الثابتة  املوافقة ملقدار 

و هــــي عالقــــة ضــــعيفة نابعــــة مــــن ضــــعف العالقــــة بــــني النــــبض          )ΔVSL(و ) FCSLΔ(بــــني  0,42التنــــاقض،اذ بلغــــت 

ــــــه عــــــدة دراســــــات منهــــــا دراســــــة                       ــــــة حتــــــت القصــــــوى،و هــــــذا مــــــا أشــــــارت الي ــــــاس القــــــدرة اهلوائي و الســــــرعة كوحــــــدتني لقي

(Mokhtar 1012, 125)  و هـي عالقـة  0,56اذ بلغت العالقة بني نبض العتبة الالهوائية ،و سرعة العتبة الالهوائيـة

متوسطة،كما يـرى الباحـث أن نـبض القلـب لـيس باملؤشـر القـوي يف تعبـريه عـن مسـتوى العتبـة الفارقـة الالهوائيـة أو منطقـة 

و الـذي يـرى أنـه مـن ممكـن ألن جتـد  (TOKMAKIDIS 1987)  الهـوائي،و هـذا مـا تشـري اليـه دراسـة-االنتقال هوائي

مســتويني مــن النــبض يعــربان عــن العتبــة الالهوائيــة بــنفس الشــدة لــنفس الشــخص،و هــذا مــا يعــرب عــن ضــعف نــبض القلــب  

  الهوائي،و رغم أن الباحث–كمؤشر لتحديد مستوى العتبة الفارقة الالهوائية أو اهلوائية أو منطقة االنتقال هوائي 
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ر منحىن نبض القلب يف حتديده نبض العتبـة الالهوائيـة و الـيت تعتـرب حبـد ذا�ـا حمـل نقـد مـن العديـد مل يعتمد طريقة انكسا

أشــارت أنــه ال (A. J.M.Vallier 2000)مــن البــاحثني و املخــابر البحثيــة،حيث أن اجلمعيــة الفرنســية للطــب الرياضــي 

مــن حيــث عــدم وجــود العالقــة الســببية بينهــا و بــني دخــول العمليــات   conconi تفســري فســيولوجي مقنــع بالنســبة لنظريــة

األيضية الالهوائية، كما أشارت اىل أن أفضـل طـريقتني لتقـدير العتبـة الفارقـة الالهوائيـة هـي  اسـتعمال محـض الالكتيـك أو 

 (JOHN A, et al. 1999)و دراسـة  (Doust 2010) التهويـة الرئويـة،كما وافقتهـا عـدة دراسـات يف ذلـك منهـا دراسـة 

يف حـــــــني تـــــــرى دراســـــــات أخـــــــرى جناعـــــــة انكســـــــار منحـــــــىن نـــــــبض القلـــــــب يف تقـــــــدير العتبـــــــة الالهوائيـــــــة و منهـــــــا دراســـــــة                             

 (M Wonisch, et al. 2003)  و دراسة(JAMES C, et al. 2005)  و دراسة(Jorge Villamil, et al. 2011).  

    %8,75 ب حتســنتا حيــث) VSLΔ( و) VSL2( حتســني يف الربنــاجمني بــني الفــرق مــدى لنــا يتضــح) 45( رقــم الشــكل مــن و

 القصـوى حتـت اهلوائيـة القـدرة مـن اخلفـض اىل التـدرييب برناجمهـا أدى الـيت و الضـابطة بالعينـة مقارنـة التـوايل على%  35,96 و

 الربنـــامج مـــن أفضـــل الشـــدة خمتلـــف الفـــرتي التـــدريب برنـــامج أن علـــى يـــدل مـــا هـــذا و% 14,7- و% 0,83-  بلغتـــا اذ لـــديها

                        اىل دراســـــــــات عـــــــــدة تشـــــــــري و القصـــــــــوى حتـــــــــت اهلوائيـــــــــة للقـــــــــدرة حتســـــــــينه يف الضـــــــــابطة العينـــــــــة علـــــــــى املطبـــــــــق التقليـــــــــدي

 مـــن%105 بشـــدة د2×د2× 10الفـــرتي التـــدريب أن اىل توصـــل الـــذي و (DAVID 1985) دراســـة منهـــا النتـــائج نفـــس

VO2MAX مـن أفضل  الالكتيكية الغتبة و الرئوية التهوية العتبة حتسني اىل أدى األسبوع يف وحدات 3 بواقع أسابيع 8 ملدة 

 العتبـة حتسـني اىل أدى الفـرتي التـدرب أن اىل فيهـا توصـل الـيت و (D Ferrari, et al. 2008) دراسـة املسـتمر،و التـدريب

 سـرعة حتسـني اىل أدى قـد التـدريب مـن األسـلوب هـذا أن اىل ل (F Esfarjani 2007) تـوص كمـا ،%3 بنسـبة الالهوائية

  (HELGERUD, et al. 2007) اليها توصل النتائج نفس ،و%4,7 بنسبة) VSAN( الالهوائية العتبة

الــــيت تــــدربت ســــا لــــدى العينــــة /كــــم11,2ســــا اىل /كــــم  10,3مــــن )VSL(اذ حتســــنت العتبــــة الالكتيكيــــة بداللــــة الســــرعة 

ثـا و نفـس النتـائج 15/15لدى العينة اليت تدربت باألسلوب الفـرتي  12,3اىل  11,2د و من 4×4باألسلوب الفرتي 

  13,5اىل  11,1توصل اليها يف دراسة قام �ا قبل ذلك اذ حسن أسـلوب التـدريب الفـرتي سـرعة العتبـة الالكتيكيـة مـن 

ســـــــــــــــــــــــتهلك األقصـــــــــــــــــــــــى األكســـــــــــــــــــــــجيين                     كنســـــــــــــــــــــــبة مـــــــــــــــــــــــن امل  %15,9و  %21,6ســـــــــــــــــــــــا أي بنســـــــــــــــــــــــبة /كـــــــــــــــــــــــم

(HELGERUD, et al. 2001)  و يف دراسـة مشـا�ة قـام �ـا(F Impellizzeri, et al. 2006)  علـى جمموعـة مـن

د راحة  بني التكرارات بشدة من 3د ،4×4أسبوع حتتوي على تدريب  12العيب كرة قدم حيث طبق عليهم برنامج ملدة 

بواقع وحدتني يف األسبوع حيث بينت النتائج يف االختبارات البعدية أن الربنامج قد حسن  FCMAXمن %95اىل  90

  كنسبة من املستهلك األقصى األكسجيين،كما تشري دراسة  %12,9بنسبة  و %8,9من سرعة العتبة الالكتيكية بنسبة 
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اىل أن بـرامج التـدريب وفـق األسـلوب الفـرتي املقرتحـة  )2010مطهـر ( )2008البدراوي (و )2008حممد (كل من    

لديهم أدت اىل حتسني العتبة الفارقة الالهوائية،كما أن طبيعة األسس اليت يبىن عليها التدريب الفرتي و املتمثلـة يف طبيعـة 

يعترب أفضل طريقـة يف الراحة البينية و اليت تسمح بزيادة سرعة املنظمات احليوية يف التخلص و حتمل محض الالكتيك فهو 

و يف دراســــة                (Ghosh 2004) (Paul B 2002)حتســــني التحمــــل اهلــــوائي أو القــــدرة اهلوائيــــة حتــــت القصــــوى 

(Siahkouhian M 2013)  تـأثري التـدريب الفـرتي مرتفـع الشـدة علـى القـدرة اهلوائيـة علـى عينتـني هدفت اىل التحقق مـن

وعتبــة التهويــة )SV1(مــن املمارســني و غــري املمارســني للرياضــة و قــد توصــل فيهــا اىل حتســن يف عتبــة التهويــة الرئويــة األوىل 

ضـل لـدى غـري املمارسـني علـى التوايل،كمـا توصـل اىل أن التحسـن كـان أف %4,2و % 4,5بنسبة ) SV2(الرئوية الثانية 

�دف املقارنة بني تأثري التدريب التباديل بطريقة  (Gharbi, et al. 2010) و يف دراسة قام �ا.مقارنة للممارسني للرياضة

د و التـــدريب املســـتمر و التـــدريب 1بينهـــا راحـــة بينيـــة ملـــدة  VMAمـــن الســـرعة اهلوائيـــة القصـــوى%90د بشـــدة 2اجلـــري 

أفضـل مـن ) الفرتي(املختلط على مؤشرات محض الالكتيك و السرعة اهلوائية القصوى،توصل فيها اىل أن التدريب التباديل

لالهوائيــة األســلوبني اآلخــرين يف ســرعة الــتخلص مــن محــض الالكتيــك ،و تشــري عــدة دراســات اىل حساســية العتبــة الفارقــة ا

و الـيت قـام �ـا علـى جمموعـة مـن العـيب كـرة القـدم الربيطـانيني احملرتفـني (McMillan, et al. 2005)للتـدريب منهـا دراسـة 

ة املوافقـة أو بداللـة السـرع) VSL(حيث توصل فيها اىل أن العتبة الفارقة الالهوائية بداللة سـرعة املوافقـة للعتبـة الالكتيكيـة 

ســا يف بدايــة /كــم  12,96يف بدايــة مرحلــة التحضــري اىل  11,67قــد حتســنت مــن )v-4mm(ل/ملليمــول4للقيمــة الثابتــة 

 Jeff)و يف دراسـة قـام �ـا )V-4MM(سـا بالنسـبة ل/كـم14,67اىل  13,62و مـن ) VSL(مرحلـة املنافسـة بالنسـبة ل

Burke 1994)  توصـل فيهـا اىل أن التـدريب الفـرتي أدى اىل حتسـني العتبـة الالكتيكيـة الثانيـة و عتبـة التهويـة الرئويـة و قـد

سـا  7أشـهر بواقـع  10حيث توصل اىل أن التدريب الفرتي ملدة  (E. Micu, et al. 2007)اختلفت الدراسة مع دراسة 

ن العـــيب كـــرة القـــدم احملرتفـــني يف الدرجـــة الثانيـــة الفرنســـية،مل يـــؤدي اىل حتســـني العتبـــة الفارقـــة يف األســـبوع علـــى جمموعـــة مـــ

و من خالل هـذا يتبـين لنـا أن التـدريب الفتـري مختلـف الشـدة المطبـق علـى العينـة التجريبيـة أفضـل مـن . الالهوائيـة

  .برنامج تدريب العينة الضابطة في تحسين القدرة الهوائية تحت القصوى

ــة و الضــابطة فــي :3-7-2-2 مناقشــة نتــائج الفــرق بــين القيــاس البعــدي لكــل مــن العينتــين التجريبي

 :مؤشرات القدرة الهوائية القصوى

و الـــذي يوضـــح نتـــائج الفـــرق بـــني االختبـــار البعـــدي يف القـــدرة اهلوائيـــة القصـــوى للعينتـــني ) 14(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم 

  ذات داللة احصائية بني االختبار البعدي لكل من العينتني و لصاحل العينة التجريبية و الضابطة،يتبني لنا وجود فروق
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علــى التــوايل عنــد مســتوى داللــة )4,78و VMA )5,05و VO2MAXلكــل مــن " ت احملســوبة"التجريبيــة ،حيــث بلغــت 

تلــف ،و هــذا يعــين أن برنــامج التــدريب الفــرتي خم1,72" ت اجلدوليــة"و هــي أكــرب مــن قيمــة  20و درجــة حريــة  0,05

الشــدة املطبــق علــى العينــة التجريبيــة كــان أفضــل مــن الربنــامج التقليــدي للعينــة الضــابطة يف حتســني القــدرة اهلوائيــة القصــوى،    

 %11,3و  %15,68كانــت VMAو VO2MAXنالحــظ أن نســبة حتســن كــل مــن ) 46(و مــن خــالل الشــكل رقــم 

الضـــابطة الـــيت بلغـــت نســـبة التحســـن لكـــال املؤشـــرين عنـــدها  علـــى التـــوايل بالنســـبة للعينـــة التجريبيـــة و هـــي أكـــرب مـــن العينـــة

على التوايل و هذا ما يؤكد أفضلية برنامج التدريب الفرتي خمتلف الشدة يف حتسني هذين املؤشرين  %4,02و  5,76%

الــذي مل  الــدالني علــى القــدرة اهلوائيــة القصــوى،و ذلــك يرجــع اىل طبيعــة الربنــامج التقليــدي املطبــق علــى العينــة الضــابطة و

الهـوائي و الـيت تقـدر حـدود -يعتمد على القياسات القبلية و املتمثلة يف السرعة اهلوائية القصـوى و منطقـة االنتقـال هـوائي

أنظمة الطاقة لـدى الالعـب و بالتـايل يعتمـد عليهـا املـدرب يف وضـع التمـارين بدرجـة احلمـل الـيت يريـد و حسـب الفروقـات 

حــدث أثنــاء ختطــيط الربنــامج التــدرييب املقــرتح و الــذي طبــق علــى العينــة التجريبيــة اذ قــام  الفرديــة لالعبيــه و العكــس متامــا

و كـذا منطقـة االنتقـال ) FCMAX(و النـبض املوافـق هلـا) VMA(الباحث باالعتماد على كل من السـرعة اهلوائيـة القصـوى

 البحوث اىل امهية استعمال هذه،حيث تشري الكثري من )Zone de transition aerobie-anaerobie(الهوائي-هوائي

و هي خامتة �موعة من  (J.meddelli 1989)املؤشرات يف تقنني األمحال التدريية للربامج التدريبية احلديثة و منها دراسة 

علــى حســب ( أمهيــة التحضــري البــدين الفــردي علــىم حيــث اتفقــت هــذه األخــرية 1989اىل 1987الدراســات مــن ســنة 

االنتقال من العمليات األيضية اهلوائية إىل الالهوائية هي مرجعية دقيقة  جمالو VO2MAXكما أن قياس) الفروقات الفردية

يف املقارنــة بــني الالعبــني بالنســبة للمــدربني،كما أ�ــا توصــلت إىل أن هــذه املعطيــات حتــول التقــومي الكمــي إىل تقــومي نــوعي 

اضـي فـان طريقـة اسـتعمال تركيـز ،و حسـب اجلمعيـة الفرنسـية للطـب الريللتـدريب كـي يكـون الالعبـون كمـا يريـدهم املـدرب

محض الالكتيك يف الدم و التهوئية الرئوية تعترب طريقة مرجعية يف حتديد مناطق الشدة املستعملة يف برجمة التدريب البـدين،  

          هو القيام بتحديد العتبتني الالكتيكيتني أو عتبيت التهوئية األوىل و الثانية                              و الشائع 

(J.M.Vallier, et al. 2000) و هذا ما اسرتشد به الباحث من خالل حتديـد منـاطق الشـدة عـن طريـق تقـدير العتبتـني ،

  .الالكتيكيتني و ما يقابلهما من سرعة و نبض و اعتماد النتائج يف حتديد شدة احلمل للربنامج التدرييب

ن يف القدرة اهلوائية القصوى بفعل التـدريب الفـرتي لـدى العينـة التجريبيـة يتفـق مـع عـدة دراسـات منهـا كما أن هذا التحس

حيــــث توصــــل اىل أن التــــدريب الفــــرتي عــــايل الشــــدة قــــد حســــن مــــن املســــتهلك األقصــــى  )2013ســــالمة . ح(دراســــة 

  و اليت توصلت أن هذا النوع من (PUI-LAMWONG, et al. 2010)، و دراسة )%8,32(األكسجيين بنسبة 



 

178 
 

سا بعد التدريب  /كم16,5سا قبل التدريب  اىل /كم15,9من ) VMA(التدريب قد حسن من السرعة اهلوائية القصوى

و الـــيت توصـــل فيهـــا اىل أن  (DAVID 1985)،و دراســـة  0,05حيـــث كـــان الفـــرق داال احصـــائيا عنـــد مســـتوى داللـــة 

 8د خــالل /مليمـول4,327د اىل /مليمـول3,757التـدريب الفـرتي أدى اىل حتسـني املسـتهلك االقصـى االكسـجيين مـن 

ي أفضـل مـن التـدريب املسـتمر يف حتسـني القـدرة و الذي توصل اىل أن التدريب الفرت  (Cathal 2013)أسابيع ،و دراسة 

 56د اىل /كـــــغ/ملليمـــــول 52,5مـــــن ) vo2max(اهلوائيـــــة،اذ أدى برناجمـــــه اىل حتســـــني املســـــتهلك األقصـــــى األكســـــجيين

سا و كانت نتائج املقارنة بني القياس /كم  15,1سا اىل /كم  14,1د و حتسني السرعة اهلوائية القصوى من /كغ/ملليمول

ــــــــــــــــة البعــــــــــــــــدي و الق ــــــــــــــــد مســــــــــــــــتوى دالل ــــــــــــــــة احصــــــــــــــــائيا عن ــــــــــــــــي دال ،و نفــــــــــــــــس النتيجــــــــــــــــة توصــــــــــــــــل اليهــــــــــــــــا                             0,05بل

(Haram, et al. 2009) حيــث وجــد أن التــدريب الفــرتي أفضــل مــن التــدريب املســتمر يف حتســني املســتهلك األقصــى

و الــذي توصــل فيهــا اىل أن التــدريب الفــرتي يف مرحلــة  (GREGORY 2004)،و دراســة %45األكســجيين و بنســبة 

،كما %8,1بنسبة ) VMA(االعداد قد أدى اىل حتسني القدرة اهلوائية القصوى عن طريق حتسني السرعة اهلوائية القصوى

قي حبث خمتلفني حيث توصل فيهما أن التدريب مع فري JAN HELGERUDأنه يتبني ذلك من خالل دراستني قام �ا 

د اىل /كـغ/ملليمـول58,1د راحة اجيابية قد  حسن مـن املسـتهلك األقصـى األكسـجيين مـن 3د تفصل بينها 4×4الفرتي

م                                     2001د ، و هـــــــــــــــــو أفضـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن العينـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة  و كـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك يف ســـــــــــــــــنة /كـــــــــــــــــغ/ملليمـــــــــــــــــول64,3

 (HELGERUD, et al. 2001)  د4×4م و الـيت توصـل فيهـا اىل أن التـدريب الفـرتي بطريقـة 2007،و دراسـة سـنة 

مــن أقصــى نــبض  ادت اىل حتســني  %70د راحــة اجيابيــة بشــدة  3مــن أقصــى نــبض  بينهمــا  %95اىل  90بشــدة مــن 

)VO2MAX ( د و يف نفــس الدراســة توصــل اىل أن طريقــة التــدريب /كــغ/ملليمــول60,4د اىل /كــغ/ملليمــول55,5مــن

راحـــــة اجيابيـــــة ادت اىل حتســـــني املســـــتهلك األقصـــــى  %70جهـــــد و  %95تكـــــرارا بشـــــدة  47حبجـــــم  15/15الفـــــرتي 

د 4×4د كمــا تبـني مـن خـالل هــذه الدراسـة أن التـدريب الفـرتي اهلــوائي /كـغ/ملليمـول64,4اىل  60,5األكسـجيين مـن 

و مــن التــدريب املســتمر عنــد مســتوى العتبــة الالكتيكيــة و مــن التــدريب املســتمر مــنخفض    15/15تــدريب  أفضــل مــن

و الــيت توصــل فيهــا أن  (Dupont.G et S.Berthoin 2004)،و دراســة (HELGERUD, et al. 2007) الشـدة

يف فـرتة االعـداد،كما اختلفـت هـذه النتـائج مـع مـا  %8,1التدريب الفـرتي قـد حسـن مـن السـرعة اهلوائيـة القصـوى بنسـبة 

بعـد VO2MAX حيـث توصـل اىل عـدم وجـود حتسـن يف القـدرة اهلوائيـة القصـوى (E. Micu, et al. 2007)توصـل اليـه  

  .أشهر   10سا موزعة  على ثالث حصص يف الشهر طيلة  7تدريب فرتي ملدة 
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نالحــظ أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة ) 14(و مــن خــالل اجلــدول رقــم ) FCMAX(أمــا بالنســبة لنــبض القلــب األقصــى

النحســوبة ت "حيــث بلغــت  20و درجــة حريــة  0,05احصــائية بــني االختبــار البعــدي لكــال العينتــني عنــد مســتوى داللــة 

نالحـظ أن نسـبة التحسـن بالنسـبة هلـذا ) 46(و لكن و من خالل الشكل رقم  1,72و هي أصغر من اجلدولية 0,87"

لدى  %3,38و  %6,37املؤشر كانت أفضل لدى العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة ،اذ بلغ لدى العينة التجريبية 

بعـدم وجـود فـروق ذات  (HELGERUD, et al. 2001)ا توصـل اليـه العينـة الضـابطة،و قـد اتفقـت هـذه النتـائج مـع مـ

د        /ن 202داللـــة احصـــائية بـــني القيـــاس القبلـــي و البعـــدي ملؤشـــر نـــبض القلـــب األقصـــى حيـــث بلـــغ قبـــل التـــدريب الفـــرتي 

د بعد التدريب كما توصل اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني البعديني لكـل مـن العينتـني /ن 203و 

و الـيت توصـل فيهـا اىل عـدم وجـود (HELGERUD, et al. 2007)و دراسـة   FCMAXشر التجريبية و الضابطة يف مؤ 

د بعــد /ن195البعــدي  FCMAXفــروق ذات داللــة احصــائية بــني األربــع طــرق املقرتحــة كــربامج تدريبيــة حيــث بلــغ قيــاس 

د بعــد /ن 199د بعــد التــدريب املســتمر علــى مســتوى العتبــة الالكتيكيــة و /ن 198التــدريب املســتمر مــنخض الشــدة و 

 Dupont.G et)د، كمــــا اتفقـــت مــــع دراســــة  4×4د بعــــد تـــدريب الفــــرتي /ن 197و  15/15التـــدريب الفــــرتي 

S.Berthoin 2004)  و اليت توصل فيها اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياسني البعديني للعينة التجريبيـة

 د لــدى العينــة/ن 195,8د و /ن195,1لــدى العينــة التجريبيــة FCMAXو العينــة الضــابطة حيــث بلــغ ) تــدريب فــرتي (

دم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية  لنـبض القلـب األقصـى قبـل و بعـد اىل عـ (DAVID 1985)الضـابطة ،كمـا توصـل 

د و التتبعـي /ن188د بني التكرارات، اذ بلغ القيـاس القبلـي 2براحة  VO2MAX %120د بشدة 2×10تدريب فرتي 

د ،كمــا توصــل اىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــني القيــاس البعــدي هلــذا املؤشــر /ن191د و البعــدي /ن189

 %70د بشـــدة  35،و التـــدريب املســـتمر ل VO2MAX %50د بشـــدة 55بعـــد التـــدريب الفـــرتي و التـــدريب املســـتمر 

VO2MAX كما اتفقت مع النتيجة اليت توصل اليها،(PUI-LAMWONG, et al. 2010)  يف عدم وجـود فـروق ذات

د قبل و بعد التدريب و عدم /ن185حيث بلغ  FCMAXداللة احصائية بني القياسني قبل  و بعد تدريب فرتي  ملؤشر 

 Cathal)كمـا اختلفـت هــذه النتيجـة مـع دراسـة .يـة و الضـابطة يف نفــس املؤشـروجـود فـروق احصـائية بــني العينـة التجريب

 0,01و اليت توصل فيها اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلـي و البعـدي  عنـد مسـتوى داللـة  (2013

د قبـل /ن197,7مـن FCMAXحيث أن  التدريب الفرتي املطبق على جمموعة من العيب كـرة القـدم قـد أدى اىل حتسـني 

  مج التدريب الفتري مختلف الشدة المطبقو من خالل هذا نستنتج أن برنا.د بعد التدريب/ن192التدريب اىل 
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على العينة التجريبية أفضل من البرنامج التقليدي المطبق على العينة الضابطة في تحسين القدرة الهوائيـة القصـوى 

  .سنة 19لدى العبي كرة القدم تحت 

ــة و الضــابطة :3-7-2-3 فــي مناقشــة نتــائج الفــرق بــين القيــاس البعــدي لكــل مــن العينتــين التجريبي

 :مؤشرات التحمل الخاص

مــــن أهــــم االختبــــارات الــــيت تعــــرب عــــن قــــدرة الرياضــــي علــــى التحمــــل ) RSA(يعــــد اختبــــار كفــــاءة تكــــرار الســــرعة القصــــوى

الالهوائي،كما يعترب االختبار األمثل و املناسب لقياس حتمل السرعة لدى العيب كرة القدم و ذلـك الرتباطـه خبصوصـيات 

ميكن أن يقيس عدة اللعبة اليت تتميز باجلري ملسافات قصرية و بشدة من األقل من القصوى اىل القصوى،كما أنه اختبار 

قــدرات فســيولوجية يف آن واحــد و هــذا مــا يعكــس أمهيتــه،و قــد اختــار الباحــث مــن هــذه القــدرات كــل مــن حتمــل الســرعة     

  و املعرب عنها مبجموع الركضات السبعة لإلختبار،وسرعة االسرتجاع و املعرب عنها مبؤشر التعب، 

و درجـة حريـة 0,05وق ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة يتبني لنا عـدم وجـود فـر ) 15(و من خالل اجلدول رقم 

،كما نالحظ وجود )معدل الركضات(بني القياس البعدي لكل من العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشر حتمل السرعة 20

العينــة فــروق ذات داللــة احصــائية بــني القيــاس البعــدي ملؤشــر وقــت التعــب لكــل مــن العينــة التجريبيــة و الضــابطة و لصــاحل 

  .التجريبية

و لكن رغم عدم وجود فروق معنوية ملؤشر حتمل السرعة بني العينة التجريبية و الضـابطة اال أنـه و مـن خـالل الشـكل رقـم 

نالحـــظ أن الفـــرق واضـــح بينهمـــا يف هـــذا املؤشـــر و أن التـــدريب الفـــرتي خمتلـــف الشـــدة كـــان أفضـــل مـــن الربنـــامج ) 47(

و هــي  %3,43بطة يف حتســني حتمــل الســرعة و االنقــاص مــن معــدل الركضــات بنســبة التقليــدي املطبــق علــى العينــة الضــا

كما بلغ مقدار حتسن مؤشر التعب نسبة . يف نفس املؤشر %0,39نسبة كبرية بالنسبة اىل نسبة حتسن العينة الضابطة ب

58,74%  

القصوى بفعل التدريب الفرتي اىل و تشري العديد من الدراسات اىل  حتسن معدل الركضات الختبار كفاءة تكرار السرعة 

نسبة قريبة من النسبة اليت توصل اليها الطالـب الباحـث لـدى العينـة التجرييـة الـيت طبـق عليهـا برنـامج تـدريب فـرتي خمتلـف 

و الــيت  (D Ferrari, et al. 2008)الشـدة،كما تطرقــت نفــس تلــك الدراسـات اىل حتســن مؤشــر التعب،منهــا دراسـة 

دقـائق راحـة،بواقع مـرتني  3مـن أقصـى نـبض بينهـا %95اىل 90د  بشـدة 4×4توصل فيها اىل أن التدريب الفرتي بطرقة 

يف األسبوع مل حيسن من معدل الركضات و بقي ثابتا بينما و يف نفس الدراسة توصل اىل أن التدريب الفرتي مرتفع الشدة 

  أسابيع و بواقع مرتني يف األسبوع 8دقائق راحة بني ا�موعات بشدة قصوى ملدة  3و ) ثا راحة بينية 20م،40×6(×3
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،وهــذا مــا يعــين أن %10,4-، و مؤشــر التعــب بنســبة %2,1بنســبة ) حتمــل الســرعة(أدى اىل حتســني معــدل الركضــات 

عـــيب كـــرة التـــدريب الفـــرتي مرتفـــع الشـــدة افضـــل مـــن مـــنخفض الشـــدة يف حتســـني كفـــاءة تكـــرار الســـرعة القصـــوى لـــدى ال

اىل عـدم حتسـن كفـاءة تكـرار السـرعة القصـوى (Hill-Haas S, Dawson et Rowsell 2009) كما تشـري دراسـة.القدم

عنــد تطبيــق برنــاجمني خمتلفــني علــى العــيب كــرة القــدم شــبان أحــدمها يعتمــد علــى أســلوب الفــرتي بطريقــة األلعــاب الصــغرية      

و الذي توصل اىل (Jensen, et al. 2007)و الثاين يعتمد نفس األسلوب لكن بطريقة اجلري،و تتفق الدراسة مع دراسة 

ملرة يف األسـبوع طبـق علـى جمموعـة مـن العـيب كـرة القـدم حمرتفـني بطريقـة )] د راحة2-1د،4-2(د30[أن التدريب الفرتي

ن أ (Thomassen, et al. 2010) ،كمـا تشـري دراسـة%20,8األلعـاب الصـغرية أدى اىل حتسـني مؤشـر التعـب بنسـبة 

و يرجــع الباحــث هـــذا التفــوق احلاصــل لصـــاحل %1,9بنســـبة ) RSA(تــدريب فــرتي أدى اىل حتســني كفـــاءة تكــرار الســرعة

التدريب الفرتي يف حتسني مؤشرات كفاءة تكرار السرعة القصوى اىل طبيعة التمـارين املطبقـة أثنـاء برنـامج التـدريب الفـرتي 

ورة متوسطة اىل أخرى،و التقليل املتدرج يف الراحة البينية بني التكرارات خمتلف الشدة،اذ أن التدرج يف شدة التمارين من د

     ATP-PCعمل على تكيف األجهزة الوظيفية للجسم على حتمل التعب الناجم عن فقدان مصادر الطاقة قصرية املدة 

و حىت تـراكم محـض الالكتيك،كمـا أن التحسـن احلاصـل يف األجهـزة الوظيفيـة و خاصـة اجلهـاز الـدوري التنفسـي أدى اىل 

تسريع عملية اسرتجاع مصادر الطاقة املفقودة أثناء تكرار السرعة لعدة مرات متتالية و ذلـك عـن طريقـة زيـادة كفـاءة نظـام 

اىل أن طريقــة التــدريب دائــري باألســلوب الفــرتي أدت اىل حتســني كفــاءة  )2008محــد (الطاقــة األكســجيين،حيث توصــل 

اجلهـــاز الـــدوري التنفســـي و ســـرعة االســـرتجاع مـــن خـــالل ســـرعة عـــودة النـــبض اىل احلالـــة الطبيعيـــة،كما يؤكـــد ذلـــك دراســـة 

(Dupont, et al. 2005) االيت تشري اىل وجود عالقة بني اجلهـاز الـدوري التنفسـي)VO2MAX ( و كفـاء ة تكـرار سـرعة

و تشري الكثري من الدراسات اىل أن تدريب حتمل السرعة يؤدي اىل الرفع من .ثا 25تكرار و براحة  15م ل  40ملسافة 

ـــــــــى االســـــــــرتجاع عنـــــــــد ـــــــــد مـــــــــن قدرتـــــــــه عل العـــــــــيب كـــــــــرة القـــــــــدم                   كفـــــــــاءة الالعـــــــــب يف تكـــــــــرار الســـــــــرعة القصـــــــــوى و يزي

(Magni Mohr 2014)  و هــذا مــا ينطبــق علــى نتــائج حبثنــا حيــث أن تــدريبات التحمــل أدت اىل حتســني كفــاءة تكــرار

  .السرعة لدى عينة البحث التجريبية

 20و درجـة حريـة 0,05ئية عنـد مسـتوى داللـة أما بالنسبة اىل حتمـل القـوة فـنالحظ عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـا

نالحظ أن نسبة حتسن اختبار ) 47(بني القياسني البعديني لكل من العينة التجريبية و الضابطة،و من خالل الشكل رقم 

مقارنـــة بالضـــابطة و الـــيت حتســـن بنســـبة  %11,68القفـــز لألعلـــى و الـــذي يقـــيس حتمـــل قـــوة الـــرجلني قـــد حتســـن بنســـبة 

  ،و من هنا يتبني لنا أن التدريب الفرتي خمتلف الشدة أفضل من الربنامج التقليدي يف حتسني حتمل القوة،      2,78%
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و يرجع الباحث هذا التحسن اىل زيادى كفاءة عضالت الرجلني و اليت ركز عليها الباحث من خـالل التمـارين املطبقـة يف 

كـاظم (قفز فوق الشـواخص و احلـواجز و ضـرب الكـرة بالرأس،حيـث يشـري  الربنامج املطبق على العينة التجريبية من متارين

أن التدريب الفرتي املركب أدى اىل حتسني صفة حتمل القـوة و حتمـل السـرعة لـدى العـيب كـرة القـدم كمـا توصـل  )2012

ري بطريقـــة التـــدريب الفـــرتي مـــنخفض الشـــدة أدى اىل حتســـني حتمـــل عضـــالت اىل أن التـــدريب الـــدائ )2008محـــودات (

الــبطن،و يــرى الباحــث أن تلــك التغــريات يف اجلوانــب الفســيولوجية هــي الــيت ســاعدت علــى حتســن صــفة حتمــل القــوة لــدى 

الشـــدة        مـــنخفض(م أن بـــرامج التـــدريب اخلاصـــة بالتـــدريب الفـــرتي 2003العينـــة التجريبيـــة،حيث يـــرى عبـــد املـــنهعم بـــدير 

تبــىن علــى أســس فســيولوجية مــن حيــث ارتباطهــا بالراحــة البينيــة املســتخدمة بــني التمرينــات،فتؤثر بشــكل ) و مرتفــع الشــدة 

مباشـــر علـــى الـــدفع القلـــب و يعمـــل علـــى تنظـــيم و حتســـني الـــدورة الدمويـــة و اســـتهالك األكســـجني املطلـــوب ألداء اجلهـــد 

ت التــبض باالخنفــاض التــدرجيي مقابــل زيــادة يف حجــم الــدفع القلــيب ممــا يــؤدي اىل البــدين،و بعــد تنفيــذ الــربامج تبــدأ معــدال

،كمـــا أن جمهـــود باحلمـــل الفـــرتي مـــنخفض الشـــدة يطلـــق علـــى العمليـــات )2003بـــدير ( احلصـــول علـــى التكيـــف العضـــلي

املقطع العرضـي للعضـالت مـع زيـادة كثافـة الشـعريات التكيفية و التغريات الشكلية للعضالت و للجسم ككل،حيث يزداد 

الدموية نتيجة التدريب،فيما نالحظ يف التدريب الفرتي مرتفع الشدة أنه يؤدي اىل زيادة الدين األكسجيين و بالتايل جتهيز 

،فقيام العب  العضالت للعمل الهوائيا و هذا يضع على عاتق الدم مسؤولية معادلة العضالت األيضية احلمضية و موازنتها

يــؤثر علــى قــدرة الالعــب يف اســتهالك  %75كــرة القــدم باجلهــد ذو الشــدة املرتفعــة يف مترينــات التقويــة العضــلية يف حــدود 

األكســـجني و كـــذلك علـــى مســـاحة املقطـــع العرضـــي للعضـــلة األمـــر الـــذي يـــؤدي بالتـــايل اىل حتســـن القـــوة املميـــزة بالســـرعة       

أن التــــدريب الفــــرتي أدى اىل حتســــن  )2011البيجــــواين (،كمــــا أشــــارت دراســــة )318، 2006ســــعد ( .و حتمـــل القــــوة

تــري مختلــف الشــدة و مــن خــالل هــذا نســتنتج أن برنــامج التــدريب الفمطاولــة القــوة للــرجلني لــدى العــيب كــرة القــدم،

تحمــل السـرعة و تحمــل (التقليـدي المطبــق علـى العينـة الضــابطة فـي تحســين التحمـل الخـاص  أفضـل مـن البرنــامج

  ).القوة

و بعد تفسير و مناقشة نتائج الفرضية الثانية نكون قد توصلنا الى أن التدريب الفتري مختلف الشدة المطبق على 

ائيـة تحـت القصـوى و القصـوى و التحمـل العينة التجريبية أفضل من برنامج العينة الضابطة في تحسين القدرة الهو 

  .سنة،و هذا ما يعني تحقق الفرضية الثانية للبحث19لالعبي كرة القدم تحت  الخاص

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:3-7-3
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      توجــد عالقــة ارتباطيــة طرديــة بــين كــل مــن القــدرة الهوائيــة تحــت القصــوى و القصــوى "و الــيت نــص فيهــا الباحــث أنــه

  "سنة19التحمل الخاص لدى العبي كرة القدم تحت و 

    و الــذي يوضــح العالقــة اإلرتباطيــة بــني القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى ) 16(مــن خــالل عــرض و حتليــل نتــائج اجلــدول رقــم 

ية حتت و القصوى و التحمل اخلاص لدى العينة التجريبية،توصل الباحث اىل وجود عالقة ارتباطية طردية بني القدرة اهلوائ

) معــدل الركضــات(و املتمثلــة يف كــل مــن حتمــل الســرعة) RSA(القصــوى و مؤشــرات اختبــار كفــاءة تكــرار الســعة القصــوى 

نالحظ عالقة ارتباطية عكسية أي كلما حتسنت القدرة اهلوائية حتت ) 48(التعب،إذ أنه و من خالل الشكل رقم مؤشر و 

اخنفض زمن ) FCSL2،VSL2(الفارقة الالهوائية  و العتبة) ΔFCSL،VSLΔ(الهوائي -القصوى بداللة منطقة االنتقال هوائي

معدل الركضات و مؤشر التعب،و ذلك من خالل هبوط منحنيات مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى بداللـة كـل مـن 

  .معدل الركضات و مؤشر التعب لدى العينة التجريبية

عالقــــة ارتباطيـــة طرديــــة بــــني مؤشـــرات القــــدرة اهلوائيــــة القصــــوى يتبــــني لنـــا وجــــود ) 16(و مـــن خــــالل نفــــس اجلـــدول رقــــم 

)VO2MAX،VMA،FCMAX ( و مؤشــرات كفــاءة تكــرار الســرعة القصــوى)RSA ( حيــث و مــن خــالل الشــكل رقــم)50 (

بداللة مؤشـرات القـدرة اهلوائيـة القصـوى، ) معدل الركضات(نالحظ هبوط منحنيات كل من مؤشر التعب و حتمل السرعة

و مــن خــالل هــذا التحليــل يســتنتج الباحــث مــدى أمهيــة القــدرات اهلوائيــة يف حتســني قــدرة العــب كــرة القــدم علــى مقاومــة 

د األقصــى و كــذا بالنســبة اىل ســرعة االســرتجاع بعــد جهــد أقصــى،و يــرى الباحــث أن التحســن يف التعــب النــاتج عــن اجلهــ

معدل الركضات يعود بصفة مباشرة اىل حتسـن سـرعة اسـرتجاع مصـادر الطاقـة لـدى عينـه البحـث مـا بـني الركضـات و هـذا 

اذ بلـغ ) 16(ن خـالل اجلـدول رقـم يظهر جليا من خالل طبيعة العالقة االرتباطية بني مؤشر التعب و معـدل الركضـات مـ

و هــي عالقــة قويــة،و يفســر هــذا علــى أنــه كلمــا زادت ســرعة اســرتجاع  0,79معامــل ارتبــاط بريســون بــني هــذين املؤشــرين 

اىل أمهيـة اسـرتجاع عنصـر الكريـاتني  (Gregory, et al. 1995)مصادر الطاقة كلما تقلص معدل الركضـات،حيث يشـري 

د مــن جهــد 1,5منــه بعــد  %65أثنــاء متــرين تكــرار الســرعة القصــوى،حيث توصــل اىل أنــه يــتم اســرتجاع  PCRفوســفات 

أنـه توجـد عالقـة ارتباطيـة طرديـة قويـة بـني (C.BOGDANIS, et al. 1996)ثا،حيـث أشـارت دراسـة  30أقصـى قـدره 

ل و نسـبة اسـرتجاع   أو /ملليمـول 4مقدار االستهالك األقصى لألكسجني عنـد مسـتوى القيمـة الثابتـة للعتبـة الالكتيكيـة 

و هـذا مـا يـدل علـى أمهيـة القـدرة اهلوائيـة  0,94حيث بلغـت قيمـة ارتبـاط بريسـون PCRاعادة تكوين الفوسفات كرياتني 

ما أن طبيعة العالقة ما بني القدرات اهلوائية و مؤشرات كفاءة تكرار حتت القصوى يف اسرتجاع مصادر الطاقة السريعة ،ك

  السرعة القصوى تشري اليها العديد من الدراسات و اليت تتفق على أمهية قدرة العضالت على امتصاص األكسجني يف
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اىل وجود عالقة بني كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي  (Dupont, et al. 2005)اسرتجاع مصادر الطاقة،حيث تشري دراسة 

اىل وجود عالقة ارتباطيـة عكسـية بـني  (Jones, et al. 2013)مرت بسرعة قصوى، كما تشري دراسة  40على تكرار أداء 

لنتيجــة بــني املســتهلك ،كمــا توصــل اىل نفــس ا0,62-املســتهلك األقصــى األكســجيين و معــدل الركضــات حيــث بلغــت 

و مها عالقتان دالتني احصائيا عنـد مسـتوى  0,591-األقصى األكسجيين و جمموع الركضات حيث بلغ ارتباط بريسون 

،حيــث اســتخلص يف األخــري اىل أمهيــة املســتهلك األقصــى األكســجيين يف عمليــة االســرتجاع الختبــار كفــاءة 0,05داللــة 

�موعـة مـن العـيب كـرة القـدم  (DA SILVA, et al. 2010)لدراسة مـع دراسـة ،و اتفقت ا)RSA(تكرار السرعة القصوى

)     RSA(ســنة حيــث توصــل اىل وجــود عالقــة ارتباطيــة عكســية بــني مؤشــر التعــب الختبــار  17,9الربازليــني مبتوســط عمــر 

علـــى  0,54-، و 0,49-،0,39-و قـــد بلـــغ ارتبـــاط بريســـون ) VO2MAX.VMA.VOBLA(و مؤشـــرات القـــدرة اهلوائيـــة 

التوايل،كما توصل اىل نفس النتيجة يف العالقة ما بني السرعة املوافقة للعتبة الالكتيكية الثانية ومعدل الركضات حيث بلـغ 

 Gharbi, et)بالنسـبة للعالقـة مـع السـرعة اهلوائيـة القصـوى،كما اتفقـت مـع دراسـة  0,38-،و 0,49-ارتباط بريسون 

al. 2015)  و الـــــذي اســـــتخلص أن القـــــدرة اهلوائيـــــة مؤشـــــر مهـــــم ملقاومـــــة التعـــــب أثنـــــاء متـــــرين كفـــــاءة تكـــــرار الســـــرعة

الـيت أشـارت اىل وجـود عالقـة ارتباطيـة ضـعيفة  (AZIZ, et al. 2007)كما اختلفت الدراسـة مـع دراسـة ).RSA(القصوى

  ).RSA(بني القدرة اهلوائية القصوى و مؤشرات اختبار كفاءة تكرار السرعة القصوى

و من خالل هذا نستنتج أنه توجد عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـني القـدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى و القصـوى و مؤشـرات كفـاءة 

  ).RSA(تكرار السرعة القصوى

يتبني لنا أنـه هنـاك عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـني كـل مـن القـدرة اهلوائيـة ) 16(ل عرض و حتليل نتائج اجلدول رقم و من خال

أن مؤشــرات القـدرة اهلوائيـة حتـت القصــوى ) 49(حتـت القصـوى و القصـوى و حتمـل القوة،حيــث نالحـظ مـن الشـكل رقـم

الهــوائي -و منطقــة االنتقــال هــوائي)VSL2(يكيــة الثانيــة تتناســب طرديــا مــع صــفة حتمــل القــوة و خاصــة ســرعة العتبــة الالكت

و ذلك من خالل صعود منحنيات مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى بداللة حتمل القوة حيث ) VSLΔ(بداللة السرعة

أن العالقــة بــني مؤشــرات ) 51(علــى التوايل،كمــا يتبــني لنــا مــن خــالل الشــكل رقــم  0,62و  0,43بلــغ ارتبــاط بريســون 

القــــدرة اهلوائيــــة القصــــوى و حتمــــل القــــوة كانــــت طرديــــة حيــــث بلغــــت قيمــــة ارتبــــاط بريســــون بــــني حتمــــل القــــوة و كــــل مــــن 

)VMA(،)VO2MAX(و،)FCMAX (0,46،0,41،0,29                 علـــــــــى التوايل،حيـــــــــث اتفقـــــــــت هـــــــــذه الدراســـــــــة مـــــــــع دراســـــــــة 

و الذي توصل اىل وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بني العتبة الفارقة الالهوائية و حتمل العضلي ،و  )2008البدراوي (

  الذي توصل اىل وجود عالقة ارتباطية بني حتمل األداء و مستوى العتبة الفارقة الالهوائية     )1998القمصان (دراسة 
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 Davis) وجود عالقة قوية بني مستوى العتبة الفارقة الالهوائية و التحمل العضلي منها دراسة ،و تشري عدة دراسات اىل

كما أن القدرة اهلوائية حتت القصوى أو القصوى ترتبط ارتباطا وثيقا بتحمل األداء حيـث تشـري عـدة دراسـات اىل   (1985

يف  )1995هــزاع (وجــود ارتبــاط بــني العتبــة الفارقــة الالهوائيــة و املســتهلك األقصــى األكســجيين و التحمل،حيــث توصــل 

عـة مـن العـدائيني السـعوديني أن األداء البـدين يف السـباق التحملـي يـرتبط بالعتبـة الفارقـة الالهوائيـة    دراسة أجراها علـى جممو 

م أن العتبـة الفارقـة الالهوائيـة تـرتبط أكثـر بعوامـل ذات عالقـة 1989و  االستهالك األقصـى لألكسـجني،كما يـرى اهلـزاع 

ن التنفســية املســؤولة عــن التــنفس اخللــوي يف امليتوكونــدريا،و أن باالمكانيــات األيضــية للعضــالت مبــا يف ذلــك نشــاط اإلنزميــا

اذ .)33، 1989النقيــب ( .الوعــائي–االســتهالك األقصــى لألكســجني أكثــر ارتباطــا بعوامــل ذات عالقــة باجلهــاز القلــيب 

نالحظ أن القدرة اهلوائية حتـت القصـوى و املتمثلـة يف سـرعة العتبـة الالكتيكيـة الثانيـة تـرتبط مبؤشـر التعـب و حتمـل السـرعة    

حيـث  1995دراسة اهلزاع حممد اهلـزاع مع و القوة أقوى من ارتباط القدرة اهلوائية القصوى �ذه املؤشرات و هذا ما يتفق 

،غري أن )0,69-=ر(كلم و االستهالك األقصى لألوكسجني   15طة القوة بني أداء سباق إىل وجود عالقة متوستوصلت 

كما أن استهالك األقصـى ) 0,82-=ر(كلم كانت أكرب حيث بلغت   15العالقة اإلرتباطية بني العتبة الالهوائية و أداء 

، الصـــفحات 1995هـــزاع، ( ).0,92-=ر( لألوكســـجني نســـبة إىل وزن اجلســـم أظهـــر عالقـــة قويـــة مـــع العتبـــة الالهوائيـــة

حيث يرى الباحث أن العتبة الفارقة الالهوائية هـي أدق مؤشـر يسـتدل بـه لقيـاس القـدرة اهلوائيـة كمـا يعتـرب .)548-551

أن التحمـل ) الـدين سـيدأبـو العـال أمحـد عبـد الفتـاح وأمحـد نصـر (حيـث يـرى . أكثر دقة يف تقنني محـل لتـدريبات التحمـل

اهلوائي ال يعتمد فقط على احلد األقصى الستهالك األوكسجني حيث أن هذا العامـل ال يعتـرب العامـل املميـز بـني الالعبـني 

ذوي املســتويات العليــا املتقاربــة يف احلــد األقصــى الســتهالك األوكســجني و لــذا يصــبح مســتوى العتبــة الفارقــة الالهوائيــة هــو 

و تشري عـدة دراسـات اىل ارتبـاط العتبـة الفارقـة الالهوائيـة مـع اختبـار )2003أمحد نصر الدين سيد ( .بينهمالعامل املميز 

 (DA SILVA, et al. 2010)أكثــر مــن ارتبــاط املســتهلك األقصــى األكســجيين بــه ) RSA(كفــاءة تكــرار الســرعة 

(Psotta, et al. 2011)  

القدرة كل من و من خالل هذا تكون قد تحققت الفرضية الثالثة و التي تنص على وجود عالقة ارتباطية طردية بين  

  .العينة التجريبية الهوائية تحت القصوى و القصوى و التحمل الخاص لدى

  :التوصيات: 3-8

  :املتبعة و النتائج املتحصل عليها يف هذا البحث يوصي الباحث مبا يليعلى ضوء اإلجراءات 

 .زيادة نسبة استخدام التدريب الفرتي يف برامج التحضري البدين لالعيب كرة القدم -1
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اعتماد أسلوب التدريب الفرتي خمتلف الشدة لتحسني القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى لدى العيب كـرة  -2

 .القدم

على اختبارات تقدير حدود أنظمة الطاقـة عـن طريـق تقـدير عتبـة األيـض الالهوائيـة و اهلوائيـة و القـدرة اإلعتماد  -3

 .اهلوائية القصوى يف حتديد شدة محل التدريب

 .اجراء مزيد من البحوث ألثر الطرق التدريبية األخرى على عتبيت األيض الالهوائية و اهلوائية  -4

فرقهم بقاعات خاصة مزودة بوسائل احلديثة الجراء االختبـارات شـبه الطبيـة  اهتمام املسؤولني عن الفرق بتدعيم -5

 .و الطبية حىت يستفاد منها يف العملية التدريبية

اهتمــام املســؤولني و املختصــني باالهتمــام بالفئــات الســنية الصــغرى و ذلــك بتــوفري اإلمكانــات الالزمــة لتخطــيط  -6

 .الربامج التدريبية و التدريب

ضــــرورة تكــــوين املــــدربني علــــى اســــتعمال الوســــائل التكنولوجيــــة يف عمليــــة التقــــومي و القيــــاس و يوصــــي الباحــــث ب -7

 .استغالل النتائج يف برجمة التدريب

اجــــراء املزيــــد مــــن البحــــوث يف اســــتعمال األجهــــزة احلديثــــة لقيــــاس القــــدرات اهلوائيــــة لالعــــيب كــــرة القــــدم و حــــىت  -8

 .الرياضات األخرى

أخــرى حــول تــأثري بــرامج تدريبيــة باألســلوب الفــرتي يف التخصصــات الرياضــية يوصــي الباحــث بــإجراء دراســات  -9

 .األخرى

يوصي الباحث بإجراء مزيد من الدراسات اليت تتعلق بتقومي عتبيت األيض الالهوائية و اهلوائية يف التخصصات  -10

 .الرياضية األخرى

  :خالصة عامة: 3-9

أثري التـدريب الفـرتي خمتلـف الشـدة يف حتسـني عتبـة األيـض من خالل هذا البحث و الذي كان يهدف اىل الكشـف عـن تـ

و انطالقــا مــن مشــكلة ميدانيــة يعانيهــا الوســط التــدرييب ) سـنة19حتــت (الالهوائيـة و اهلوائيــة لــدى العــيب كــرة القــدم أواســط

عـداد البـدين،   لكرة القـدم اجلزائريـة يف ضـعف نسـبة اإلعتمـاد علـى طريقـة التـدريب الفـرتي يف ختطـيط التـدريب يف مرحلـة اإل

  و كــذا عــدة مشــاكل متعلقــة بــالتكوين العلمــي النظــري ملــدريب الناشــئني و الضــعف امللحــوظ يف ختطــيط الــربامج التدريبيــة،    

و مشـــكلة علميـــة متمثلـــة يف انعـــدام تطـــرق الدراســـات اجلزائريـــة و العربيـــة اىل تـــأثريات التـــدريب الفـــرتي علىـــى عتبـــة األيـــض 

  الهوائي و اليت تعترب احدى أهم مؤشرات القدرة اهلوائية من حيث عملية-و منطقة االنتقال هوائي الالهوائية و اهلوائية
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التقــــومي و برجمــــة التــــدريب لــــدى العــــيب كــــرة القــــدم،قام الباحــــث بوضــــع اطــــار نظــــري يلــــيب حاجيــــات املــــدربني و البــــاحثني 

األجنبية احلديثة املشا�ة،أما يف الفصل الثـاين فقـد األكادميني،مقسم اىل أربع فصول،تضمن أوهلا أهم الدراسات العربية و 

تطــرق الباحــث اىل فســيولوجيا التحمــل اهلــوائي و الالهــوائي حيــث مت شــرح مصــادر اإلمــداد بالطاقــة و كــذا أنظمــة الطاقــة     

ب البــدين و عالقتهــا بالتحمــل اهلــوائي و الالهــوائي،و يف مــا خيــص الفصــل الثالــث فقــد تطــرق الباحــث اىل متطلبــات التــدري

لالعــيب كــرة القــدم و قــد تنــاول هــذا الفصــل أهــم مــا ميكــن أن حيتاجــه املــدرب أو احملضــر البــدين حــىت يســتطيع الــتحكم يف 

العمليــة التدريبيــة كمــا مت التطــرق بصــفة مستفيضــة اىل التــدريب الفــرتي كمتغــري مســتقل يف دراســتنا، و يف مــا خيــص الفصــل 

وائيـة و الالهوائيـة لالعــيب كـرة القــدم حيـث مت التطـرق اىل املتغــريات التابعـة و شــرحها الرابـع فقـد تنــاول الباحـث القــدرات اهل

وفقا ملراجع علمية معتـربة أمـا البـاب الثـاين فقـد تنـاول الدراسـة التطبيقيـة  و تضـمن ثـالث فصـول،حيث تطـرق الباحـث يف 

عبـــا مـــن نفـــس جمتمـــع البحـــث و الـــيت مت ال 11الفصــل األول اىل الدراســـة االســـتطالعية و الـــيت أجريـــت علـــى عينـــة قوامهــا 

اســتبعادها مـــن الدراســـة األساســـية ،أمــا الفصـــل الثـــاين فقـــد تنــاول منهجيـــة البحـــث ، و اجراءاتـــه امليدانيــة مـــن حيـــث عينـــة 

سـنة مـن فريـق وداد مسـتغامن قسـموا اىل جمموعتني،جتريبيـة    19البحث،و اليت متثلت يف جمموعة من العـيب كـرة القـدم حتـت 

العبا لكل منهما،اختريوا بالطريقة العمدية ،منهج البحث املالئم للدراسة،حيث اتبع الباحث املنهج  11،تضم  و ضابطة

التجــرييب ملالءمتــه طبيعــة البحــث ، و جمــاالت الدراســة،الزماين،املكاين و البشــري،متغريات البحــث و كيفيــة ضــبطها،أدوات 

ة لالختبارات،أما الفصل الثالث فقد استعرض الباحث فيه النتائج البحث و وسائله االحصائية و قبل ذلك األسس العلمي

و حللها،ليتبعها باالستنتاجات مث بعد ذلك تفسري و مناقشة النتائج وفقا لفرضيات البحث و الذي تبني من خالله حتقق 

حتـــت القصـــوى         كـــل فرضـــيات البحـــث مـــا عـــدا جـــزء مـــن الفرضـــية األوىل و املتعلـــق بعـــدم حتســـن مؤشـــرات القـــدرة اهلوائيـــة 

و القصوى و التحمل اخلاص بفعل برنامج التدرييب لدى العينة الضابطة ،و يف األخري قام الباحث ببعض التوصـيات بنـاءا 

و قــد توصــل الباحــث مــن خــالل هــذه الدراســة اىل أن .علــى اإلجــراءات املتبعــة و النتــائج املتحصــل عليهــا يف هــذا البحــث

حيســن كــل مــن القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى و املتمثلــة يف كــل مــن عتبــة األيــض الالهوائيــة       التــدريب الفــرتي خمتلــف الشــدة

     الهــوائي و كــذا القــدرة اهلوائيــة القصــوى و املتمثلــة يف املســتهلك األقصــى األكســجيين-و اهلوائيــة و منطقــة االنتقــال هــوائي

التحمـل اخلــاص و املتمثـل يف اختبـار كفــاءة تكـرار الســرعة     ،باالضــافة اىلالسـرعة اهلوائيـة القصــوى و نـبض القلـب األقصى،

أفضلية التدريب الفرتي خمتلف الشدة على برنامج العينة الضابطة يف حتسني املؤشرات السالفة الـذكر،  و اىل،و حتمل القوة

تركيـــز محـــض  ومـــن خـــالل التجربـــة االســـتطالعية و تطبيـــق الربنـــامج التـــدرييب توصـــل الباحـــث اىل أن طريقـــة الكشـــف عـــن

  مقاربة كيندرمان لتحديد عتبيت األيض،و أن الالكتيك يف الدم أفضل طريقة لتقدير عتبة األيض الالهوائية و اهلوائية 
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لرت من بني أسهل الطرق عندما ال تتـوفر الوسـائل /ملليمول 4لرت و /ملليمول2الالهوائية و اهلوائية عن طريق القيمة الثابتة 

من السرعة اهلوائية القصوى  املئوية طريقة حتديد شدة احلمل عن طريق النسبةكما توصل اىل أن .لذلكالتكنولوجية احلديثة 

الهــــوائي جتعــــل املــــدرب أكثــــر حتكمــــا يف العمليــــة -و الســــرعة املوافقــــة للعتبــــة الفارقــــة الالهوائيــــة و منطقــــة االنتقــــال هــــوائي

بني كل من مؤشرات القدرة اهلوائيـة حتـت القصـوى و القصـوى و يف األخري و عن طريق كشف العالقة االرتباطية .التدريبية

بكفاءة تكرار السرعة القصوى و حتمل القوة مما يدل على ) عالقة طردية(اجيابيا مع التحمل اخلاص تبني أ�ا ترتبط ارتباطا 

ة القـدم حتـت لـدى العـيب كـر  التحمـل اخلـاصعلـى حتسـن القصوى  ل من القدرة اهلوائية حتت القصوى وك  انعكاس حتسني

 .سنة،و أن عتبة األيض الالهوائية هي أكثر ارتباطا بالتحمل اخلاص من القدرة اهلوائية القصوى 19

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

190 
 

 املصادر و املراجع ��لغة العربیة -
 . 1999دار الفكر العرىب، : القاهرة. االستشفاء ىف ا�ال الرياضى . أبو العال أحمد عبد الفتاح .1

دار الفكـــر العـــريب، : القـــاهرة. فســـيولوجيا اللياقـــة البدنيـــة”. أبـــو العـــال أحمـــد عبـــد الفتـــاح أحمـــد نصـــر الـــدين ســـيد .2

2003.  

  .1997دار الفكر العريب، : القاهرة. 1ط". األسس الفسيولوجية"التدريب الرياضي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

  .2003دار الفكر العريب، : القاهرة. 1ط. فسيولوجيا التدريب و الرياضة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .4

دار الفكـر العـريب، : القـاهرة. 1ط. فسـيولوجيا اللياقـة البدنيـة. احمد نصـر الـدين السـيدابو العال احمد عبد الفتاح، .5

1993.  

. فســيولوجيا و مرفولوجيــا الرياضــي و طــرق القيــاس و التقــومي. حســانين أبــو العــال أحمــد عبــد الفتاح،محمــد صــبحي .6

  .1997دار الفكر العريب، : القاهرة

  .1999دار الفكر العريب، : القاهرة. اضيأسس و نظريات التدريب الري. أحمد بسطويسي .7

جملـة الرتبيـة ” .دراسـة تـأثري تـراكم مسـتويات عاليـة مـن حـامض الالكتيـك”. ،أحمد عبده خليـل ،بكـر محمـد سـالم .8

  .2004الرياضية، 

  .2005مكتبة دار السالم، : بغداد . كرة اليد و عناصرها األساسية. أحمد عودة .9

  .2003دار الفكر العريب، : القاهرة. 1ط. ياضة،نظريات و تطبيقاتفسيولوجيا الر . أحمد نصر الدين سيد .10

  .2014دار صفاء للنشر و التوزيع ، : عمان . مهارات التدريب الرياضي . أحمد يوسف متعب الحسناوي .11

  .1988دار الكتب و الطباعة، : املوصل. كرة القدم. آخرون و زهير الخشاب .12

  .2005دار وائل للنشر، : عمان. 1ط. لرياضيالتدريب ا. البشتاوي مهند،و الخواجا أحمد .13

: الزقـازيق. 1ط. املدرب الرياضي بني االسـلوب التقليـدي و التقنيـة احلديثـة يف جمـال التـدريب. الحاوي يحي السيد .14

  .2002املركز العريب للنشر، 

بعـــد جهـــد  مقارنـــة اســـتخدام أنـــواع خمتلفـــة مـــن الراحـــة علـــى استشـــفاء النـــبض القلـــيب”. الحســـو ريـــان عبـــد الـــرزاق .15

  .197-183): 2006( 4، رقم 6جملة أحباث كلية الرتبية االساسية ” .الهوائي

مركــز الكتــاب للنشــر، : القــاهرة . 1ط. موســوعة فســيولوجيا مســابقات املضــمار. الســكار ابــراهيم ســالم و آخــرون .16

1998.  



 

191 
 

مطبعــة الشــباب احلــر،  :القــاهرة. نظريــات التــدريب الرياضــي،تدريب و فســيولوجيا التحمــل. الســيد عبــد المقصــود .17

1992.  

تـأثري اسـتخدام الراحـة االجيابيـة و السـلبية خـالل الوحـدة التدريبيـة ”. النعيمي،منى عبد الستار هاشم طارق حسـن .18

  .108-89): 2004( 1، رقم 13جملة الرتبية الرياضية ” .على مستوى االداء

الالهوائية و األداء التحملي لدى عـدائي املسـافات اإلستهالك األقصى لألكسجني و العتبة ”. الهزاع محمد هزاع .19

  .551-548): 1995( 16ا�لة الطبية السعودية ” .الطويلة املتميزين

  .1989. العتبة الالهوائية املعىن و الداللة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .20

الرياض، . األسس النظرية و االجراءات املعملية للقياسات الفسيولوجية"فسيولوجيا اجلهد البدين. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

  .2009النشر العلمي و املطابع، : جامعة امللك سعود 

  .1998منشاة املعارف ، : االسكندرية . لتدريب الرياضي و تطبيقاته قواعد و اسس ا. أمر اهللا احمد البساطي .22

أثر جهد الهوائي متكرر يف مؤشر التعب لالعيب  ”. اياد محمد عبد اهللا،نبيل محمد عبد اهللا،احمد صباح قاسم .23

  .10-1): 2010( 55، رقم 16جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .كرة السلة و كرة الطائرة و كرة القدم

دراسـة مقارنـة يف مسـتوى الكفـاءة البدنيـة و ”. اياد محمد عبد اهللا،نشوان ابراهيم عبد اهللا،احمد عبد الغني طه .24

جملــة الرتبيــة الرياضــية، رقــم ” .احلــد األقصــى الســتهالك األوكســجني بــني فعاليــات املبــارزة و كــرة القــدم و املســافات القصــرية

  ).2001(العدد األول 

. فاعلية تطوير العتبة الفارقـة الالهوائيـة يف املسـتوى الرقمـي ملتسـابقي العـدو و اجلـري . يأيمن أحمد محمد البدراو  .25

  .2008مذكرة ماجيستري ، كلية الرتبية الرياضية للبنني ، 

  . 1999دار الفكر العرىب، : القاهرة. التمثيل احليوى للطاقة ىف ا�ال الرياضى. بهاء الدين إبراهيم سالمة .26

  ).1999( 24نشرة ألعاب القوة، رقم ” .التمثيل احليوي للطاقة اهلوائية و الالهوائية لالعبني”. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .27

  .2000دار الفكر العريب، : القاهرة. 3ط). الكتات الدم(لرياضة و األداء البدين فسيولوجيا ا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .28

أثر استخدام برناجمني للتدريب الفرتي يف القدرة الالهوائية و معدل ” .جميل خضر خوشناو،سامان حمد سليمان .29

 40، رقــم 12لعلـوم الرياضـية جملـة الرافـدين ل” .التـنفس و النـبض بعـد اجلهـد و يف فـرتة االستشـفاء لـدى العــيب كـرة القـدم

)2006 :(1-28.  



 

192 
 

و األلدوسـرتون TSHتأثري التدريب الفرتي املرتفع و املنخفض الشدة على منسـوب هرمـوين ”. جميل كاظم جواد .30

  .327-301): 2011( 4، رقم 4جملة علوم الرتبية الرياضية ” .مرت سباحة حرة 50و اجناز 

ـــي محمـــد رضـــا .31 مـــاهي للنشـــر و التوزيـــع و : اإلســـكندرية. 1ط. مترينـــات اإلعـــدادبـــرامج التـــدريب و . حـــافظ الروب

  .2007خدمات الكمبيوتر، 

أثر التدريب الفرتي عايل الشدة و تدريب الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية . حامد بسام عبد الرحمن سالمة .32

ت العليــا يف جامعــة النجـــاح كليـــة الدراســا: أطروحــة ماجيســتري، نابلس،فلســطني. و الفســيولوجية لــدى ناشــئي كــرة القـــدم

  .2013الوطنية، 

  .2008مكتبة االشعاع الفنية، : االسكندرية. 1ط. االعداد البدين لالعيب كرة القدم. حسن السيد أبو عبده .33

  .1988مطبعة جامعة بغداد، : بغداد. قواعد التدريب الرياضي. حسن حسين قاسم .34

  .1974دار الفكر العريب للطباعة و النشر، . 1ط. ماألسس العلمية يف تدريب كرة القد. حنفي محمود مختار .35

اثــر التـدريبني الفــرتي و املســتمر يف املطاولــة اهلوائيــة و سـرعة اســتعادة الشــفاء لــدى العــيب كــرة ”. خضــر علــي جميــل .36

  .24-1): 2008( 48، رقم 14جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .القدم

تطبيقــات يف الفســيولوجيا الرياضــية و تــدريب . ر حســينرافــع صــالح فتحي،ســاطع اســماعيل ناصــر و شــريف قــاد .37

  .2009دار دجلة، . 1ط. املرتفعات

تــأثري تــدريبات حتمــل الالكتيــك يف تنميــة التحمــل اخلــاص وحتمــل تــراكم نســبة تركيــز حــامض ”. رحــيم رويــح حبيــب .38

  .114-97): 2006( 2، رقم 5جملة علوم الرتبية الرياضية ” .مرت 800الالكتيك يف الدم واجناز ركض 

  .1997دار الشروق، : عمان . التعب العضلي و عمليات استعادة الشفاء للرياضيني . ريسان خربيط .39

  .2014مركز الكتاب للنشر، : القاهرة. 1ط. ا�موعة املختارة يف التدريب و فسيولوجيا الرياضة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .40

  .2002جامعة بغداد، . فسيولوجيا الرياضة. يط،علي تركيريسان خرب .41

) بزمن دوام احلمل و التكرار(دراسة مقارنة يف أثر التحكم”. زهير قاسم الخشاب،أدهام صالح محمود البيجواني .42

، 17لرياضـية جملـة الرافـدين للعلـوم ا” .بالتمارين البدنية يف عدد من املتغريات البدنية و املهاريـة لالعـيب كـرة القـدم الشـباب

  .21-1): 2011( 56رقم 

أثر متارين بدنية مهارية باستخدام زمن املطاولة اخلاصة يف عدد من ”. زهير قاسم حمودي،محمود حمدون يونس .43

  .28-1): 2012( 59، رقم 18جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .املتغريات املهارية لالعيب كرة القدم الشباب



 

193 
 

ريبات املطاولة اهلوائية بفرتات راحة مقرتحة يف مؤشر التعب و منحىن االستشفاء ملعدل أثر تد”. زياد يونس الصفار .44

  .108-95): 2014( 64، رقم 20جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .النبض لالعيب كرة القدم

يقيسها القوة القصوى و كمية الشغل و التعب العضلي كما ”. سمية محمد حمودة أخويلة،زياد درويش الكردي .45

): 2010( 1، رقـم 37دراسـات العلـوم الرتبويـة ” .اختبار قـوة القبضـة عنـد طلبـة كليـة الرتبيـة الرياضـية يف جامعـة الريمـوك

109-125.  

تأثري شـدة محـل العتبـة الفارقـة الالهوائيـة علـى بعـض املتغـريات الفسـيولوجية و مسـتوى ”. شعبان حسن عماد الدين .46

  ).2008( 35، رقم 620-604العلوم الرتبوية ” .رة و النموتركيز هرمون الكورتيزول و الذكو 

تأثري برنامج مقرتح للتدريبات اهلوائيـة علـى بعـض املتغـريات الفسـيولوجية و الصـفات ”. صالح بشير سعد أبو خيط .47

  .266-249: 2007جملة الساتل، ” .احلركية لالعيب كرة القدم األواسط

     لفــرتي املرتفــع الشــدة و التــدريب التكــراري يف تطــوير القــوة العضــليةأثــر اســتخدام طــريقيت التــدريب ا. صــدوق حمــزة .48

  .2012معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، : أطروحة ماجستري ، مستغامن . و بعض املهارات األساسية يف كرة القدم

           البدنيـــة اخلاصـــةيف تطـــوير بعـــض القـــدرات ) مهاريـــة-بدنيـــة(تـــأثري مترينـــات مركبـــة”. ضـــياء الـــدين بـــرع جـــواد كـــاظم .49

  .369-339): 2012( 2، رقم 24جملة كلية الرتبية الرياضية ” .و املهارات األساسية بكرة القدم

املوســـوعة العلميـــة يف . طلحـــة حســـام الـــدين،وفاء صـــالح الـــدين ، مصـــطفى كامـــل أحمـــد ، ســـعيد عبـــد الرشـــيد .50

  .1998مركز الكتاب للنشر، : القاهرة. التدريب الرياضي

مركـــز الكتـــاب للنشـــر، : القـــاهرة. 1ط. التـــدريب الرياضـــي و التكامـــل بـــني النظريـــة و التطبيـــق. عبـــد البصـــير عـــادل .51

1999.  

     تــأثري التــدريبات املســتمرة ”. عبــاس مهــدي صــالح الغريري،شــيلين صــديق عبــد اهللا،مقــدام عبــد الكــاظم رحيمــة .52

” .وائية لدى طالبات املرحلة الرابعة بكلية الرتبية الرياضية و الفرتية وفق مؤشرات الزمن و النبض لتطوير مستوى القدرة اهل

  .114-99: 2012املؤمتر الدوري الثامن عشر لكليات و أقسام الرتبية الرياضية يف العراق ، 

. أثـر التـدريب املسـتمر و التبـاديل علـى تطـوير السـرعة اهلوائيـة القصـوى لـدى العـيب كـرة القـدم. عبد الرزاق بـودواني .53

  .2012معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، : اجستري ، مستغامن أطروحة م

: القـاهرة. 1ط. تصميم بـرامج القـوة و ختطـيط املوسـم التـدرييب-تدريب االثقال. عبد العزيز النمر،نيرمان الخطيب .54

  .1996مركز الكتاب للنشر، 



 

194 
 

مرتفـع الشـدة علـى حتسـني العتبـة أثـر منطـي التـدريب التكـراري و التـدريب الفـرتي . عبد الغني مجاهد صـالح مطهـر .55

أطروحة دكتوراه ، كليـة الدراسـات العليا،جامعـة األردن ، . الفارقة الالهوائية و اإلجناز لدى العيب جري املسافات الطويلة 

2010.  

تــأثري تــدريبات اجلـري باألســلوب الفـرتي متغــري الشــدة علـى بعــض املتغــريات ”. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .56

جملة جامعة ” .الفسيولوجية و املستوى الرقمي لدى متسابقي املسافات الطويلة يف املدارس الثانوية للعاصمة اليمنية صنعاء

  .2762-2730): 2010( 9، رقم 24العلوم االنسانية (النجاح لألحباث 

: 2003جملـة علـوم الطـب،البحرين ، ” .املتطلبات الفسيولوجية لألمحال البدنيـة خمتلفـة الشـدة”. عبد المنعم بدير .57

74.  

  .2005دار احلسني ، : عمان . فسيولوجيا اجلهد البدين و التدريبات الرياضية . عدنان هاشم الكيالني .58

فــــرتي مرتفــــع الشــــدة لتطــــوير مطاولــــة الســــرعة وبعــــض املتغــــريات اثــــر اســــتخدام التــــدريب ال: ”. عزيــــز كــــريم ونــــاس .59

  .40-21): 2008( 1، رقم 8جملة علوم الرتبية الرياضية ” .الفسيولوجية لدى حكام كرة القدم

  .2010معهد الرتبية البدنية و الرياضية ، : مستغامن . حماضرة يف اإلحصاء . عطاءاهللا أحمد .60

  .1984دار املعارف العريب ، : القاهرة . محل التدريب. علي البيك .61

، .مســتغامن-حماضــرة، مســتغامن، معهــد الرتبيــة البدنيــة و الرياضــية” .الوحــدة التدريبيــة يف كــرة القــدم” . علــي بــن قــوة .62

2012.  

  .1996دار الفكر العريب، : القاهرة. أسس اعداد العيب كرة القدم. علي فهمي البيك .63

ـــو زيد،محمـــ .64 ـــدين عبـــاس أب ـــلعلـــي فهمـــي البيك،عمـــاد ال ختطـــيط التـــدريب الرياضـــي مـــن سلســـلة . د عبـــده خلي

  .2008. 4ط. اإلجتاهات احلديثة يف التدريب الرياضي

التمثيـــل الغـــذائي و نظـــم الطاقـــة الالهوائيـــة و اهلوائية،سلســــلة . علـــي فهمي،عمـــاد أبـــو زيد،محمـــد خليـــل البيـــك .65

  .2009شأة املعارف، من: اإلسكندرية". نظريات تطبيقات"االجتاهات احلديثة يف التدريب الرياضي

يــــــاس القــــــدرات الالهوائيــــــة و اهلوائية،سلســــــلة االجتاهــــــات طــــــرق ق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .66

  .2009منشأة املعارف، : اإلسكندرية". نظريات تطبيقات"احلديثة يف التدريب الرياضي 

تقومي برامج إعداد العيب كرة القدم الفئات الصغرى على مستوى بعض مـدارس كـرة . علي محمد الحاج بن قاصد .67

  .2005-2004معهد الرتبية البدنية و الرياضية، : مستغامن أطروحة دكتوراه،. القدم اجلزائرية



 

195 
 

تأثري شـدة محـل العتبـة الفارقـة الالهوائيـة علـى بعـض املتغـريات الفسـيولوجية و مسـتوى ”. عماد الدين شعبان حسن .68

  ).2008( 35دراسات،العلوم الرتبوية ” .تركيز هرمون الكورتيزول و الذكورة و النمو

طــريقيت التــدريب الفــرتي مرتفــع الشــدة و التــدريب التكــراري لتطــوير القــوة املميــزة  اســتخدام”. عمــاد كــاظم خليــف .69

جملـة كليـة الرتبيـة الرياضـية للبنـات ” .بالسرعة لألطراف السفلى و تأثريها على سرعة الدحرجة لالعـيب كـرة القـدم املتقـدمني

  .132-117): 2015( 1، رقم 14

دار الوفـاء لـدنيا : اإلسـكندرية. ولوجية للتدريب يف كرة القدماألسس الفسي. كماش،صالح بشير سعد يوسف الزم .70

  .2006الطباعة و النشر، 

املكتبة الوطنية للطباعة و النشـر، : عمان. 2ط. التدريب الرياضي للقرن الواحد و العشرين. الربضي جميل  كمال .71

2004.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .72 دائـــرة املطبوعـــات و النشـــر، : عمـــان. 1ط. التـــدريب الرياضـــي للقـــرن الواحـــد و العشـــرين. ـــــــــــــــــــــ

2001.  

ـــد الحميد،محمـــد صـــبحي حســـانين .73 طـــرق .اإلعـــداد البـــدين.األســـس النظريـــة(اللياقـــة البدنيـــة و مونا�ـــا. كمـــال عب

  .1997دار الفكر العريب، : القاهرة. 3ط). القياس

  .2006دار الوفاء، : االسكندرية. االسس الفزيولوجية للتدريب يف كرة القدم. لح بشير سعدالزم كماش،صا .74

  .2008مذكرة، جامعة امللك سعود، . علم التدريب الرياضي. لمجد محمد .75

املكتبـــة املصـــرية للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع، : اإلســـكندرية. أساســـيات التـــدريب الرياضـــي. محمـــد ابـــراهيم شـــحاتة .76

2006.  

العتبـة الالهوائيـة -موضـوعات معاصـرة يف الطـب الرياضـي و علـوم احلركـة. الهزاع،يحيى كاضم النقيب هزاع محمد .77

  .1979االحتاد العريب السعودي للطب الرياضي، . املعىن و الداللة

  .G.M.C ،2000.دار النشر و التوزيع: القاهرة. تدريب املنافسات. محمد توفيق الوليلي .78

  .1994دار املعارف، : القاهرة. 13ط . تدريب الرياضيعلم ال. محمد حسن عالوي .79

ــو العــال أحمــد عبــد الفتــاح .80 دار الفكــر العــريب، : القــاهرة. فســيولوجيا التــدريب الرياضــي. محمــد حســن عالوي،أب

2000.  



 

196 
 

. 2ط. القيـــاس يف الرتبيـــة الرياضـــية و علـــم الـــنفس الرياضـــي. محمـــد حســـن عالوي،محمـــد نصـــر الـــدين رضـــوان .81

  .1988كر العريب، دار الف: القاهرة

  .1998مركز الكتاب للنشر، : القاهرة. طرق قياس اجلهد البدين يف الرياضة. محمد رضوان .82

  .1995دار الفكر العريب، : القاهرة. 3ط. طرق بناء و تقنني االختبارات. محمد صبحي حسانين .83

. اء لــدى ناشــئي املصــارعة تــأثري تنميــة العتبــة الفارقــة الالهوائيــة علــى مســتوى األد. محمــد علــي اســماعيل محمــد .84

  .2008أطروحة ماجيستري ، كلية الرتبية الرياضية للبنني،قسم علوم الصحة الرياضية، 

  .1999دار الفكر العريب، : القاهرة. وظائف أعضاء التدريب الرياضي مدخل تطبيقي. محمد عي القط .85

  .2000ز الكتاب للنشر، مرك: القاهرة. التغذية و الصحة للحياة و الرياضة. محمد محمد الحماحمى .86

  .1998مركز الكتاب للنشر، : القاهرة. 1ط. طرق قياس اجلهد البدين يف الرياضة. محمد نصر الدين رضوان .87

دار : املنيــا. األســس العلميــة للتــدريب الرياضــى لالعــب واملــدرب. مصــطفى الفــاتح ، محمــد لطفــى الســيد وجــدى .88

  .2002اهلدى للنشر والتوزيع، 

أثــر التمــارين املهاريــة بطــريقيت التــدريب التكــراري و الفــرتي يف بعــض ”. م،عدنان ســعد حنــامعــن عبــد الكــريم جاســ .89

  .168-145): 2014( 65، رقم 20جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .املهارات األساسية لالعيب كرة القدم

  .1997مركز الكتاب للنشر، . الربامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم. مفتي ابراهيم حماد .90

أثــر التــدريب الــدائري بطريقــة التــدريب الفــرتي املــنخفض الشــدة يف تطــوير بعــض عناصــر ”. مكــي محمــد حمــودات .91

  ).2008( 38، رقم 14جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .اللياقة البدنية

ـــد البشـــتاوي،أحمد الخواجـــا .92 د تـــأليف مبـــادئ التـــدريب الرياضـــي، بقلـــم مهنـــ” .مبـــادئ التـــدريب الرياضـــي”. مهن

  .2005دار وائل للنشر، : عمان. البشتاوي،أمحد اخلواجا

تأثري بعض طرائق التدريب الدائري املختلفة يف بعض املتغـريات الوظيفيـة ”. موفق أسعد الهيتي،حامد سيمان حمد .93

  .238-223): 2008( 3، رقم 8جملة الرتبية الرياضية ” .لالعيب كرة القدم شباب

دار الفكـــر للطباعـــة و النشـــر و التوزيـــع، : عمـــان. احلديثـــة يف تـــدريب كـــرة القـــدماألســـاليب . موفـــق مجيـــد المـــولى .94

2000.  

دار الفكـر للطباعـة : األردن. خطـط-منـاهج-تـدريب-االعداد الوظيفي يف كرة القدم فسـيولوجيا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .95

  .1999و النشر و التوزيع، و النشر 



 

197 
 

  .1997الراية للنشر، : الدوحة. 2ط. فسيولوجيا التدريب بكرة القدم. موفق مجيد المولى،علي خليل .96

اثر استخدام طريقيت التدريب الفـرتي املرتفـع الشـدة ”. مؤيد جاسم محمد،علي شبوط ابراهيم،رافع صالح فتحي .97

-35): 2005( 2، رقــم 14جملــة الرتبيــة الرياضــية ” .ت الــرجلنيو التــدريب التكــراري يف تطــوير القــوة القصــوى لعضــال

50.  

  .2012مكتبة ا�تمع العريب للنشر و التوزيع، : عمان. 1ط . فسيولوجيا التدريب الرياضي. نايف مفضي الجبور .98

للنشر،  دار وائل: األردن. 1ط. القياس و التقومي الرتبوي و استخدامه يف جمال التدريب الصفي. نبيل عبد الهادي .99

1999.  

تـــأثري مترينـــات خاصـــة وفــق أزمنـــة التـــدريب الفـــرتي يف تطــوير املطاولـــة اخلاصـــة و بعـــض . هــاوبير عبـــد اهللا ســـالم .100

جامعــة الســليمانية،كلية الرتبيــة : أطروحــة ماجســتري ، الســليمانية . املهــارات االساســية لالعــيب فئــة الشــباب للعبــة املالكمــة

  .2009الرياضية ، 

االحتاد العـريب . موضوعات معاصرة يف الطب الرياضي و علوم احلركة. الهزاع،يحيى كاظم النقيبهزاع محمد  .101

  .1989السعودي للطب الرياضي، 

برنامج مقرتح لتنميـة حتمـل السـرعة و تـأثريه علـى العتبـة الفارقـة الالهوائيـة و . وائل محمد رمضان أبو القمصان .102

كليــــة الرتبيــــة الرياضــــية للبنــــني ، : أطروحــــة ماجســــتري ، جامعــــة حلــــوان . م جــــري800مســـتوى االجنــــاز الرقمــــي ملتســــابقي 

1998.  

  .2011احملتمع العريب للنشر و التوزيعمكتبة : عمان. 1ط. حتمل األداء لالعيب كرة القدم. ياسر أحمد هاشم .103

  .2009دار اخلليج، : عمان. الصحة املدرسية و الرياضية-الصحة و الرتبية الصحية. كماش  الزم  يوسف .104

أثر تدريبات املطاولة اهلوائيـة بفـرتات راحـة مقرتحـة يف مؤشـر التعـب و منحـىن االستشـفاء ”. يونس الصفار زياد .105

  .108-95): 2014( 64، رقم 20جملة الرافدين للعلوم الرياضية ” .ملعدل النبض لالعيب كرة القدم

 املصادر و املراجع �لغة أ�ج�بیة -
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  شعبيةــــــــــــــــــــــــمقراطية الـــــــــــــــزائرية الديــــــــــــــــــــــــمهورية الجــــــــــــــــــالج

  علميــــــــــــبحث الـــــــــــــــــــعالي و الـــــــــــــــــــــــــتعليم الــــــــــــــــــــــوزارة ال

  اديســـــــــــميد ابن بـــــــــــــــــــــبد الحـــــــــــــــــــامعة عــــــــــــــــــج

  ستغانمــــــــــــــــــــم

  رياضيةــــــــــــــــدنية و الـــــــــــــــقنيات األنشطة البـــــــــــــلوم و تــــــــــــــــــــــــعهد عــــــــــــــــــــــــــم                      

  قسم التدريب الرياضي
  

  

  : استمارة مقدمة لتحضير مذكرة دكتوراه في علوم التدريب الرياضي بعنوان 
  

  

  

  

  

  

  رياض علي الراوي/ د: المشرف                    بوفادن عثمان                        : الطالب الباحث 

  إدريس خوجة محمد رضا/ د: مساعد مشرف                                                                        
                                                                                           

  :كل االحترام و التقدير إلى    

  السادة الدكاترة و األساتذة الموقرين

   .و السادة المدربين المحترمين

مــن ســيادتكم التفضــل باملســامهة يف حتكــيم هــذه  نرجــونظــرا ملســتواكم العلمــي و خــربتكم امليدانيــة يف جمــال التــدريب و البحــث العلمــي،   

االسـتمارة  مـن خــالل حتديـدكم أولويــة االختبـارات امليدانيـة املعمليــة املقدمـة، و لكــونكم ذوي خـربة و اختصـاص خاصــة يف جمـال التــدريب 

القيمــة يف معرفــة تسلســل االختبــارات البدنيــة و املخربيــة  أرائكــم إىلقــدم و علــم الفيســيولوجيا كــان مــن الضــروري العــودة الرياضــي يف كــرة ال

  .البناءة بآرائكمهذا البحث  بإثراءمع تشكراتنا املسبقة حلسن تعاونكم .....  لالعيب كرة القدم حسب أمهيتها و مالءمتها لعنوان البحث 

  ......................................................................................................... :االسم و اللقب

  .......................................................................................:الشهادة العلمية/ الدرجة العلمية

  ..........................................................................................................:سنوات الخبرة 

  :التوقيع                                                                                                                           

  
  

  

 استمارة استبيانيه لتحديد أولوية االختبارات البدنية و المعملية المقترحة

تأثير التدريب الفتري مختلف الشدة في تحسين عتبة األيض الالهوائية و الهوائية 

  .أواسط  لالعبي كرة القدم

  سنة 19بحث تجريبي على فئة أقل من 
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القياس وحدة الرتشيح  اهلدف من االختبار اسم االختبار 

ار
ختب

اال
ع 

نو
 

 .راحة بني التكرارات) ثانية45) (مرت 30×5( اختبار اجلري ثانية 

 حتمل السرعة

ية
دان

مي
 ال

ت
ارا

ختب
اال

 

.م 40م ، مث  20مرت، مث  60م ،مث  20م مث،  40: اختبار عدو ثانية   

 اختبار بونقزبو (bongsbo) ثانية 

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

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

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

ت
حا

رتا
 اق

 اختبار اجللوس على األرض مث القفز لألعلى تكرار 

 حتمل القوة
.منثنيتان نصفااختبار الوثب العمودي من الوقوف و الركبتان  تكرار   

  اختبار اجللوس من الرقود تكرار 

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

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

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

ت
حا

رتا
 اق

 (ml/kg·min) اختبار كوبر 

املستهلك األقصى 

لألوكسجني 

VO2max 

 (ml/kg·min) 
 )م20(اختبار اجلري املكوكي متعدد املراحل 

(le luc léger) 

 (ml/kg· kg) (vamval)  اختبار فانفال  

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

ت .................................................................................................................................
حا

رتا
 اق

/لرت   مول   (stegmann)  اختبار استيقمان  حتديد 

العتبة الفارقة 

 الالهوائية

ملي
مع

 ال
ار

ختب
اال

ة 
 

/الدقيقة  نبضة    (conconi) اختبار كونكوين   

/لرت   مول   (kindermann) اختبار كيندرمان   

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

.................................................................................................................................
ت .................................................................................................................................

حا
رتا

 اق
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  :و البرنامج التدريبي قائمة األساتذة المحكمين لالختبارات يوضح ):17(جدول رقم 

  الوظيفة و مكان العمل  الدرجة  اإلسم و اللقب 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   دكتوراه علوم التدريب رياضي   كتشوك سيد محمد 

  معهد التربية بدنية و رياضية مستغانم  استاذ تعليم العالي   الحاج محمد بن قاصد علي 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   دكتوراه علوم تدريب   مساليتي لخضر 

  نية و الرياضية مستغانم معهد التربية البد  ) دكتوراه(أستاذ محاضر أ   بن لكحل منصور 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   دكتوراه   بن برنو عثمان 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   أستاذ تعليم عالي    رمعون محمد 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   دكتوراه  حجار محمد 

  معهد التربية البدنية و الرياضية مستغانم   دكتوراه  ميم مختار 

دكتـــــوراه علــــــم التـــــدريب و فســــــيولوجيا   ألزدياثائر سعد أهللا بالل 

  التدريب 

  جامعة الموصل 

  :يوضح قائمة فريق العمل): 18(جدول رقم 

  الوظيفة و مكان العمل  التحصيل العلمي   اإلسم و اللقب

  أستاذ تعليم ثانوي   طالب دكتوراه   دهلي هني 

  أستاذ تعليم ثانوي   طالب دكتوراه   مرزوق جمال 

مســـؤولة عـــن مخبـــر علـــوم و تقنيـــات   مهندسة مخبر   مبروكي فتيحة 

معهـــد -األنشـــطة البدنيـــة و الرياضـــية

  ر مستغانم-ب-ت

  أستاذ ثانوي   طالب دكتوراه أدب عربي   بوغفالة ابراهيم 

  :قائمة األساتذة المترجمين):19(جدول رقم 

  الخبرة   الوظيفة   التحصيل العلمي  االسم و اللقب 

  سنوات 7  أستاذ ثانوي   ليسانس لغة انجليزية   بن عسلة ميلود 

  سنوات  8  أستاذ ثانوي   ليسانس لغة  فرنسية   تاهونزة عبد اهللا 

  سنتين   أستاذة   ماستر لغة انجليزية   عمر منصور سميرة 
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  :التدريبي المنهاجتمارين )20(رقم جدول 

قة
نط

لم
ا

  

  رسم توضيحي  شرح التمرين

ن 
مري

الت
1:

  
  

  :مرت موزعة على الشكل اآليت 500جري مسافة 

مــرت اىل  95مــرت بطــول امللعــب علــى اخلــط اجلــانيب مث  110

مـرت  95مـرت و بعـدها جـري اىل زاويـة الركنيـة  18غاية خط 

مــــرت  80أخــــريا مــــرت علــــى خــــط اجلانــــب اآلخــــر و  110مث 

  .بعرض امللعب حىت الوصول اىل نقطة البداية

  .يقوم كل العب بدورتني قبل أخذ الراحة البينية:مالحظة
  

م 
رق

ن 
مري

الت
:

2
  

م مث ميررهـــــا اىل  15يقـــــوم الالعـــــب بـــــاجلري بـــــالكرة ملســـــافة 

م مث يســـتقبل الكـــرة و  15املــدرب و يتـــابع اجلـــري خلفيــا ل 

متريرهـا اىل املـدرب،مث جيـري ملسـافة م ،مث يعيـد  15جيري �ـا 

م يف وســـــــط امللعـــــــب،مث يســـــــتقبل الكـــــــرة مـــــــن املـــــــدرب  45

م مث يعيـــــده لـــــه و يكمـــــل  15املســـــاعد،ليجري �ـــــا مســـــافة 

 15اجلري خلفيا لنفس املسافة مث يستقبل الكرة ليجـري �ـا 

مرت حنـو زاويـة الركنيـة،مث يعيـدها اىل املـدرب املسـاعد و جيـري 

ائـــــرة الوســـــط،مث حنـــــو اليســـــار اىل زاويـــــة م حنـــــو د 45ملســـــافة 

مــرت عائــدا اىل نقطــة 110مــرت ،مث اجلــري ملســافة  45الركنيــة 

  .البداية

ينطلــق الالعــب الثــاين عنــدما يصــل الالعــب األول :مالحظــة

و يقــوم الالعــب بــدورتني قبــل أخــذ .اىل اخلــط اجلــانيب املقابــل

  .الراحة البينية
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قم
 ر

ين
مر

الت
:

3
  

  :على الشكل التايلم مقسمة  500ملسافة 

 20بدون كرة قفزا على احلواجز ملسافة االنطالق جريا  -1

 .م 

م مث متريرها اىل  20استقبال الكرة و اجلري �ا ملسافة  -2

 .املدرب

ملسافة )  Monte jambs( اجلري برفع الركبتني -3

 .م  20

استقبال متريرة عالية من املدرب و ترويضها مث اجلري  -4

 .م  �20ا ملسافة 

 .مرت  20الزجاجي بالكرة بني الشواخصاجلري  -5

 مرت 46.اجلري ذهابا و ايابا من و اىل الشاخص -6

 .مرت20اجلري بالكرة  -7

مرت اىل الشاخص  20اجلري ذهابا و ايابا من �اية  -8

 .مرت 46

مرت مث اجلري بالكرة بني األعمدة يفصل  20اجلري  -9

 ).مرت 45(مرت  5بينها 

 30مسافة مترير الكرة للمدرب املساعد و اجلري  -10

 .مرت بدون كرة

 .مرت  30استقبال الكرة و اجلري �ا  -11

رمي الكرة اىل األمام مث اجلري خلفا اىل �اية  -12

 .م20

ترويض الكرة و ايقافها مث اجلري بدو�ا من زاوية  -13

 .م 46الركنية اىل الشاخص ذهابا و ايابا مسافة 

 .مرت مث ايقافها  20اجلري بالكرة  -14

مرت اىل  �20اية اجلري ذهابا و ايابا من  -15

 .مرت  46الشاخص 

 .مرت 20اجلري بالكرة و العودة اىل نقطة البداية  -16
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م 
رق

ن 
مري

الت
:

4
  

  .مرت 30م و الثانية بقطر  20داخل دائرتني األوىل بقطر 

  .داخل الدائرة األوىل يف املركز) أ(ا�موعة 

علــــــى حمــــــيط نفــــــس الــــــدائرة األوىل و داخــــــل ) ب( ا�موعــــــة

  .الدائرة الثانية

بالتوجـــــه حنــــو الالعـــــب ) أ(يقــــوم كــــل العـــــب مــــن ا�موعــــة 

م مث  10بتنطـيط الكـرة ملسـافة ) ب(املقابل لـه مـن ا�موعـة 

متريرها له،مث يقوم بـاجلري و الـدوران حنـو القـائم و العـودة اىل 

دال األمــاكن و حيــث يتبــا).ب(مكـان الالعــب مــن ا�موعــة 

بـنفس العمـل الـذي قـام بـه ) ب(يقوم الالعـب مـن ا�موعـة 

  .زميله و هذا دواليك

  :مالحظات

على الالعب التنويع يف تنطيط الكرة  -

  برجليه،فخذيه،رأسه،

  .على الالعب استقبال الكرة بطرق خمتلفة -

( على الالعب التنويع يف طريقة اجلري بعد متريره للكرة  -

ة،جري أمامي،اجلري خبطوات جري خلفي،أرجل طارد

  ...)واسعة
  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

5
  

  :تقسيم الفريق اىل أفواج

مـــرت يقـــوم كـــل  20ثـــالث العبـــني يف كـــل فـــوج ، علـــى بعـــد 

العـــب بتمريـــر الكـــرة اىل الالعـــب املقابـــل لـــه مث اجلـــري حنـــوه 

بينما يستقبلها هذا األخري و ميررها اىل الالعب املقابل لـه و 

  .هكذا دواليك

بعــد فــرتة الراحــة البينيــة يقــوم املــدرب بتغيــري جزئــي :مالحظــة

  :على الشكل اآليت

 .تغيري طريقة اجلري من األمامي اىل اخللفي -

 .م مث متريرها و متابعة اجلري10اجلري بالكرة  -

 .اخل...اجلري املتعرج بالكرة مث متريرها -
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م 
رق

ن 
مري

ت
6

  

  :التمرين الثاني

املسـافة،حيث يبـدأ الالعبـون يقسم امللعب اىل مناطق خمتلفة 

ــــة  حســــب شــــدة ( بــــاجلري بعــــد إشــــارة املــــدرب بســــرعة عالي

و العــودة بــاجلري اخلفيــف اىل خــط املرمــى و يكــرر ) التمــرين

اجلــــــري للخــــــط الــــــذي يليــــــه و هكــــــذا كــــــم هــــــو موضــــــح يف 

حــىت يصــل اىل زاويــة الركنيــة ليجــري حــول امللعــب و .الشــكل

  .يعود اىل نقطة البداية
  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

7
  

من خط املرمى بسرعة تزداد تدرجييا اىل غاية ينطلق الالعب 

م ،مث  18خط املنتصف،مث جيـري بسـرعة قصـوى حـىت خـط 

جيــري بســرعة خفيفــة حــىت خــط املرمــى،مث يعــود بســرعة تــزداد 

تدرجييا اىل خط املنتصف،مث جيري بسرعة قصـوى حـىت خـط 

م،مث جيري بسرعة خفيفة حىت خط املرمى و العودة مـن  18

نقطة االنطالق مث يعيد التمرين مرة ثانية حىت يعطي املدرب 

  .اشارة التوقف
  

  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

8
  

ينطلــق الالعــب بــالكرة متخطيــا الشــواخص و يف النهايــة ميــرر 

 20اىل املدرب ليبدأ مباشرة بتمارين الضغط ملدة ال تقل عن 

ثـــا مث بعـــده يبـــدأ بـــالقفز فـــوق العصـــي،و عنـــد االنتهـــاء يقـــوم 

مرة مث يقوم ليستقبل الكرة  20بتمارين تقوية عضالت البطن 

مــن املــدرب و جيــري �ــا بــني األعمــدة و يف النهايــة ميررهــا اىل 

الالعـــب الـــذي ســـوف يبـــدأ مـــن بعـــده،مث يبـــدأ يف القفـــز فـــوق 

مـرات مث جيـري جريـا خفيفـا ليصـل اىل  10اىل  5احلاجز من 

كمـــل اجلـــري الـــدوائر يقفـــز بيـــنهم و الـــرجلني مضـــمومتني مث ي

حسب الشدة احملددة و بعدها يعود ليقـوم باالرتقـاء و ضـرب 

مـــرات،مث  5الكـــرة بـــالرأس الـــيت ميررهـــا لـــه مســـاعد املـــدرب ل 

مــرت و يعــود  40أمتــار مث يعــدو ملســافة  10جــري خفيــف ل 

  .اىل نقطة البداية
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م 
رق

ن 
مري

ت
:

9
  

يقوم الالعب بالتحرك من خط البداية ومن مث بالقفز 

حواجز وعلى طول اخلط اجلانيب وبعدها  ) 5( على 

ومن مث ) م  20( يقوم الالعب بالتحرك بسرعة ملسافة 

وعمل مناولة ) أو املدرب ( يستلم الكرة من العب آخر 

) 5(متبادلة معه وبعدها يقوم بدحرجة الكرة بني 

ومن مث القيام بعملية ) م 1( شواخص املسافة بينها 

على خط املرمى املقابل التهديف ومن مث يتحرك الالعب 

إىل علم الزاوية ومن مث يقوم الالعب باحلجل على ساق 

( ومن مث يقوم بعملية السيطرة لـ) م 10( واحدة لـ 

ومن ) ثانية 10(ومن مث أداء متارين البطن لـ ) ثانية 10

مث التحرك بسرعة ألداء عملية التهديف على املرمى 

 .املقابل
  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

1
0

  

 م 130 مسافة

يقــوم الالعــب األول مــن كــل جمموعــة بــالركض اىل الشــاخص 

عـن نقطـة البدايـة مث العـودة ) م 10(األول الذي يبعد مسافة 

اىل نقطة البداية و عمل متريـرة بـالرأس اىل املـدرب الـذي يبعـد 

،بعــدها الــركض اىل الشــاخص الثــاين الــذي يبعــد مســافة )م5(

نقطــة البدايــة و عمــل عــن نقطــة البدايــة،مث العــودة اىل ) م20(

متريــــرة بــــالرأس ،مث الــــركض اىل الشــــاخص الثالــــث الــــذي يبعــــد 

عن نقطة البداية،مث العودة اىل نقطة البداية ) مرت 35(مسافة 

  .و عمل متريرة بالرأس
  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

1
1

  

يــؤدى التمــرين بــني ثالثــة العبــني حيــث يقومــون مبناولــة الكــرة 

) ثانيـــة  15( ملـــدة  ويف نفـــس الوقـــت يقومـــون برفـــع الـــرجلني

ومـن ) ثانيـة 15(وبعدها يقومون بضرب الرجلني بالورك ملـدة 

( وأخــريا القفــز بالتبــادل لـــ) ثانيــة  15( مث القفــز يف املكــان لـــ

يكـــون أداء املناولـــة ) ثانيـــة  60(وخـــالل هـــذه الــــ) ثانيـــة  15

 .مستمرا  
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قم
 ر

ين
مر

ت
:

1
2

مراوغــة املـــدافع م،مث  30اجلــري بالســيطرة علــى الكـــرة مســافة   

الومهي ،مث مناولة الكرة مع املدرب ،مث متريرها اىل الزميل الذي 

 .يليه
  

قم
 ر

ين
مر

ت
:

1
3

  

ــــري( تشــــكل جممــــوعتني مــــربعني  ،و املســــافة بــــني )صــــغري و كب

و املسـافة بـني العـيب املربـع الصـغري ) م5(العيب املربـع الصـغري 

الصـــغري أوال ،يطبـــق العبـــوا املربـــع )م5(و العـــيب املربـــع الكبـــري 

من خالل التحرك السـتقبال الكـرة القادمـة مـن الزميـل املقابـل 

و امخادها و ارجاعها مث التحرك اجتاه الزميل ا�اور و الدوران 

مـــرات امخـــاد مث التبـــديل بـــني  5و هكـــذا،أي يـــؤدي الالعـــب 

  .ا�اميع
  

م 
رق

ن 
مري

ت
:

1
4

  

بإشـــــارة مـــــن املـــــدرب ينطلـــــق الالعـــــب األول مـــــن كـــــل فــــــوج 

رجة الكرة من خط املرمى اىل خط منطقة املرمى ذهابا و بدح

ايابــا،مث اىل خــط اجلــزاء ذهابــا و ايابــا،مث اىل منتصــف امللعــب 

  .ذهابا و ايابا
  

 

م 5  

م 5  

م 5  
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م 
رق

ن 
مري

ت
:

1
5

  

  :العبني يف كل فوج 3يقسم الفريق اىل أفواج 

عند االشارة ينطلق األول من كل فوج أوال يقفز فوق احلواجز 

يف النهاية باالرتقاء و ضرب الكرة املمررة  م ليقوم 10ملسافة 

مـــن املـــدرب أو مســـاعده أو العـــب آخـــر بـــالرأس،مث يعـــود اىل 

نقطـة البدايــة ،مث ينطلـق ليمــر بــني األعمـدة و يف النهايــة يقــوم 

 .و هكذا .بامخاد الكرة املمررة من املدرب و متريرها له 
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  :مفردات المنهاج التدريبي): 21(جدول رقم 

m
és

o
-c

yc
le

  

m
ic

ro
-c

yc
le

  

m
in

i-
cy

cl
e

  

زمن   الشدة  التمرين

أداء 

  التمرين

التكرارات في 

  مجموعة

عدد 

  المجاميع

راحة بين 

  التكرارات

راحة بين 

  المجاميع

زمن أداء 

  التمرين ككل

زمن الحمل 

 لكل جزء من

القسم 

  الرئيسي

ى 
ألول

ة ا
سط

تو
لم

ة ا
ور

لد
ا

)
ام

الع
د 

دا
إلع

ا
(

  

  1  1  1  VSL2 -1  5د54,31  د26  6  د2,50  1  3  د  

2  VSL2 -1  3,33د28,31  5  د3,33  1  4  د  

2  3  VMA75%  3د54  د26  5  د3  1  4  د  

4  %FCMAX85  4د28  6  د2  1  4  د  

3  2  VSL2 -1  3,33د56,31  د28,31  5  د3,33  1  4  د  

4  %FCMAX  4د28  6  د2  1  4  د  

2  1  1  VSL2 -1  5د54,31  د26  6  د2,50  1  3  د  

2  VSL2 -1  3,33د28,31  5  3,33  1  4  د  

2  3  75%vma  3د54  26  5  د3  1  4  د  

4  85%FCMAX  4د28  6  د2  1  4  د  

3  1  VSL2 -1  5د54  د26  6  د2,50  1  3  د  

4  85%FCMAX  4د28  6  د2  1  4  د  

 

3  

 

  

1  5  1+VSL2 2د59  د25  5  د4  1  4  د  

6  90%vma 4د34  6  د4  1  4  د  

2  7  90%vma  1,30  4  1  2,60د43,4  د18  5  د  

8  90%FC MAX 2,40  6  1  1,20  5  25,4د  
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  3  3  5  1+VSL2 2د43  د25  5  د4  1  4  د  

7  90%vma 1,30  4  1  2,60د18  5  د  

ة 
اني

الث
ة 

سط
تو

لم
ة ا

ور
لد

ا
 )

ص
خا

 ال
اد

عد
اإل

(
  

4  1  5  1+VSL2 2د59  د25  5  د4  1  4  د  

6  90%vma 4د34  5  د4  2  4  د  

2  7  90%VMA  1,30  4  1  2,60د43,4  د18  5  د  

8  90%FCMAX 2,40  6  1  1,20  5  25,4د  

3  5  1+VSL2 2د43  د25  5  د4  1  4  د  

7  90%vma  1,30  4  1  2,60د18  5  د  

5  1  10  95%vma 60 د49,66  د17  د4  د2  1  5  ثا  

11  95%FCMAX  40د32,66  د4  د2  2  5  ثا  

2  10  95%vma 60 د44,66  د17  د5  د3  1  5  ثا  

9  95%VMA 80د27,66  د5  د 4  1  5  ثا  

3  11  95%FCMAX  40د60,32  د32,66  د4  د2  2  5  ثا  

9  95%VMA 80د27,66  د5  د 4  1  5  ثا  

6  1  10  95%vma 60 د49,66  د17  د4  د2  1  5  ثا  

11  95%FCMAX  40د32,66  د4  د2  2  5  ثا  

2  10  95%vma 60 د44,66  د17  د5  د3  1  5  ثا  

9  95%VMA 80د27,66  د5  د 4  1  5  ثا  

3  11  95%FCMAX  40د60,32  د32,66  د4  د2  2  5  ثا  

9  

  

95%VMA 80د27,66  د5  د 4  1  5  ثا  
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ع 
تاب

..
.

نية
لثا

ة ا
سط

تو
لم

ة ا
ور

لد
ا

  

  7  1  12  95FCMAX 25د52.24  د15,08  د3  ثا 75  1  8  ثا  

14  95FCMAX  20د15,33  د3  ثا 60  1  10  ثا  

13  95FCMAX  10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  

2  14  95FCMAX  20د60,41  د15,33  د3  ثا 60  1  10  ثا  

13  95FCMAX   10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  

15  95FCMAX  15د23,25  د3  ثا45  2  9  ثا  

3  14  95FCMAX  20د60,41  د15,33  د3  ثا60  1  10  ثا  

15  95FCMAX  15د23,25  د3  ثا 45  2  9  ثا  

13  95FCMAX  10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  

8  1  12  95FCMAX 25د52.24  د15,08  د3  ثا 75  1  8  ثا  

14  95FCMAX  20د15,33  د3  ثا 60  1  10  ثا  

13  95FCMAX  10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  

2  14  95FCMAX  20د60,41  د15,33  د3  ثا 60  1  10  ثا  

13  95FCMAX   10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  

15  95FCMAX  15د23,25  د3  ثا45  2  9  ثا  

3  14  95FCMAX  20د60,41  د15,33  د3  ثا60  1  10  ثا  

15  95FCMAX  15د23,25  د3  ثا 45  2  9  ثا  

13  95FCMAX  10د21,83  د3  ثا 30  2  10  ثا  
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  يوضح النتائج الخام للعينة التجريبية  :)22(الجدول رقم            
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  .الهوائي للعينة التجريبية–يوضح نتائج الخام لمنطقة التحول هوائي  :)23(الجدول رقم
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  يوضح النتائج الخام للعينة الضابطة :)24(جدول رقم 
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  الهوائي للعينة الضابطة–يوضح نتائج الخام لمنطقة التحول هوائي  :)25(جدول رقم      
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  يوضح اختبارات السرعة الهوائية القصوى ) 26(جدول رقم

  
  

Test Allure Course Vitesse 
initiale 

Paliers 
(durée 

ou 
distance) 

Incrément 
de vitesse 

Estimation 
de la VMA 

Luc-Léger progressive continue VMA -
 4 km/h 

1 min 0,5 km/h vitesse du 
dernier palier 

réalisé 

Léger-Boucher progressive continue 8 km/h 2 min 1 km/h vitesse dernier 
palier réalisé 

+0,5 km/h pour 
un palier 

réalisé aux 2/3 

Conconi progressive continue 8 km/h 200 m 0,5 km/h vitesse des 
1200 dernier 

mètres 

Léger progressive aller-
retours 
(20 m) 

VMA -
 4 km/h 

1 min 0,5 km/h fonction affine 
de la vitesse du 
dernier palier 

G.Gacon 45-15 progressive intervalles 
45 s-15 s 

8 km/h 1 min 0,5 km/h vitesse du 
dernier palier 

réalisé 

demi-Cooper constante continue VMA 6 min — vitesse 
moyenne 

VAMEVAL progressive continue 8 km/h 1 min 0,5 km/h vitesse du 
dernier palier 

réalisé 

1 500 m à 3 000 m constante continue VMA 4 à 9 min — vitesse 
moyenne 
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  VAMEVALجدول اختبار ) 27(جدول رقم
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  )LUC LEGER(برنامج حساب السرعة الهوائية القصوى و المستهلك األقصى األكسجيني :1     
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  ).CONCONI(برنامج حساب العتبة الالهوائية :2             
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  برنامج حساب شدة التدريب عن طريق النسبة المئوية من السرعة الهوائية القصوى:3
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  ملخص 

  .تأثير التدريب الفتري مختلف الشدة في تحسين عتبة األيض الالهوائية و الهوائية لالعبي كرة القدم أواسط:عنوان الدراسة

  .سنة 19بحث تجريبي أجري على العبي فريق وداد مستغانم تحت 

    

خمتلف الشدة و التحقق من أفضليته على برنامج تدريب العينة الضابطة يف حتسني معرفة تأثري التدريب الفرتي هدفت الدراسة اىل 

قدير القدرة اهلوائية حتديد طريقة تو .سنة 19القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى و التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

والتعـــرف علـــى طبيعـــة العالقـــة بـــني كـــل مـــن القـــدرة اهلوائيـــة حتـــت القصـــوى و القصـــوى          .و القـــدرة اهلوائيـــة القصـــوىحتـــت القصـــوى 

التدريب الفرتي خمتلف الشـدة و برنـامج تـدريب سنة،حيث افرتض الباحث أن  19و التحمل اخلاص لدى العيب كرة القدم حتت 

و أن ســنة، 19لــدى العــيب كــرة القــدم حتــت  اخلــاصو القصــوى،و التحمــل اهلوائيــة حتــت القصــوى  العينــة الضــابطة حيســنان القــدرة

د عالقة و وجكما افرتض .املؤشرات سالفة الذكربرنامج التدريب الفرتي خمتلف الشدة  أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني 

و مت .سـنة 19ت ارتباطية طردية بني كل من القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى و التحمل اخلـاص لـدى العـيب كـرة القـدم حتـ

العبـا ،قسـموا  35العبـا مـن جممـوع  22تطبيق الدراسة على عينة من العيب كـرة القـدم ينتمـون اىل فريـق وداد مسـتغامن و عـددهم 

العبا،و قد قام الباحث بتطبيق برنامج تدريب فرتي خمتلف الشدة على العينة  11اىل جمموعتني،جتريبية و ضابطة،تضم كل منهما 

دا على نتائج االختبارات القبلية يف حتديد شدة التدريب، مقابل برنامج تقليدي مطبق على العينة الضابطة من قبل التجريبية معتم

عتبــة األيــض الالهوائيــة و اهلوائيــة       (مــدرب الفريق،كمــا مت القيــام باختبــارات قبليــة و بعديــة لكــل مــن القــدرة اهلوائيــة حتــت القصــوى

بواسطة اختبار حتملي متدرج على جهاز السـري املتحرك،متبعـا مقاربـة كنـدرمان يف قـراءة منحـىن ) ئيالهوا-و منطقة االنتقال هوائي

عـن طريـق اختبـار  ) املستهلك األقصـى األكسجيين،السـرعة اهلوائيـة القصـوى(محض الالكتيك،كما مت تقدير القدرة اهلوائية القصوى

Luc Leger و نبض القلب األقصى عن طريق جهاز،POLAR � كما مت اختبار تقدير عتبـيت األيـض الالهوائيـة و اهلوائيـة ايةيف،

القفـز "،و كـذا حتمـل القـوة عـن طريـق اختبـار )RSA"(كفـاءة تكـرار السـرعة"قياس حتمل السرعة و مؤشر التعب عـن طريـق اختبـار 

،و من خالل الدراسة االحصائية استنتج الباحث أن التـدريب الفـرتي خمتلـف الشـدة أفضـل مـن برنـامج العينـة الضـابطة يف "لألعلى

قـدرة اهلوائيـة و أنـه توجـد عالقـة ارتباطيـة طرديـة بـني كـل مـن الحتسني القدرة اهلوائية حتـت القصـوى و القصـوى و التحمـل اخلـاص، 

ـــ زيادة نســبة اســتخدام التــدريب الفــرتي يف بــرامج التحضــري حتــت القصــوى و القصــوى  و التحمــل اخلــاص،و منــه يوصــي الباحــث بـ

االعتمــاد علــى ،و حتســني القــدرة اهلوائيــة حتـت القصــوى و القصــوى لــدى العــيب كــرة القــدمو اعتمــاده يف  .البـدين لالعــيب كــرة القــدم

القصـوى يف حتديـد شـدة أنظمـة الطاقـة عـن طريـق تقـدير عتبـة األيـض الالهوائيـة و اهلوائيـة و القـدرة اهلوائيـة  اختبارات تقدير حـدود

  .محل التدريب،و كذا تكوين املدربني يف جمال التقومي و القياس و استغالل النتائج يف برجمة التدريب

  



 

 
 

La résumé  
Titre de l’étude ; les effets d’entrainement par intervalle de différents 

intensités  dans l’amélioration  du seuil métabolique anaérobie et aérobie 
chez les footballeurs de classe moyenne . 

Une étude expérimentale exercée sur un effectif de joueur  représentant 
le club de WEDED MOSTAGHANEME (U 19). 

           Cette étude vise profondément à savoir l’effet d’entrainement  par 
intervalle différent intensité qu’ayait  pour objectif d’assurer son 
amélioration et son efficacité en dépendent d’un programme d’entrainement 
particulier destiné en faveur d’un échantillon de contrôle à l’intention de 
bonifier la capacité aérobie ,sous maximale et maximale ainsi que 
l’endurance  particulière chez les footballeurs moins de 19 ans d’âge , en 
fixant une méthode estimative de la capacité aérobie sous maximale et 
capacité aérobie maximale en vue de discerner la corrélation entre chacune 
d’elle (sous maximale et maximale) et l’endurance particulière chez les 
footballeurs de moins de 19 ans d’âge dont le chercheur présume et  suppose 
conjecturalement que l’entrainement par intervalle de différentes intensité et 
le programme d’entrainement destiné en faveur de l’échantillon de contrôle 
améliore beaucoup plus la capacité aérobie sous maximale et maximale ainsi 
que l’endurance particulière chez cet effectif de footballeurs âgé moins de 19 
ans et que le programme par intervalle de différents intensités soit mieux et 
meilleur à la différence de celui destiné à l’échantillon de contrôle sur 
l’amélioration de tous les indices cités sur dessus comme a-t-il présumé le 
chercheur qu’il existe un rapport significatif et positif entre les deux 
capacités ‘’ aérobie sous maximale et maximale ‘’ et même l’endurance 
particulière chez footballeurs âgés moins de 19 ans .  
La même étude a été similairement mise en application sur un échantillon de 
joueur de football s’engageant au club de WEDED MOSTAGENEM  qui 
sont en nombre de 22 sujets sur un ensemble de 35 sujets , ont été partagés en 
2 groupements (expérimentale et contrôlable )  englobant 2 camps divisés en 
11 joueurs , ensuite le chercheur accomplit une application d’un programme 
d’entrainement par intervalle de différentes intensité sur l’échantillon de 
contrôle , en tablant principalement aux exercices faits antérieurement dans 
la détermination de l’intensité d’entrainement opposable du programme rituel 
appliqué à l’échantillon de  contrôle par l’entraineur de l’équipe , puis d’une 
suite d’un accomplissement d’une tache  de différents exercices réalisés 
devant et après pour mesurer la capacité aérobie sous maximale et le seuil 
métabolique aérobie et anaérobie et la zone de la mutation aérobie et 
anaérobie par le moyen d’un exercice physique endurant et graduel au niveau 
du système de mouvement moteur en suivant l’approche se KENDERMANN 
en disséquant la courbe de l’acide lactique après avoir bien estimé la capacité 
aérobie maximale (VO2 MAX ) à travers l’exercice   luc leger  et les 



 

 
 

battements de cœur par le biais de système POLAR , à la fin de l’activité ,le 
chercheur estime que le seuil  métabolique anaérobie  et aérobie  sert de 
mesurer l’intensité de la résistance physique dans le parcours vitesse et 
l’intensité de l’épuisement à travers l’exercice de RSA  ainsi que la force 
endurable à travers le saut et haut . A partir cette étude inventoriée ,le 
chercheur a déduit que l’entrainement par intervalle de différents intensités 
est mieux par rapport le programme    destiné à l’échantillon de contrôle sur 
l’amélioration de la capacité aérobie sous maximale et maximale ainsi 
l’endurance particulière étant  noué  une corrélation significative et positive 
entre chacune de deux capacités (aérobie sous maximale et maximale) et 
l’endurance spécifique  par lesquelles  le chercheur recommande 
d’augmenter la proportion de l’entrainement par intervalle dans les 
programmes de préparation physique de footballeur en fasant  
essentiellement sur l’amélioration de la capacité aérobie sous maximale et 
maximale chez les footballeurs qui comptent sur les exercices endurables afin 
de déterminer les systèmes de l’énergie à  travers le seuil métabolique 
anaérobie et aérobie et la capacité aérobie maximale qui définissant 
l’intensité de l’entrainement . 

 
En définitive , le chercheur demande de programme une formation à la 
faveur  des entraineurs à propos de l’évaluation  , mesure et de l’exploitation 
des résultats dans la programmation de l’entrainement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Abstract 
The effects of the interval training of different intensity to improving the 

anaerobic and aerobic threshold metabolic of footballs players class middle 
Experimental search conducted on players Wydad Mostaganem (U19) 

 
           The aim of the study was to know the effects of the interval training of 
different intensity and to get sure of its privilege than the controller sample 
training program in improving aerobic capacity under maximum and maximum 
and the special endurance of football player "soccer players" under 19years old, 
then to precise how to evaluate the under maximum aerobic capacity and the 
maximum aerobic capacity. 
       It aimed also to recognize the relation between both the under maximum 
and maximum aerobic capacity and the special endurance of soccer player 
(football) under 19 year old. 

The researcher assumed that the interval training with different intensity 
and control sample training program improve the under maximum and 
maximum aerobic capacity and special endurance of football players under 19 
year ,he supposed that the interval training with different  intensity improves the 
mentioned characters above better than sample control program. He assumed 
that it  exists a positive correlative relationship between each of maximum and 
under maximum aerobic capacity and the endurance of football players under 19 
years old. The study was applied on a sample of 22 football players  from a total 
number of 35 players  belonging to Wedad  Mostaganem  football team.  
      The sample was divided into two parts , experimental and controlling, each 
part  includes 11 players. The researcher applied  the training of different 
intensity on the experimental sample  depending on the outcomes  of  the tribal 
tests in determining the intensity of training. Applied against the traditional 
program on the controlling sample by the team 's coach , as he tested tribal and 
dimensionality of  the under maximum aerobic capacity (anaerobic and aerobic 
threshold and moving  zone transition aerobic-anaerobic ).  
 
By testing endurance graded on the walking mobile device , following the 
Kinderman's reading lactic acid curve approach, the maximum  aerobic 
capacity was also estimated  (the ultimate oxygen consumer, the maximum  
aerobic speed)  by testing by Luc Leger test, and maximum heart beating 
through POLAR device.  At the end of the test the anaerobic and aerobic 
thresholds metabolism was estimated. The sprint endurance and tiredness  index  
were also measured by testing the "  repeating sprint ability ", (RSA)  and as 
well as " jump up" endurance  strength  test. 
 Through the statistical study the researcher concluded that  the interval 
training of different intensity is better than the control sample program to 
improve the under maximum and the maximum aerobic capacity and the  special 



 

 
 

endurance and that there is a positive correlation between the under maximum 
and the maximum aerobic capacity and the special endurance. 
 
       Based on the results mentioned, the researcher recommends to  increase  the 
proportion of the use of interval training in the physical preparation of the 
football players program  and adoption in improving the  under maximum and 
the maximum aerobic capacity among football players .relying on tests 
estimating the limits of power systems by estimating  of anaerobic and aerobic 
threshold and maximum aerobic capacity in determining the intensity of  
training load , and as well as the training of trainers in the field of evaluation and 
measurement and using results in the programming of training. 

                      
 

  


