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لدى العيب كرة القـدم   التحمل اهلوائي يف حتسنيهدفت الدراسة إىل معرفة تأثري التدريب الفتري خمتلف الشدة          

لدى  للتحمل اهلوائيسنة،حيث افترض الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي 19حتت 

عينة البحث التجريبية لصاحل اإلختبار البعدي ،و كذا أفضلية التدريب الفتري خمتلف الشدة على برنامج العينة الضـابطة  

العبا من فريق وداد مستغامن مت تقسيمهم بالطريقة العشوائية إىل جمموعتني ،جتريبيـة و   22ة على ،حيث مت تطبيق الدراس

أسابيع بواقـع   8برنامج تدرييب بطريقة الفترية ملدة  إىلالعبا،خضعت العينة التجريبية  11ضابطة تتكون كل منهما من 

ضمن احلصة التدريبية وفق طريقـة منهجيـة،و    ثالث حصص يف األسبوع و كان عبارة عن جمموعة من التمارين تدمج

اتبعت العينة الضابطة برناجمها التدرييب العادي املسطر من قبل مدرا،  كما اجتاز كال العينيتني  اختبار اجلري املكوكي 

اهلوائية )،السرعة 2MAXVO(األكسوجيين ىلتقدرير كل من املستهلك األقص )luc leger(م  20             متعدد املراحل

) قبل و بعد الربنامج التدرييب ،و أسـفرت النتـائج إىل أن   maxFCو نبض القلب األقصى(           ) VMAالقصوى (

لدى العينة التجريبية مربزا أفضليته على برنـامج   التحمل اهلوائيالتدريب الفتري خمتلف الشدة أدى إىل حتسني مؤشرات 

 العينة الضابطة يف ذلك.

أن التدريب الفتري خمتلف الشدة حيسن من القدرة اهلوائية لدى العيب كرة القدم و بالتايل الرفـع مـن   و منه نستخلص 

  كفاءته البدنية و قدراته التحملية أثناء املباريات.

،السرعة اهلوائية القصوى، نـبض  األكسوجيين،املستهلك األقصى التحمل اهلوائيالتدريب الفتري،الكلمات املفتاحية . 

   .قصىالقلب األ
Abstract  
          The study aimed to know the effect of interval training with different intensities on the 
aerobic endurance  to soccer player  under 19 years; While the researcher has ensured that 
there are significant differences between pre and post test  aerobic endurance testing to the 
Experimental Sample In favor of the post-test ; also the  advantage interval training with 
different intensities on Control sample program; While the study was applied on 22 players of 
the Weded Mostaghaneme team, They were randomly divided into two groups, experimental and 
officer Each of them  composed of 11 players, The experimental sample was subjected to an 
interval training program , For 8 weeks, three times a week; It was a set of exercises 
incorporated into the training session according to a systematic method. The control sample 
followed the normal training program prescribed by the its coach that  The two samples passed 



 

The multistage 20 metre shuttle run test (luc leger) to estumate each of the maximal oxygen 
uptake (vo2max), maximal aerobic speed (MAS) and the Maximum heart rate(MHR) ,pre and 
post the training program. The results revealed that the interval training with different intensity 
led to improvement of the aerobic endurance indicators in the experimental sample, highlighting 
its advantage over the control sample program in that. From this we conclude that the interval 
training with different intensity improves the aerobic ability of football players and thus increase 
thier physical competencies and endurance abilities during the matche . 

Keywords:interval training, aérobic endurance ,vo2max,MAS,MHR. 

  املقدمة : -1

أكثر ااالت تطرقا للبحث و الدراسة من قبل األساتذة الباحثني و األكادمييني عن طريق خمابر حبثية جمال كرة القدم يعترب 

شىت العلوم اليت ترتبط ذه اللعبة يف العامل ككل،أما يف ختصصنا هذا و الذي يعىن باجلانب الرياضـي دون  متخصصة يف 

اجلوانب األخرى،فإن الدراسات العلمية يف جمال التدريب و التحضري البدين تعد منبعا مهما يف تطوير اللعبة و الوصول إىل 

ات سواء احمللية،اإلقليمية أو الدولية،و تعد الدراسات اليت ـتم بـردود   أعلى املستويات و أحسن النتائج يف كافة املستوي

الفعل الفسيولوجية و انعكاساا على اجلانب البدين  سواء كاستجابات لطرق تدريبية معينة أو أثناء املباريات،من أكثـر  

دريبية الشائعة يف جمال تدريب كـرة  الدراسات شيوعا يف العامل،و يف حبثنا هذا الذي نتطرق فيه إىل طريقة من الطرق الت

القدم أال و هي طريقة التدريب الفتري و اليت الزالت البحوث سائرة يف دراستها من كل اجلوانب منذ أول يوم مت التطرق 

-interval( مسيـت ، و  (Reindell 1959) هلا من قبل العامل الفسيولوجي(رايندل) يف ايـة سـنوات الثالثينيـات   

training  و مل يكن حينها تطبيقها شائعا يف لعبة كرة القدم كطريقة للتدريب،حيث كانت بدايتها عند اختصاصـات،(

 Woldemar) حتـت إشـراف (  Rudolf  Harbig( ان أول من طبقها العداء األملايناملسافات الطويلة و املتوسطة،و ك

Gerschlerاللقب العاملي آن ذاك  ) و كان هلا الفضل يف حصوله على(Billat 2001)  إىل أن دخلت هذه الطريقة عامل

) إىل أن التدريب الفتري 2014التدريب يف كرة القدم و أصبحت من أكثرها شيوعا و مالءمة هلا، حيث يشري الربضي(

، 2004(الربضـي    الراحة بني كل تدريب و التدريب الذي يليـه و      نظام تدرييب يتميز بالتبادل املتتايل بني اجلهد 

 ,Sylvain Alain 2011)  و هذا ما يفسر تلك التوأمة ما بينها و بني خصوصيات لعبة كرة القدم،حيث يشري  )216

) أن التدريب الفتري هو الطريقة األكثر استعماال يف كرة القدم،فمن خالل مجع 2006و آخرون  HOFF(  عن  (67

املادة العلمية(الدراسات و البحوث املشاة) فيما خيص املوضوع وجد الباحث أنه توجد الكثري من الدراسات يف شـىت  

و نوع من أنواعها على القدرات البدنية و الوظيفية أنواع الرياضات و خاصة يف كرة القدم تتطرق إىل تأثري هذه الطريقة أ

لالعيب كرة القدم،و اهلدف من كل الدراسات من هذا النوع هو الرفع من لياقة الالعب البدنية و الوظيفية حىت يكون يف 

ألخري من أحسن أحواله أثناء املباراة ليكملها بدون تراجع مستواه مع مرور الوقت بسبب ظاهرة "التعب" حيث يعد هذا ا

بني أكرب التحديات اليت تعيق املدربني و الالعبني على حد سواء،كما يعد التسابق و التزاحم على دراسة هذه الظاهرة من 

حيث أسباب حدوثها،فهناك دراسات تفيد بأن تراكم محض الالكتيك يعد السبب الرئيسي للتعب العضلي و ذلك ملـا  

اهلرمونـات املسـاعدة  و عرقلـة عمليـة نقـل األكسـجني مـن        يسببه يف تثبيط عمليـات األيضـية و نشـاط    

ـــالل  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 

ـــموضة  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               (Stanley P 2006, 277)الـــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

النـاتج عـن    )PIأن تراكم الفوسفات الالعضوي ( (Håkan Westerblad 2002) ،و تشري دراسة)2010(الكردي 

) يعد من أسباب حدوث التعب بعد جهد بدين مرتفع الشدة و ذلك لعرقلـة  PCRانشطار مركب الفوسفات كرياتني(

)،و اعتمادا على هذا و من خالل إطالع الباحث على العديد من البحوث و املراجـع  CA++الكاليسيوم (ايونات  إطالق

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

تعترب من أهم املؤشرات اليت تعـرب عـن    يأيت بتحسني القدرة اهلوائية لالعب و رفع كفاءته التحملية،حيث أا  يف الدم)

التحمل اهلوائي لالعب كرة القدم،حيث يشري إياد حممد عبد اهللا  و آخرون عن مؤيد عبد احلميد احليايل " أن األوكسجني 

ة الطاقة اهلوائية،و عليه فإن قدرة اجلسم علـى أداء اجلهـد و كفايـة    يلعب دورا مهما يف عمليات إنتاج الطاقة و خباص

كما تعترب قدرة العضلة على امتصاص األكسجني عامال مهما  )145، 2001(اياد          اجلهازين الدوري و التنفسي"

و من خالل هذا ارتأى الباحث أن يتعرف على  PCR،ATP  ((LEGER 2004)يف استرجاع مصادر الطاقة الالهوائية (

)و VO2MAXباملستهلك األقصى األكسجيين ( هو املعرب عن التحمل اهلوائيتأثري التدريب الفتري خمتلف الشدة يف حتسني 

  .سنة 19لدى العيب كرة القدم أقل من  )FCMAX)و نبض القلب األقصى(VMAالسرعة اهلوائية القصوى (

  :املشكلة -2

تسمح برفع نسق املباراة و االمتام عليه دون حدوث التعب،حيـث  من أهم العوامل اليت التدريب على قدرة التحمل يعترب 

لعل مـن   يعترب من أهم الصفات اليت جيب أن يتمتع ا العب كرة القدم احلديثة سواء كان حتمل اهلوائي أو الالهوائي،و

الهوائي،حيث تشـري  -أهم املؤشرات اليت تدل على ذلك كل من املستهلك األقصى األكسجيين و منطقة االنتقال هوائي

أدبيات التدريب و التحضري البدين لكرة القدم أمهية املستهلك األقصى األكسجيين و عتبة األيض الالهوائية كمؤشـرين  

التحمـــــل لـــــدى هـــــامني يف عمليـــــة تقـــــومي القـــــدرة اهلوائيـــــة و 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــيب كــــــــــــــــــــرة 

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (Hoff et Helgerud 2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم  

(Stølen, et al. 2005)  (Iaia, Rampinini et Bangsbo 2009)  و يعد التدريب الفتري من أهم الطرق املعتمدة يف،

انعكاسات هذه الطريقـة  و الالهوائية لالعيب كرة القدم،فالعديد من الدراسات األجنبية  تناولت ة حتسني القدرات اهلوائي

على مؤشرات القدرة اهلوائية حتت القصوى و القصوى،و األداء من خالل مؤشرات التحمل اخلاص ككفـاءة تكـرار   

 ،(Impellizzeri, et al. 2006) ،(D Ferrari, et al. 2008)السرعة القصوى و حتمل القوة لدى العيب كرة القـدم 

(Helgerud, et al. 2001)   (Hill-Haas, et al. 2009)، (Sporis, Ruzic et Leko 2008)  أو بطريقة التـدريب



 

        و الذي يعتمد على زمن جهد قصري بشدة قصوى و راحة بينية تساوي زمن اجلهد أو ضـعفه تقريبـا    الفتري الالهوائي

(D Ferrari, et al. 2008) (Dupont, Akakpo et Berthoin 2004) (Hill-Haas, et al. 2009)، 

(Siahkouhian, Khodadadi et Shahmoradi 2013)، (Thomassen, et al. 2010) و هذا ما جعل الباحث خيتار،

،أما من اجلانب لدراسة، التدريب الفتري خمتلف الشدة  و الذي ميس كل أنظمة الطاقة املختلفة كمتغري مستقل يف هذه ا

العملي امليداين،فمن خالل متابعة الباحث إىل كل ما جيري يف ساحة كرة القدم اجلزائرية سواء،باجلانب املتعلق بالتكوين أو 

الهـوائي يف عمليـة   -التدريب،فانه يبدو جليا  نقص استعمال العتبة الفارقة الالهوائية و اهلوائية و منطقة االنتقال هوائي

مي أو التدريب،رغم األمهية الكبرية هلا و اليت توصل إليها الباحث من خالل الكثري من البحوث و الدراسات املنشورة التقو

يف أكرب االت الدولية رصانة،كما يالحظ نقص استعمال أسلوب التدريب الفتري يف ختطيط الربامج التدريبية يف األندية 

أشار إليه "بن سامل سامل" يف دراسته على مستوى القسم الـوطين األول(الرابطـة   اجلزائرية من كافة املستويات،و هذا ما 

و اليت توصل فيها إىل أن طريقة التدريب الفتري من أقل الطرق استعماال يف التحضري البدين لالعـيب      احملترفة األوىل ) 

من جمموع الطرق املستعملة يف فترة اإلعداد،على الرغم من أن هذه الطريقة تعد  %15,62كرة القدم اجلزائريني بنسبة 

قد توصل إىل أن طريقيت تدريب اللعب و املستمر مها األكثر من أكثر الطرق جناعة يف االعداد البدين لالعيب كرة القدم،و 

  على التوايل ، %21,87و  %29,68استعماال يف نفس الفترة  من قبل مدريب الدرجة احملترفة األوىل اجلزائرية بنسبة 

(SALEM 2015) األجوبة عن التساؤالت اآلتية: إجياد، ملأل هذا الفراغ أو حىت جزء منه ارتأى الباحث.  
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  .)269، صفحة 2005(اخلواجا، نسبة إىل فترة الراحة البينية بني كل مترين و التمرين الذي يليه  



 

تسمى و تقاس بأقصى كمية أكسجني يستطيع اجلسم استهالكها خالل وحدة زمنية معينة و هو ما القدرة اهلوائية:

و ختتلف مستويات القدرة )207، صفحة 2003(سيد، يطلق عليه أيضا مسمى احلد األقصى الستهالك األكسجني 

عن ذلك املستوى،حيث يطلق مصطلح " احلد األقصى الستهالك اهلوائية ما بني احلد األقصى هلا و ما يقل 

األوكسجني"كمقياس للقدرة اهلوائية القصوى،و يعرب ذلك عن أقصى مقدار من الطاقة اهلوائية اليت يستطيع الفرد إنتاجها 

ث أن الكثري من يف الدقيقة الواحدة،غري أن القدرة القصوى ليست هي األساس الرئيسي ألداء معظم األنشطة الرياضية حي

منه،   و  %80تلك األنشطة يؤدى عند مستويات أقل من احلد األقصى الستهالك األوكسجني يف حدود ما يقل عن 

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

سرعة يبلغها الالعب عند بلوغه أقصى تعرف السرعة اهلوائية القصوى أا أصغر  :)VMAالسرعة اهلوائية القصوى (

  (turpin B. , 2002, p. 186)استهالك لألكسجني له 

      أعلى معدل للقلب ميكن الوصول إليه عند أداء العمل البدين األقصى حىت التعب، ):MAXFCنبض القلب األقصى (

  )408، صفحة 2003(رضوان أ.، 

   منهجية البحث و إجراءاا امليدانية:-3

  منهج البحث::3-1

 املنهج التجرييب و هو أقرب منـاهج بغية حتقيق اهلدف من الدراسة و الوصول اىل حل للمشكلة املطروحة ،اتبع الباحث 

بالطريقة العلمية ،و التجريبية سواء مت يف املعمل أو يف القاعة أو يف جمال آخر و هو حماولة التحكم البحوث حلل املشاكل 

  يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد يتناوله الباحث بالدراسة.

  جمتمع و عينة البحث::3-2

سنة، أما عينة البحث فتمثلت بنادي وداد مستغامن لكرة القدم أقل  19يتمثل جمتمع البحث يف العيب كرة القدم أقل من 

و السن و يتمتعون   العبا ذكور من نفس املواصفات 35سنة و الذين مت اختيارهم بالطريقة العمدية  بلغ عددهم  19من 

يب)،و بعد استبعاد حراس املرمى مت تقسيم العينة إىل ثـالث جمموعـات   سنوات تدر 3بنفس العمر التدرييب ( أكثر من 

العبا ،و مت استبعادهم من الدراسة األساسية ،و بقـي   11،إحداها أجريت عليها الدراسة االستطالعية و اشتملت على 

إحدامها جتريبية طبق  العبا يف كل جمموعة 11العبا مت تقسيمهم بالطريقة العشوائية عن طريق القرعة إىل جمموعتني، 22

  العبا عملت حتت إشراف مدرب الفريق. 11عليها منهاج التدريب الفتري املقترح،و أخرى ضابطة اشتملت على 

  جماالت البحث::3-3



 

،موزعني على جمموعتني حجم كـل   العبا من فريق وداد مستغامن 22متثلت عينت البحث يف اال البشري::3-3-1

العبا،إحدامها جتريبية طبق عليها منهاج التدريب الفتري،و األخرى ضابطة طبق عليها الربنامج العادي حتـت   11منهما 

  اشراف مدرب الفريق.

كما مت إجراء مخس شهداء، اإلخوةمت تدريب العينة التجريبية و إجراء االختبارات امليدانية يف ملعب اال املكاين::3-3-2

املخربية للتجربة اإلستطالعية يف خمرب البيداغوجي ملعهد التربية البدنيـة و الرياضـية،كما مت إجـراء نفـس      االختبارات

  اإلختبارات على العينة التجريبية يف خمرب تقومي النشاطات البدنية و الرياضية بنفس املعهد.

  اال الزمين::3- 3-3

  و تضمنت هذه املرحلة اخلطوات اآلتية: 12/10/2014اىل 12/08/2014من 

       13/08/2014-12إجراء االختبارات القبلية للعينتني الضابطة و التجريبية :يومي 

  .  09/10/2014اىل 17/08/2014تطبيق منهاج التدريب الفتري خمتلف الشدة على العينة التجريبية من 

   12/10/2014-11تجريبية و الضابطة يومي: إجراء االختبارات البعدية للعينتني ال

  الربنامج التدرييب::3-3-4

الطاقة املختلفة،حيث اعتمد علـى املنـاطق    إنتاجو يتضمن التدريب الفتري وفقا لنظم تدريب فتري خمتلف الشدة: -أ

 ,Fox EL)للتدريب الفتري كأساس لوضع متارين املنهاج التـدرييب املقتـرح.     األربعة احملددة يف جدول فوكس و ماثيوس

،كما مت حتديد شدة التدريب وفقا لالختبار القبلي للعينة التجريبية كنسبة من السرعة اهلوائية القصوى أو نبض القلـب  (1974

  املراجع العلمية. إليههوائية حسب ما تشري األقصى و السرعة املوافقة لعتبة األيض الال

  هدف الربنامج التدرييب:-ب

  لدى عينة البحث. التحمل اهلوائيحدد الباحث هدف برناجمه التدرييب يف  تنمية 

  مكونات الربنامج التدرييب:-جــ

الواحدة،بواقع ثالث وحـدات  بواقع أربع دورات صغرية للدورة دورتني متوسطتني مت تنفيذ الربنامج التدرييب على مدار  •

  تدريبية يف األسبوع.

  مت تنفيذ الربنامج يف مرحليت التدريب البدين العام و اخلاص. •

مت تنفيذ املنهاج على شكل متارين تطبق كجزء من املرحلة الرئيسية من الوحدة التدريبية و ذلك للتركيز على حتقيق اهلدف  •

  التكتيكية أو البدنية األخرى.من الربنامج دون سواه من األهداف املهارية،

و بقية اجلزء من املرحلة األساسية من الوحدة التدريبية و مرحلة التهدئة مع  اإلمحاءقامت اموعة التجريبية بإجراء مرحلة  •

  مدرب الفريق. إشرافاموعة الضابطة حتت 



 

وضعها حىت تتالءم مع مرحلة التـدريب و   مت توزيع التمارين على اجلدول الزمين للمنهاج مع مراعاة األسس العلمية يف •

 .ظروفه و التوقيت الصحيح يف تطبيقها

  إختيار التمارين:-د

من خالل االطالع على جمموعة كبرية من املراجع و الدراسات العلمية املختلفة،و اليت تتعلق بطرق التـدريب يف كـرة   

شكل متارين،فمن الدراسات من اختارت متـارين  القدم،لوحظ اختالف يف وجهات النظر يف كيفية ترمجة الطريقة على 

جري بدون كرة و منها من اختارا بالكرة بغض النظر عن الشدة و احلجم املستخدمني،و منها من اختارت متارين اللعب 

  ).Small-sided gameالصغرية (

تنميـة   اختيار التمارين بطريقة تضمنمت  ووفقا هلذا و يف دراستنا ، مت تطبيق التمارين وفقا ملبدأ التنوع يف التدريب حيث

  اجلانب البدين دون التأثري السليب للجانب املهاري لالعب حيث مت االعتماد على متارين بالكرة(مدمج) و بدون كرة.

  

  

  مواصفات االختبارات املستخدمة::3-3-5

  luc leger: (Léger L, 1982)اختبار  -

)،حيث تتلخص VMA) و السرعة اهلوائية القصوى(MAX2VO(األكسوجيينيهدف االختبار إىل تقدير املستهلك األقصى   

م،و هو يتكون من جمموعة مراحل ،مدة كل مرحلة  20يف اجلري بسرعة مقننة بني نقطتني يفصل بينهما مسافة  إجراءاته

كم/سا يف كل دقيقة حىت الوصول  0,5كم/سا و تزداد مبقدار  8,5دقيقتني،و تبدأ سرعة اجلري يف املرحلة األوىل عند 

  التعب. إىل

تسجيل يصدر صوتا ذا نغمة قصرية ينبغي أن يكون املفحوص عند حيث يتم ضبط إيقاع سرعة اجلري من خالل شريط 

الطرف اآلخر منها،و يتغري  إىل) متر ،و ثاين نغمة يكون قد وصل 20أحد طريف مسافة العشرين  ( إىلمساعها قد وصل 

ملفحوص احملافظـة  نغمة طويلة عند انتهاء مرحلة و دخول املرحلة التالية،و ينتهي االختبار عندما ال يستطيع ا إىلالصوت 

  سرعة اجلري و جماراة النغمة. إيقاععلى 

  طريقة استخراج النتائج:-

وفقـا للمعادلـة    األكسوجيينبعد تسجيل النتائج يف استمارة التسجيل اخلاصة باالختبار يتم حساب املستهلك األقصى 

  التالية:

 MAX2VO=(ــة ــا×3,238+(31,025(ملل/كلغ.دقيقـ ــري كلم/سـ ــرعة اجلـ ــر ×3,248(-)سـ العمـ

  (turpin b. , 2002, pp. 184-185) السرعة)×(العمر0,1536بالسنوات)+

  :اإلحصائيةالوسائل :3-3-6

  اعتمد الباحث على املعادالت اآلتية :



 

لعينيت  ملؤشرات التحمل اهلوائياملقارنة بني االختبارات القبلية و البعدية ) يوضح 01جدول رقم(

 البحث الضابطة و التجريبية
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  عرض النتائج:-4

لعينيت البحث  ملؤشرات التحمل اهلوائيالبعدية عرض و حتليل نتائج املقارنة بني االختبارات القبلية و :4-1

  الضابطة و التجريبية:

لعينيت البحث  التحمل اهلوائيملؤشرات املقارنة بني االختبارات القبلية و البعدية ) يوضح 01جدول رقم(

  الضابطة و التجريبية:



 

) يوضح نتائج االختبارات القبلية 02الشكل رقم (

و البعدية للقدرة اهلوائية القصوى لعينيت البحـث  

  الضابطة و التجريبية 

  

) و الذي يوضح نتائج مقارنة االختبارات القبلية و البعدية لعينيت البحث يف القـدرة  01ـــ من خالل اجلدول رقم (

تراوحت ما اهلوائية القصوى نالحظ أن نتائج "ت احملسوبة" ملؤشرات القدرة اهلوائية القصوى لدى العينة الضابطة و اليت 

بني  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة ) مما يدل على 1,81كانت أصغر من "ت اجلدولية" ( ]0,99،1,55[بني

 التحمل اهلـوائي االختبار القبلي و البعدي ملؤشرات 

.بينما نالحظ عند العينة التجريبية لدى العينة الضابطة

 ]2,52،8,83[أن قيم "ت احملسوبة" احملصورة بـني  

علـى  أكرب من قيمة "ت اجلدولية" و هذا ما يؤكـد  

بني االختبار القبلي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

للعينة التجريبية و لصاحل  التحمل اهلوائيو البعدي يف 

.كما نالحظ و من خـالل نفـس   االختبار البعدي

قد حتسنت بنسبة  التحمل اهلوائياجلدول أن مؤشرات 

للمســـــتهلك األقصـــــى   15,68%

للسرعة اهلوائية  2MAXVO،(11,30%(ألكسوجيينا

بالنسبة لنبض القلـب   %3,38)،و VMAالقصوى(

) 02).و من خالل الشكل رقـم ( MAXFCاألقصى(

) مل VMAنالحظ أن السـرعة اهلوائيـة القصـوى(   

تتحسن بالنسبة للعينة الضابطة حيث كان متوسـطها  

كم/سـا و  14,09احلسايب قبل التـدريب الفتـري   

كم/سا بنسبة حتسن 16,09 إىلكم/سا  14,27بعد التدريب بينما حتسنت بالنسبة للعينة التجريبية من  كم/سا14,68

) بالنسبة للعينة الضابطة و حتسن بالنسبة 2MAXVO(األكسوجيين، كما أنه مل يتحسن املستهلك األقصى %11,30بلغت 

،كما نرى حتسن نبض القلب %15,68مول/د/كغ و بنسبة 69,31 إىلمول/د/كغ 58,44متوسط للعينة التجريبية من 

ن/د  197,45و اخنفض من متوسط  األقصى لكال العينتني التجريبية و الضابطة لكن يبقى غري دال بالنسبة للعينة الضابطة

ن/د بنسـبة   193,45 إىلن/د  200ن/د بالنسبة هلا بينما كان داال بالنسبة للتجريبية و قد حتسن من  185,67 إىل

التدريب الفتري خمتلف الشدة قد حسن كل من املستهلك األقصى أن  إىل.و تدل هذه النتائج %2,52اخنفاض بلغت 

و السرعة اهلوائية القصوى و نبض القلب األقصى للعينة التجريبية بينما برنامج العينة الضابطة مل حيسن  األكسوجيين

   من هذه املؤشرات فيما عدا نبض القلب األقصى حيث كان التأثري غري دال معنويا.

  



 

  
  بني العينتني التجريبية و الضابطة التحمل اهلوائي) يوضح الفرق يف نسب تغري 03الشكل رقم(
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ملؤشرات التحمل عرض و حتليل نتائج املقارنة بني العينة الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية :4-2

  اهلوائي

  

  

  

  

  

و للعينتني التجريبية  التحمل اهلوائي) و الذي يوضح الفرق بني االختبار البعدي يف 02من خالل اجلدول رقم(ـــ 

) 1,72)على التوايل أكرب من"ت اجلدولية" (4,78و VMA  )5,05و 2MAXVOالضابطة أن "ت احملسوبة " لكل من 

بني االختبـار البعـدي    0,05و مستوى داللة  20عند درجة حرية  إحصائيةعلى وجود فروق ذات داللة مما يدل 

) VMA) و السرعة اهلوائية القصـوى( 2MAXVO(األكسوجيينللعينتني التجريبية و الضابطة يف املستهلك األقصى 

اصـغر مـن "ت    0,87) البالغة MAXFC،كما نالحظ أن "ت احملسوبة" ألقصى نبض للقلب(العينة التجريبيةلصاحل 

بني االختبار  إحصائيةيدل على عدم وجود فروق ذات داللة مما  0,05و مستوى داللة  20اجلدولية" عند درجة حرية 

  البعدي لنبض القلب األقصى لعينتني التجريبية و الضابطة.

 تفسري و مناقشة النتائج: -5

  للعينتني التجريبية و الضابطة  اهلوائيمؤشرات التحمل ) يوضح نتائج الفرق بني االختبار البعدي يف 02اجلدول رقم (

  املتغريات
  عينة جتريبية  عينة ضابطة

  الداللة  ت اجلدولية  ت احملسوبة
  ع س  ع س

2MAXVO  59,67 4,29  69,31  3,53  5,05  

1,72  

  دال 

VMA  14,09  0,63  16,76  0,45  4,78  دال  

MAXFC  185,64  28,87  193,45  7,06  0,87   غري دال  

  



 

مناقشة نتائج الفرق بني القياسني القبلي و البعدي لكل من العينة التجريبية و الضابطة يف مؤشـرات  :5-1

 :التحمل اهلوائي

 التحمل اهلـوائي بني االختبار القبلي و البعدي يف  إحصائية) نالحظ وجود فروق ذات داللة 01رقم(من خالل اجلدول 

حتسني كل من املستهلك  إىلبرنامج التدريب الفتري خمتلف الشدة أدى  أن أيللعينة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي، 

  )، MAXFCو كذا نبض القلب األقصى() VMAو السرعة اهلوائية القصوى( )MAXVO2(األكسوجييناألقصى 

حتسن الذي وقع لألجهزة الوظيفيـة يف اجلسـم        إىل األكسوجيينو يعزو الباحث التحسن احلاصل يف املستهلك األقصى 

م،و أبو العـال عبـد الفتـاح    1993جراء التدريب البدين املنظم، حيث يتفق أبو العال عبد الفتاح و أمحد نصر الدين 

يعرب عن قدرة اجلسم  MAX2VO األكسجنيم على أن احلد األقصى الستهالك 1998صر الدين رضوانم،و حممد ن1997

اهلوائية،و تقوم ذه املسؤولية ثالثة أجهزة أساسية يف اجلسم هي:اجلهاز التنفسي و اجلهاز الدوري و اجلهاز العضلي،حيث 

(الفتـاح،   )172، صـفحة  1993(السيد،  الطاقة. إنتاجأن زيادة استهالك األكسجني تعين زيادة قدرة العضلة على 

التحسن امللحوظ يف القدرة اهلوائيـة   إىل، و يعود الفضل )174، صفحة 1998(رضوان م.،   )239، صفحة 1997

أنه يعترب إحدى الطـرق لتطـوير    2014حيث يشري ريسان خربيط برنامج التدريب الفتري بصفة رئيسية، إىلالقصوى 

يادة كفاءة حيث أن ز  )174، صفحة 2014(خربيط، و اليت تنعكس على استمرار عمل الدورة الدموية  القدرة اهلوائية

  الدم و هو ناتج عن: إىلو التنفسي يف توصيل األكسجني من الرئتني اجلهازين الدوري 

 زيادة مساحة السطح التنفسي للرئتني و هذا يعين زيادة مساحة منطقة التقابل بني احلويصالت الرئوية و الدم.  - أ

توسـع القفـص    إىلأضالع القفص الصدري مما يـؤدي  زيادة قوة عضالت التنفس الداخلية و اخلارجية املوجودة بني   - ب

الصدري للخارج إلتاحة الفرصة للرئتني للتمدد الستقبال أكرب كمية من اهلواء و الضغط عليه للداخل لطرح أكرب كمية 

 من اهلواء للخارج.

مرونة نسيج الرئة حيث كلما كانت مرونة نسيج الرئة و خاصية االمتداد عالية كلما استوعبت الرئتان كمية أكرب  حتسن  - ج

 من اهلواء و زادت كمية اهلواء املطروح للخارج.

 زيادة مساحة شبكة الشعريات الدموية يف الرئتني.  -د

 إىلالدم مما يـؤدي ذلـك    إىليف الرئتني و نقله  زيادة قدرة احلويصالت الرئوية على استيعاب أكرب كمية من األكسجني  -ه

 الرئتني لطرحه خارجا.   إىلالدم و من الدم  إىلو ثاين أكسيد الكربون من الرئتني  األكسجنيسرعة تبادل 

كما أن برنامج التدريب الفتري حسن من  كفاءة أنسجة اخلاليا العضلية يف امتصاص األكسجني من الدم  و بالتايل حتسن 

الطاقة نتيجة لزيادة فاعلية األنزميات املؤكسدة للمـواد الغذائيـة    إنتاجت التمثيل الغذائي داخل العضالت و سرعة عمليا

حتسـن املسـتهلك    إىل،كل هذه العوامل أدت )298-294، الصفحات 2012(اجلبور،  املخزونة يف اخلاليا العضلية.

و بالتايل حتسن السرعة اهلوائية القصوى و نبض القلب األقصى و ذلك لطبيعة العالقة السببية بـني   األكسوجييناألقصى 

حتسن معه السرعة اهلوائية القصوى و نبض القلب  األكسوجييناملتغريات الثالثة حيث أنه كلما حتسن املستهلك األقصى 



 

كانيكي ألقصى استهالك لألكسجني،و هي تعرب على أقل سرعة  األقصى.حيث تعترب السرعة اهلوائية القصوى كمؤشر مي

  .(Monod, 2009, p. 46)لألكسجني  األقصىلبلوغ االستهالك 

حتسن كفاءة  إىلأما عن أقصى نبض للقلب فنالحظ اخنفاضه يف القياس البعدي لدى العينة التجريبية و يعزو الباحث ذلك 

أن  إىلالقلب من خالل كرب جتاويفه و زيادة قوة مسك جداره و كرب حجمه نتيجة للتدريب، حيث يشري مفضي جبـور  

حتسني الكفاءة الوظيفية للقلب حيدث نتيجة التدريب الرياضي املبين على أسس علمية سليمة تغريات اجيابية يف الكفـاءة  

 إىلكرب جتاويف القلب مما يـؤدي ذلـك    إىلد ضربات القلب عند الرياضي الوظيفية للقلب.و يرجع سبب اخنفاض عد

الطاقة بعدد أقل من  إنتاجاستيعاب كمية أكرب من الدم،و بالتايل حيصل الالعب على كمية كبرية من األكسجني لغرض 

زيادة قوة انقباض  إىلضربات القلب،كما أن التدريب الرياضي يعمل على زيادة قوة ألياف عضلة القلب مما يؤدي ذلك 

الشرايني.كما أن زيادة طول فترة انبساط القلب حيث تصل فترة انبساطه  إىلأكرب كمية من الدم  إخراجالقلب و بالتايل 

) من الثانية لدى غري الرياضيني و منه فالتغريات اليت حتصل على الكفـاءة  0,56ثانية كاملة عند الرياضيني بدال من( إىل

  ات التدريب الرياضي تكمن يف :القلبية نتيجة تأثري

 الشرايني. إىلزيادة مسك الليف العضلي للقلب و هذا يساعد على زيادة قوة االنقباض و دفع أكرب كمية من الدم   - أ

 )األذيننيتوسع مساحة التجويف القليب( البطينني و   - ب

 )2012(اجلبور،  طول فترة انبساط القلب(زيادة طول فترة راحة القلب).  - ج

لدى  التحمل اهلوائيبني االختبار القبلي و البعدي  إحصائية) عدم وجود فروق ذات داللة 01و يتضح من اجلدول رقم (

علمية يراعى فيها وضع  أسسجيب أن تبىن على أساس برامج تدريبية مبنية على  هذا األخريالعينة الضابطة حيث أن تنمية 

الوظيفية اليت تساعد يف الرفع من هذا املؤشر،  و هذا ما كان ينقص الربنامج  األجهزةأمحال تدريبية حتدث تكيفات على 

  التدرييب التقليدي الذي طبق على العينة الضابطة.

التحمـل  يف مؤشرات مناقشة نتائج الفرق بني القياس البعدي لكل من العينتني التجريبية و الضابطة :5-2

 :اهلوائي

         للعينـتني التجريبيـة   التحمل اهلوائي) و الذي يوضح نتائج الفرق بني االختبار البعدي يف 02من خالل اجلدول رقم (

بني االختبار البعدي لكل من العينتني و لصاحل العينة التجريبية ،حيث  إحصائيةو الضابطة،يتبني لنا وجود فروق ذات داللة 

و درجة حرية  0,05)على التوايل عند مستوى داللة 4,78و VMA )5,05و MAXVO2بلغت "ت احملسوبة" لكل من 

لى العينـة  ،و هذا يعين أن برنامج التدريب الفتري خمتلف الشدة املطبق ع1,72و هي أكرب من قيمة "ت اجلدولية"  20

) 02و من خالل الشـكل رقـم (  ، ئياالتحمل اهلوالتجريبية كان أفضل من الربنامج التقليدي للعينة الضابطة يف حتسني 

و  على التوايل بالنسبة للعينة التجريبيـة  %11,3و  %15,68كانت VMAو MAXVO2نالحظ أن نسبة حتسن كل من 

على التوايل و هذا مـا   %4,02و  %5,76هي أكرب من العينة الضابطة اليت بلغت نسبة التحسن لكال املؤشرين عندها 

،و ذلك يرجـع  التحمل اهلوائييؤكد أفضلية برنامج التدريب الفتري خمتلف الشدة يف حتسني هذين املؤشرين الدالني على 



 

ة الضابطة و الذي مل يعتمد على القياسات القبلية و املتمثلة يف السرعة اهلوائية طبيعة الربنامج التقليدي املطبق على العين إىل

و بالتايل يعتمد عليها املدرب يف  الهوائي و اليت تقدر حدود أنظمة الطاقة لدى الالعب-القصوى و منطقة االنتقال هوائي

العكس متاما حدث أثناء ختطـيط الربنـامج   و  وضع التمارين بدرجة احلمل اليت يريد و حسب الفروقات الفردية لالعبيه

) VMAالتدرييب املقترح و الذي طبق على العينة التجريبية اذ قام الباحث باالعتماد على كل من السرعة اهلوائية القصوى(

Zone de transition aerobie-الهـوائي( -) و كـذا منطقـة االنتقـال هـوائي    MAXFCو النبض املوافـق هلـا(  

anaerobieاستعمال هذه املؤشرات يف تقنني األمحال للربامج التدريبية احلديثة  أمهية إىلالكثري من البحوث  )،حيث تشري

م حيث اتفقـت  1989اىل 1987و هي خامتة موعة من الدراسات من سنة     (J.meddelli, 1989)و منها دراسة 

و جمال االنتقال من MAXVO2الفردي (على حسب الفروقات الفردية) كما أن قياسهذه األخرية على أمهية التحضري البدين 

العمليات األيضية اهلوائية إىل الالهوائية هي مرجعية دقيقة يف املقارنة بني الالعبني بالنسبة للمدربني،كما أا توصلت إىل 

العبون كما يريدهم املدرب،و حسب اجلمعية أن هذه املعطيات حتول التقومي الكمي إىل تقومي نوعي للتدريب كي يكون ال

الفرنسية للطب الرياضي فان طريقة استعمال تركيز محض الالكتيك يف الدم و التهوئية الرئوية تعترب طريقة مرجعيـة يف  

 التهوئية تبيتهو القيام بتحديد العتبتني الالكتيكيتني أو عحتديد مناطق الشدة املستعملة يف برجمة التدريب البدين،  و الشائع 

، و هذا ما استرشد به الباحث من خالل حتديد مناطق الشدة (J.M.Vallier, 2000)                     األوىل و الثانية

و ما يقابلهما من سرعة و نبض و اعتماد النتائج يف حتديد شدة احلمـل للربنـامج    عن طريق تقدير العتبتني الالكتيكيتني

  التدرييب.

كما أن هذا التحسن يف القدرة اهلوائية القصوى بفعل التدريب الفتري لدى العينة التجريبية يتفق مع عدة دراسات منـها  

 األكسوجيينأن التدريب الفتري عايل الشدة قد حسن من املستهلك األقصى  إىلحيث توصل  )2013(سالمة، دراسة 

و اليت توصلت أن هذا النوع من التدريب قد حسن مـن   (PUI-LAMWONG, 2010))، و دراسة %8,32بنسبة (

عد التدريب  حيث كان الفرق داال كم/سا ب16,5 إىلكم/سا قبل التدريب  15,9) من VMAالسرعة اهلوائية القصوى(

 إىلأن التـدريب الفتـري أدى    إىلو اليت توصل فيها  (DAVID, 1985)،و دراسة  0,05عند مستوى داللة  إحصائيا

 ,Cathal)أسابيع ،و دراسة  8مليمول/د خالل 4,327 إىلمليمول/د 3,757االكسجيين من  األقصىحتسني املستهلك 

 إىلأدى برناجمـه   إذأن التدريب الفتري أفضل من التدريب املستمر يف حتسني القدرة اهلوائية، إىلو الذي توصل  (2013

ملليمول/كغ/د و حتسني السـرعة   56ملليمول/كغ/د اىل  52,5) من vo2max(األكسوجيينحتسني املستهلك األقصى 

 إحصائياكم/سا و كانت نتائج املقارنة بني القياس البعدي و القبلي دالة  15,1 إىلكم/سا  14,1صوى من اهلوائية الق

حيث وجد أن التدريب الفتري أفضل من (Haram, et al., 2009) ،و نفس النتيجة توصل اليها0,05عند مستوى داللة 

و الـذي   (GREGORY, 2004)،و دراسة %45و بنسبة  األكسوجيينالتدريب املستمر يف حتسني املستهلك األقصى 

حتسني السرعة  حتسني القدرة اهلوائية القصوى عن طريق إىلقد أدى  اإلعدادأن التدريب الفتري يف مرحلة  إىلتوصل فيها 

مع فريقي  JAN HELGERUD،كما أنه يتبني ذلك من خالل دراستني قام ا %8,1) بنسبة VMAاهلوائية القصوى(

د راحة اجيابية قد  حسن من املستهلك األقصى 3د تفصل بينها 4×4حبث خمتلفني حيث توصل فيهما أن التدريب الفتري



 

ملليمول/كغ/د ، و هو أفضل من العينة الضابطة  و كان ذلك يف سـنة  64,3 ملليمول/كغ/د اىل58,1األكسجيين من 

أن التدريب الفتري بطريقـة   إىلم و اليت توصل فيها 2007،و دراسة سنة  (HELGERUD J. E., 2001)م 2001

حتسني  إىل أدتمن أقصى نبض   %70د راحة اجيابية بشدة  3من أقصى نبض  بينهما  %95اىل  90د بشدة من 4×4

)VO2MAX أن طريقـة التـدريب    إىلملليمول/كغ/د و يف نفس الدراسة توصل 60,4 إىلملليمول/كغ/د 55,5) من

حتسـني املسـتهلك األقصـى     إىل أدتراحة اجيابيـة   %70جهد و  %95تكرارا بشدة  47حبجم  15/15الفتري 

د 4×4/د كما تبني من خالل هذه الدراسة أن التدريب الفتري اهلـوائي  ملليمول/كغ64,4 إىل 60,5من  األكسوجيين

    و من التدريب املستمر عند مستوى العتبة الالكتيكية و من التدريب املستمر منخفض الشدة   15/15أفضل من تدريب 

(HELGERUD, et al., 2007)و دراسة،  (Dupont.G & S.Berthoin, 2004)    و اليت توصل فيهـا أن التـدريب

          إليه،كما اختلفت هذه النتائج مع ما توصل اإلعداديف فترة  %8,1الفتري قد حسن من السرعة اهلوائية القصوى بنسبة 

(E. Micu, 2007)  عدم وجود حتسن يف القدرة اهلوائية القصوى إىلحيث توصل VO2MAX 7بعد تدريب فتري ملدة 

  أشهر .  10سا موزعة  على ثالث حصص يف الشهر طيلة 

 إحصائية) نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة 02) و من خالل اجلدول رقم (MAXFCأما بالنسبة لنبض القلب األقصى(

و هي 0,87" احملسوبةحيث بلغت "ت  20و درجة حرية  0,05بني االختبار البعدي لكال العينتني عند مستوى داللة 

) نالحظ أن نسبة التحسن بالنسبة هلذا املؤشر كانـت  02و لكن و من خالل الشكل رقم ( 1,72أصغر من اجلدولية 

لـدى العينـة    %3,38و  %6,37غ لدى العينة التجريبيـة  بل إذأفضل لدى العينة التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة ،

بعدم وجود فـروق ذات داللـة    (HELGERUD J. E., 2001) إليهالضابطة،و قد اتفقت هذه النتائج مع ما توصل 

ن/د  203و   ن/د 202بني القياس القبلي و البعدي ملؤشر نبض القلب األقصى حيث بلغ قبل التدريب الفتري  إحصائية

و  بني القياسني البعديني لكل من العينتني التجريبيـة  إحصائيةبعد التدريب كما توصل اىل عدم وجود فروق ذات داللة 

عدم وجود فـروق ذات   إىلو اليت توصل فيها (HELGERUD, et al., 2007)و دراسة   MAXFCالضابطة يف مؤشر 

ن/د بعـد التـدريب   195البعدي  FCMAXبني األربع طرق املقترحة كربامج تدريبية حيث بلغ قياس  إحصائيةداللة 

ن/د بعـد التـدريب    199و  ن/د بعد التدريب املستمر على مستوى العتبة الالكتيكية 198و  املستمر منخض الشدة 

 ,Dupont.G & S.Berthoin)د، كما اتفقت مـع دراسـة    4×4ن/د بعد تدريب الفتري  197و  15/15الفتري 

بني القياسني البعديني للعينة التجريبية (تدريب فتري  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىلو اليت توصل فيها  (2004

ن/د لدى العينة الضابطة ،كما توصل  195,8ن/د و 195,1لدى العينة التجريبية MAXFC) و العينة الضابطة حيث بلغ 

(DAVID, 1985) د 2×10لنبض القلب األقصى قبل و بعد تدريب فتـري    إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىل

ن/د و البعـدي  189ن/د و التتبعـي  188بلغ القياس القبلـي   إذد بني التكرارات، 2براحة  MAXVO2 %120بشدة 

بني القياس البعدي هلذا املؤشر بعد التدريب الفتري و  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىلن/د ،كما توصل 191

،كما اتفقـت مـع   MAXVO2 %70د بشدة  35،و التدريب املستمر ل MAXVO2 %50د بشدة 55التدريب املستمر 

بني القياسني قبـل  و   إحصائيةيف عدم وجود فروق ذات داللة  (PUI-LAMWONG, 2010) إليهاالنتيجة اليت توصل 



 

بـني العينـة    إحصائيةن/د قبل و بعد التدريب و عدم وجود فروق 185حيث بلغ  MAXFCبعد تدريب فتري  ملؤشر 

وجود  إىلو اليت توصل فيها (Cathal, 2013) التجريبية و الضابطة يف نفس املؤشر.كما اختلفت هذه النتيجة مع دراس

حيث أن  التدريب الفتري املطبق على  0,01بني القياس القبلي و البعدي  عند مستوى داللة  إحصائيةفروق ذات داللة 

و من ن/د بعد التدريب.192 إىلن/د قبل التدريب 197,7من MAXFCحتسني  إىلجمموعة من العيب كرة القدم قد أدى 

لف الشدة املطبق على العينة التجريبية أفضل من الربنامج التقليدي خالل هذا نستنتج أن برنامج التدريب الفتري خمت

  سنة. 19لدى العيب كرة القدم حتت  التحمل اهلوائياملطبق على العينة الضابطة يف حتسني 

  اإلستنتاجات:-6

 من خالل نتائج الفرضية األوىل استنتج الباحث ما يلي: •

للعينة التجريبية و املتمثلة يف املستهلك األقصـى   التحمل اهلوائيحتسني مؤشرات  إىلالتدريب الفتري خمتلف الشدة أدى  -1

 ).MAXFC) و نبض القلب األقصى(VMA) و السرعة اهلوائية القصوى(2MAXVO(األكسوجيين

   التحمل اهلوائيحتسني مؤشرات  إىلبرنامج تدريب العينة الضابطة مل يؤدي  -2

  لدى العينة التجريبية. التحمل اهلوائيحتسني  إىلو منه فان برنامج التدريب الفتري خمتلف الشدة أدى 

  .هحتسين إىلو برنامج العينة الضابطة مل يؤدي 

 من خالل نتائج الفرضية الثانية استنتج الباحث ما يلي: •

  سنة. 19لدى العيب كرة القدم حتت  اهلوائيالتحمل فان التدريب الفتري أفضل من برنامج العينة الضابطة يف حتسني 

  اإلقتراحات:-7

  على ضوء اإلجراءات املتبعة و النتائج املتحصل عليها يف هذا البحث يوصي الباحث مبا يلي:

 زيادة نسبة استخدام التدريب الفتري يف برامج التحضري البدين لالعيب كرة القدم. -1

 لدى العيب كرة القدم. التحمل اهلوائياعتماد أسلوب التدريب الفتري خمتلف الشدة لتحسني  -2

على اختبارات تقدير حدود أنظمة الطاقة عن طريق تقدير عتبة األيض الالهوائية و اهلوائية و القـدرة اهلوائيـة    االعتماد -3

 القصوى يف حتديد شدة محل التدريب.

االهتمام بالفئات السنية الصغرى و ذلك بتوفري اإلمكانات الالزمة لتخطيط الربامج التدريبية اهتمام املسؤولني و املختصني ب -4

 و التدريب.

يوصي الباحث بضرورة تكوين املدربني على استعمال الوسائل التكنولوجية يف عملية التقومي و القياس و استغالل النتائج  -5

 يف برجمة التدريب.

مال األجهزة احلديثة لقياس القدرات اهلوائية لالعيب كرة القـدم و حـىت الرياضـات    املزيد من البحوث يف استع إجراء -6

 األخرى.

 يوصي الباحث بإجراء دراسات أخرى حول تأثري برامج تدريبية باألسلوب الفتري يف التخصصات الرياضية األخرى. -7
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