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  رها على بعض المتغيرات الفسيولوجيةيوتأث فاعلية التمارين المشابهة لظروف المباراة

  .سنـة) 18أقل من (لـدى العبي كرة القدم 

  1مستغانمفغلول سنوسي جامعة : الدكتور                                            

  2بن قوة علي جامعة مستغانم: األستاذ الدكتور

 3حرباش إبراهيم جامعة مستغانم: الدكتور                                            

  : الدراسة ملخـص

ها ري تأثو إىل اقرتاح برنامج تدرييب باستخدام التمارين املشا�ة لظروف املباراة  البحث يهدف     

  . سنة)18حتت( رعة لدى العيب كرة القدمسحتمل الو املتغريات الفسيولوجيةعلى بعض 

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف بعض املتغريات الفسيولوجية بني  الباحثون وقد افرتض

  . لصاحل التجريبية العينيت البحث

 العيب كرة القدم من صنف األواسط حتت الذي متثل يفو للمجتمع األصلي للدراسة  ديدوبعد حت

ة عمدية ، مت اختيار عينة البحث بطريقالبحث واملنهج التجرييب املستخدملطبيعة  سنة، ونظراً 18

 نفس املواصفات السن، اجلنس العبا من 36الوداد واليت بلغ حجمها من فريق ترجي مستغامن و 

حتت طبق عليها الربنامج التدرييب و  العباً  18وعة جتريبية بـ ، قسمت إىل جممواخلربة التدريبية

  . ت بفريق الوداد مستغامنأخرى ضابطة بـنفس العدد اليت متثل، و الباحثونإشراف 

 وجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينيت البحث يف نتائج بعض املتغريات إىل التوصل وقد مت

املقرتحة يف بلوغ  مما يدل على التمارين املشا�ة لظروف املباراة الفسيولوجية لصاحل التجريبية،

   .اهلدف املنشودة

 

  .كرة القدم  -  الفسيولوجيةاملتغريات  - املباراة متارين مشا�ة لظروف: الكلمات المفتاحية
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Résumé: 

La recherche vise à proposer un programme d'entraînement pour le 

Développement des capacités physiologiques, chez les footballeurs (U 

18) ans. 

 Les chercheurs ont supposé qu'il existe des différences significatives 

dans la capacité physiologique entre le l'échantillon Recherche pour l' 

expérimental, Après avoir déterminé l'étude originale de la 

communauté, ce qui était des joueurs de football de la classe (U 18)  ans, 

en raison de la nature de la recherche et la méthode expérimentale 

utilisée, a été sélectionné l'échantillon dans un l'équipe de l’Espérance 

Mostaganem délibérée laquelle un volume de 36 joueurs à partir des 

mêmes spécifications de l'âge, le sexe et l'expérience la formation, divisé 

en un groupe expérimental de 18 joueurs plat sur le programme de 

entraînement et sous la supervision de chercheurs, et un autre officier 

avec le même nombre. A été trouvé pour atteindre des différences 

statistiquement significatives entre les résultats de ma recherche 

d'échantillons de certaines capacités physiologiques. 

pour le bénéfice de son bord le pilote, ce qui démontre l'efficacité des 

exercices proposés à l'objectif désiré. 
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 :مقــدمة

إن خمتلف الرياضات تعتمد على التدريب اهلوائي والالهوائي أوكالمها، ومن اجل   

علم ( تنمية الطاقة اهلوائية والالهوائية جيب اعتماد على األسس العلمية اليت تتمثل يف

وجي، علم النفس، ، علم التشريح علم بيولالتدريب،علم الفسيولوجي، علم بيوميكانيك

أن جسم الرياضي تركيبة معقدة تتكون  الباحثونعلى حد علم  ، و ...)علم االجتماع

قتصادية، السياسية، االجتماعية، اال(من الطاقات املختلفة منها الطاقة اخلارجية 

اقة الطاقة النفسية، الطاقة العقلية، الط ،الطاقة الصحية(الداخلية الطاقة و  .)..الثقافية

  ..).البدنية، الطاقة الفسيولوجية

 &وكريس شون من، كل دراسة مع األوكسجني، الستهالك األقصى احلد نتائج وتتفق

Shawn (1984) Chris قد هوائياً  تدريبياً  برناجماً  أن إىل الباحثون فيها توصل واليت 

 ,David, 1984األوكسجني الستهالك األقصى احلد يف إجيابية تغريات حدوث إىل أدى

حمتوى الربنامج التكويين ينطلق مبقاربة وحدوية أي وحدة شاملة ومتكاملة من خالل  إن، )(85

حتليل دقيق حلقيقة اللعب التنافسي ولوضعيات وحاالت وجوانب التدريب البدنية والتقنية 

باحلصول على جمموعة معلومات عن الوضعيات العكسية املنفذة من طرف اليت تسمح  واخلططية

الفريق املنافس، معلومات عن وضعيات الفريق نفسه، معلومات حول اختيار حلول ملشكالت 

لقدرة على تصور لوضعية وضعيات اللعب املفروضة، معلومات حول زمن وشدة احلمولة وحتديد ا

هدف كل تدريب هو التحضري للمنافسة وما  إن(Dufour.W, 1989, 217) حل املشكل

حتمله من اندماج وتداخل ملكونات املستوى العايل فاهلدف من هذا كله هو تطوير القدرات 

البدنية واملهارات التقنية واخلططية واالستعدادات النفسية لالعبني، فالتدريب الشامل واملدمج 

 ة للتفوق الرياضي الفردي واجلماعكونيأخذ بعني االعتبار حتضري كل العوامل املشاركة وامل

(Remy,2001,29-33)  التدريب املدمج تدريب يعتمد على ا�االت أو الفرتات وهو ما ميكن

استخدامه يف التمارين املتعددة القياسات واألهداف وميكن ربطه بتحليل ا�هودات املبذولة 

م يف درجات احلمولة ، للتحك(Thomas,1976,87-89)وفرتات الراحة خالل املنافسة 



 –سنـة) 18أقل من (عبي كرة القدم لـدى ال فاعلية التمارين المشابهة لظروف المباراة وتأثيرها على بعض المتغيرات الفسيولوجية

 2017العدد الرابع 

109 
 

التدريبية من خالل التدريب املدمج جيب إجراء عملية ختفيض وضعيات اللعب على حسب 

نوعية البدنية التدريبية اليت تسمح للتحكم يف املتغريات ويف مساحات اللعب واللعب العكسي 

طوط والوصول إىل العمل بإرادة كبرية وحتدي اللعب واحد ضد واحد، واللعب على مستوى اخل

الدفاعية واهلجومية والوسط الدفاعي والوسط اهلجومي والتأقلم مع خمتلف أنواع اللعب املختارة 

 اللعب محوالت ا�هودات اخلاصة مبناصب من طرف املدرب على أن يتحمل كل العب

(Francois,2001,19-21)، يشري jean يلعب يف املقابلة أن يتدرب كأنه  الالعب جيب على

ع الذي حيتوي على التكتيك، كما يعرب عن محل التدريب أثناء حصة التدريبية حبمل جمم  ،الرمسية

، إن كما أكدت الدراسة على ذلك  ،(ancian, 2008, 60)البدين، النفسي، الذهين  ،الفين

التفكري املتناوب واملتعدد يف إجياد حلول مشكالت الوضعيات املطروحة، ويف كل احلاالت 

نطلق من شكل التدريب اهلادف إىل تطوير ذكاء الالعبني يف أثناء وضعيات فالتدريب املدمج ي

ولقد أوجدت البحوث يف (Grosgerges.B, 1990, 285-288) اللعب بالكرة أو بدون كرة

التمارين بأن الفريق الذي يتوقف عن التدريب املقاومة خالل املوسم الطب والعلوم يف الرياضة و 

ث بينت النتائج إختبارات السرعة ، حيء الكروي يف �اية املوسم األداسيالحظ عليه نقصان يف

، ف الالعبني عن تدريب خالل املوسمالرشاقة ملوسم كرة القدم لفريق  عندما يتوقوالقدرة و 

جيب أن توضع برامج التدريب على أساس حتديد شدة ناتج الشغل "، )94، 2010املوىل(

الطاقة، إن لكل نشاط رياضي متطلباته وبالتايل حتديد نسب مشاركة نظم إنتاج 

) ...كرة القدم، كرة السلة،كرة اليد، الكرة الطائرة، هوكي(اخلاصة،كاأللعاب اجلماعية 

. )1997مصطفى( ")قة اهلوائية والطاقة الالهوائيةفهي حتتاج إىل كل من النوعني الطا

وخربة بفنون اللعبة العب كرة القدم الذي ميتلك معرفة " ،املوسوعة العلمية يف التدريب

الكفاح من أجل حتقيق اهلدف بفعالية  ئه امليداين التكتيكي يف اللعب و ويستخدم ذكا

كبرية يستطيع التفوق مع فريقه واحلصول على نتائج طيبة يف املباريات، وهذا التفوق 

هي القدرات الدفاع و ألساسية لتطوير التكتيك اهلجوم و والنجاح يتطلب وجود العوامل ا

فات النفسية واملعنوية ثبات الصهاري و ـاملستوى العايل لألداء املكانات البدنية و واإلم
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 تكتيكي املبدع والتصرف الصحيح يفامتالك الالعبني القدرة على التفكري الوتطورها و 

أن تطور برامج التدريب لرفع كفاءة الالعبني ، )1998إبراهيم( مواقف اللعب املختلفة

اء املشا�ة يف والتكتيكية والنفسية والذهنية مبا يتمشى مع مواقف األدالفنية و البدنية 

دنية الوصول به حلالة التدريب املثلى عن طريق تنمية القدرات البنشاط كرة القدم و 

العمل على تطوريها ألقصى مدى ممكن حىت يتمكن الالعب الضرورية لألداء التنافسي و 

ومية اهلجو ينفذ خالهلا الواجبات الدفاعية من التحرك يف مساحات كبرية من امللعب 

وهنا جيب أن نوضح أن استخدام مترينات اإلعداد  ،حسب مقتضيات وظروف املباراة

بصفة  البدين اخلاص يكون تطوير القدرات الفسيولوجية احملددة ملستوى احلالة الرياضية

حتمل بالسرعة، و ركية كالقوة املميزة أساسية لالعيب كرة القدم، وبالذات قدرات احل

السرعة وحتمل األداء، ويتم تطوير هذه القدرات بالصورة اليت حيتجها نشاط كرة القدم 

 التحضري البدين إن الشيء املهم يف" ،)2008 حسن السيد أبوعبده("أثناء فرتة املنافسة 

م يالتقي ،البدنية بتمارين تدخل فيها الكرةتعرف كيف تسري قوتك هو أن تستطيع و 

إدماج الكرة يف العمل البدين مسح معروفة،  أن تكون وجي بتمارين خاصة جيبالفسيول

بدنية لالعب، وزيادة على ذلك  املدرب جيب عليه اكتساب قدرات تقنية، تكتيكية و ب

أن يتأقلم مع الثقافة الكروية والتكتيكية لالعبني والنوادي، اليت يكون حتت وصايته، 

أن العب كرة  )DELLAL ALEXANDRE.2008( "التدريبات لكي يتحكم يف

م 50- م40-  م30 - م10القدم أثناء أدائه يف املقابلة يقوم بتكرار حركاته بالكرة املسافة 

من خالل الدراسة االستطالعية، وخربة و  ،أو حتت القصوى عدة مرات بشدة مرتفعة

، كرة القدم خالل السنوات األخرية  الحظنا إن من أسباب تدين مستوى العيب الباحثون

تنمية  إىلهو نقص استخدام التمارين بالكرة مع اجلانب املهاري أو اخلططي اليت �دف 

بطبيعة احلال مشكلة راودت متطلبات أنظمة الطاقة خالل فرتة العمل التدرييب وهذه 

برنامج  أن بناء الباحثونعلى هذا األساس يرى منذ مدة ليست بالقصرية، و  الباحثون
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التدريب الذي يعتمد على كيفية تقنني احلمل التدرييب وخلق ظروف مناسبة تتشابه 

 .وظروف املنافسة

  :الطرق والوسائل

  .على املنهج التجرييب الباحثوناعتمد  :منهج البحث

  :عينة البحثمجتمع و  

ا�تمع األصلي للدراسة الذي متثل يف  الباحثون الدراسة االستطالعية وبعد حتديد بعد 

، مت اختيارهم بطريقة عمدية من سنة18 القدم من صنف األواسط حتت العيب كرة

عليها طبق ) عينة جتريبية(العبا ذكور  18 منتخب فريق ترجي مستغامن واليت بلغ عددهم

من منتخب فريق ) العباً  18(، وأخرى ضابطة اشتملت على الربنامج التدرييب املقرتح

  . وداد مستغامن طبق عليها الربنامج التدرييب العادي

  :األسس العلمية المعتمدة في وضع البرنامج التدريبي المقترح

جمموعة من املختصني يف تدريب الرياضي وكرة بالعديد من املراجع العلمية و  الباحثوناستعان 

كذلك مت كرة القدم اليت جيب تنميتها، و   ةيف رياض املتغريات الفسيولوجيةالقدم خاصة لتحديد 

املتغريات تصنيف التمارين املتعددة األغراض، وفيه مت وضع الربنامج التدرييب يف جمال تدريب 

يعترب  اليت حيتاجها العب كرة القدم  وتكون يف نفس اجتاه العمل  أثناء املباراة، كما الفسيولوجية

 كذلك استخدامرفة سرعة اسرتجاع القلب لالعبني، و عجلهاز القلب ماالختبار قدرة إسرتجاعية 

نبض  استخدام مستوىلتدريبية لكل من الشدة واحلجم و ية لضبط األمحال او طريقة النسبة املؤ 

أستخدم طريقة حتليل دورة احلمل األسبوعية وهذه القلب لتحديد درجة احلمل ونوع الراحة و 

نسبة تقدم الربنامج التدرييب حيث يعترب هذا االختبارات خمصصة للعينة التجريبية فقط ملعرفة 

، حيث مت وضع برنامج تدرييب على أسس علمية الطرق استخداما يف جمال التدريب االختبار أكثر

يف وضع األهداف والواجبات وحتديد احملتوى وسائل التنفيذ اليت بواسطتها ميكن تنفيذ احملاور 

وحدة تدريبية بواقع ثالث إىل  40 الربنامج التدرييب تضمن وقد، ره العامالرئيسية للربنامج يف إطا
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وقد  )د120-(90وكان زمن الوحدة التدريبية  )أسابيع 12 (مخسة وحدات واستغرقت نفيذ الربنامج

  .21/11/2016إىل  21/08/2016 من  تنفيذ الربنامج التدرييب مت

  :عرض أهم نتائج البحث

يوضح التجانس العينة البحث في نتائج االختبارات القبلية  :)01(جدول رقم 

 .باستخدام اختبار لداللة الفروق

فروق احملسوبة تؤكد على عدم وجود " ت"لقد تبني من خالل اجلدول أن مجيع القيم 

هذا يدل على مدى التجانس القائم بني عينيت البحث من معنوية بني هذه املتوسطات و 

  .حيث التماثل يف مستوى بعض املتغريات الفسيولوجية يف لعبة كرة القدم

  

  لمقاييس اإلحصائية

  االختبارات

  ت  العينة التجريبية  الضابطةالعينة 

  م.

داللة 

  ع  س  ع  س  الفروق

ال .ل.ج

  لبين

S.AN.

AL  

  قدرة

م 40عدو 

من ) ثا(

  احلركة

5.20 0.36  5.30  0.39  1.69  

 إ.دال . غ

  كفاءة
 /100سر

  م40سر
0.90  0.05  0.91  0.03  0.83  

 إ.دال . غ

 ل.ل.ج

S.AN.

L  

  قدرة
م 300جري

  )ثا(
44.80  2.11  44.83  2.13  1.32  

 إ.دال . غ

  كفاءة
م 800جري

  )ثا(
138.22  6.22  137.20  7.89  1.12  

 إ.دال . غ

هوائي.ج

S.A 

  قدرة
 ½

  د6(كوبر
1152.20 68.99 1153.20 69.72 0.20  

 إ.دال . غ

  كفاءة

 إ.دال . غ  0.12 196.76 2179.6 200.9 2178.20  د12كوبر

Vo2ma

x  
38.10 4.49 37.30 4.39 0.13  

 إ.دال . غ

عند مستوى الداللة  34= )2- ن2 (احلريةدرجة 

  2.06ت جدولية  0.05
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  .مناقشة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينتي البحثعرض و  - 

  :م من الحركة40مناقشة نتائج اختبار جري عرض و  - 

عينتي البحث في اختبار البعدي لالقبلي و يوضح نتائج االختبار ) 02(جدول رقم  

 .بداية متحركةم و 40عدو 

  2.17ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  17= ) 1- ن(درجة الحرية

يف تنمية قدرة  اجيابياً  شا�ة لظروف املباراة أعطت أثراً أّن التمارين امل الباحثونيستنتج 

) صر الدين سيدأمحد نأمحد عبد الفتاح و أبو العال (كر إذ يذ لبين،  اجلهاز الالهوائي الال

السرعة تتأثر من الناحية الفسيولوجية بالعامل الوراثي الذي يتحكم "يف هذا الشأن أن 

البطيئة وما يتبع ذلك من تكوين عدد اف العضلية السريعة و يف تشكيل نسبة األلي

 kollath et quade (1993), cometti (2001)كما يتفق كل من  ،الوحدات احلركية

et al brewer et davis (1992) ، تعترب قدرة الالهوائية الاللبنية مهمة لالعنب كرة

قييم قدرة الالهوائية  من أجل ت م40حيث ال ميكن أن تتجاوز مسافة  القدم،

 .(DELLAL ALEXANDRE. 2008)الاللبنية

  :م40سر/م100ناقشة نتائج اختبار سرمعرض و  - 

البعدي لعينتي البحث في اختبار يوضح نتائج االختبار القبلي و ) 03(جدول رقم 

  .م40سر/م100سر

  

  

  المقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ج" .ت"  م".ت"

2س  1ع  1س
  

  2ع

  1.06  0.35 ثا50.18  0.33  ثا5.20  18  العينة الضابطة

2.17  
  18  العينة التجريبية

5.30 

  ثا
  2.30  0.20  ثا5.10  0.35
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  2.17ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  17=) 1- ن(  درجة الحرية

أثرت اجيابيا يف تنمية كفاءة  متارين املشا�ةمن خالل الشكل أعاله أن  الباحثونيستنتج 

  . اجلهاز الالهوائي الاللبين

على أخذ  االستشفاء الكايف الستعادة مركبات   الباحثونويف هذا السياق لقد راعى 

، إذ سريعة بني التكرارات وا�اميع �ذا اجلهاز بصورة) الفوسفاجينات(الطاقة اخلاصة 

 دقائق عدة خالل فيتم اكتماهلا أماثا 30 خالل % 70 بنسبة الفوسفاجيناتتستعاد 

 تستعاد الفوسفاتية املركبات نبأ") فوكس عن1998 البساطي امحد اهللا أمر( يذكر كما

   .)1998أمحد البساطي( "ثا180خالل % 98 وحبوايل ثا60 خالل  75 %حوايل

  :م300مناقشة نتائج اختبار جري عرض و  - 

البعدي لعينتي البحث في اختبار يوضح نتائج االختبار القبلي و ) 04(جدول رقم 

  .م300

  2.17ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  17=) 1- ن (درجة الحرية

يف تنمية قدرة  اجيابياً  أعطت تأثرياً متارين املشا�ة لظروف املباراة أن  الباحثونأستنتج 

   .اجلهاز الالهوائي اللبين

  اإلحصائية المقاييس

  

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ج" .ت"  م".ت"
1س

  
2س  1ع

  
  2ع

  0.90 0.02  0.93  0.03  0.90  18  العينة الضابطة
2.17  

  3.14  0.01  0.98  0.04  0.91  18  العينة التجريبية

  اإلحصائية المقاييس     

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  م".ت"

" ت"

1س  ج
  

2س  1ع
  

  2ع

 0.35 2.09 ثا44.50  2.11  ثا44.80  18  العينة الضابطة
2.17  

  3.12 2.08 ثا39.10  2.13  ثا44.83  18  العينة التجريبية
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قدرة اجلهاز الالهوائي  أدى إىل تنمية الباحثونويعزي ذلك أن الربنامج الذي استخدمه 

 التمرينات تكون أن مراعاة املدرب على جيب )البساطي امحد اهللا أمر( يذكراللبين و 

 وفرتات الراحة التكرار مرات وعدد املستخدمة والشدة أداؤها زمن حيث من مناسبة

   .)1998أمحد البساطي( الفسيولوجية واألسس يتناسب مبا وطبيعتها البينية

  :م800مناقشة نتائج اختبار جري عرض و 

البعدي لعينتي البحث في اختبار يوضح نتائج االختبار القبلي و ) 05(جدول رقم 

  .م800

  2.17ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  17=) 1- ن (درجة الحرية

اءة يف تنمية كف اجيابياً  أعطت تأثرياً  أن التمارين املشا�ة لظروف املباراة الباحثوناستنتج 

  .  اجلهاز الالهوائي اللبين

خاضعة ملبدأ التقنني  الربنامج التدرييب الذي مت إعداده على أسس علمية إىلهذا راجع و 

 العمل يكون إذحتمل القوة، نوع من التدريب يف حتمل السرعة و حيث حيصل هذا ال

 حامض بوجود يتم العمل جيعل مما الكاملة الراحة دون احلصول على األوكسجني و  بدون

 أجهزة وتكيف التدريب فاعلية لزيادة الطاقة إنتاج إعادة يف منه واالستفادة الالكتيك

  (Karlmah,W-ctall. 1986) األوكسجني بنقص للعمل الوظيفية الرياضي

م جيب أن يؤدو )1500- 800(متسابقي ركض بأن ) Mekkelson(هذا ما أكد عليهو 

من ) 90%- 80(تدريبات التحمل اخلاص بشكل عايل إذ أن حتملها جيب أن يصل إىل 

  .)1996MEKKELSON LASSE(القلبأقصى معدل ضربات 

  المقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ج" .ت"  م".ت"

1س
  

2س  1ع
  

  2ع

  0.10 5.20 ثا137.80  6.22  138.22  18  العينة الضابطة
2.17  

  3.30 4.30 ثا121.90  7.89  137.20  18  العينة التجريبية
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 العالية الشدة ذات التدريبية األمحال إن "إىل اخلالق عبد عصام ذلك على أكد كما

ومن ) 90%- 70(األقصى إىل الشدة القصوى أي من  الشدة التحت بني ترتاوح واليت

 من أقصى مقدرة لالعب تعترب شدة مناسبة لتطوير التحمل اخلاص )%100- 90(

  .)1992. عصام(

  :كوبر½ دقائق  6مناقشة نتائج اختبار جري عرض و  - 

  .'6البحث في اختبار البعدي لعينتي يوضح نتائج االختبار القبلي و ) 06(جدول رقم   - 

  2.17ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  17= ) 1- ن(درجة الحرية 

 املتناسقة األوكسجينية استخدام التمرينات هو التطور امللحوظ سبب أنّ  الباحثون يفسر 

 أنظمة مركبات بناء الستعادة كافية استشفاء فرتة وإعطاء احلمل حيث مستوى من

 للتدريبات املدربني إتباع جيب لذلك الالكتيكي النظام مع وبالتداخل العاملة الطاقة

 اهلوائية القدرة مستوى كان فكلما القدرة هذه وتطوير احملافظة إلمكانية األوكسجينية

 السيما حامض الغذائي التمثل نواتج من التخلص إمكانية على ساعد عاليا لالعبني

  .الالكتيك

 :vo2max اختبار  مناقشة نتائجعرض و   - 

  

  

  

  

  المقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  م".ت"

" ت"

2س  1ع  1س  ج.
  

  2ع

  3.51 94.77 م1511.95 68.99 1152.20  18  العينة الضابطة
2.17  

  3.59 44.54 م1630 69.72 1153.20  18  العينة التجريبية

 المقاييس اإلحصائية

  عينة البحث

  حجم

  العينة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  م".ت"

" ت"

2س  1ع  1س  ج.
  

  2ع

  2.80 7.21 55.61 4.49 38.10  18  العينة الضابطة
2.17  

  3.59 7.71 60.53 4.39 37.30  18  العينة التجريبية



 –سنـة) 18أقل من (عبي كرة القدم لـدى ال فاعلية التمارين المشابهة لظروف المباراة وتأثيرها على بعض المتغيرات الفسيولوجية

 2017العدد الرابع 

117 
 

البعدي لعينتي البحث متوسط الحسابي لالختبار القبلي و يبين ال :)07(جدول رقم 

  vo2maxفي اختبار لقياس 

  2.17جدولية ت  0.05عند مستوى الداللة  17=) 1- ن(درجة الحرية

أن هناك  حتسن الكفاءة اهلوائية للعينة التجريبية اليت طبقت عليها   الباحثوناستنتج 

أن تنمية االستهالك احلد األقصى  ، حيثمتارين املشا�ة لظروف املباراة

له عالقة مباشرة مع تطوير قدرة وكفاءة اجلهاز اهلوائي ويف ) vo2max(لألكسجني

ثر كبري يف أأداء تكرارات ملسافات متوسطة له ن أب) ماجلشو(إذ يذكر  ،هذا الشأن

 تنمية احلد األقصى الستهالك األوكسجني كما يصل زمن ا�هود إىل ضعف زمن الراحة

(FOX.E,1988)  �1996ي الدين إبراهيم حممد سالمة  الباحثونكما تؤكد دراسة 

أقصى استهالك  حتدث زيادة دالة معنويا يف التمثيل الغذائي اهلوائي بداللة معدل

  ).1997إبراهيم( .م400 م،100نتيجة عدو )VO2MAX(لألكسجني

 :البحثمقارنة نتائج مجموع االختبارات في االختبار البعدي لعينتي  - 

  .يوضح مقارنة نتائج االختبارات في االختبار البعدي لعينتي البحث) 09(الجدول رقم 

  2.06ت جدولية  0.05عند مستوى الداللة  34=) 2- ن2 (درجة الحرية

  المقاييس اإلحصائية

  االختبارات

  م".ت"  العينة التجريبية  العينة الضابطة
" ت"

  ج.

داللة 

  الفروق

        ع  س  ع  س

هوائي  ال.ج

  لبين

  قدرة
من ) ثا(م 40عدو 

  احلركة
  2.27  0.20  ثا5.10  0.35 ثا50.18

2
.0

6
  

  إ.دال

 إ.دال  2.49  0.01  0.98 0.02  0.93  م40سر/م100سر  كفاءة

هوائي  ال.ج

  اللبين

 إ.دال  3.96 2.08 ثا39.10 2.09 ثا44.50  )ثا(م 300جري   قدرة

 إ.دال  2.53 4.30 ثا121.90 5.20 ثا137.80  )ثا(م 800جري   كفاءة

اجلهاز 

  اهلوائي

 إ.دال  5.63 44.54 م1630 94.77 م1511.95  د6(كوبر ½   قدرة

  كفاءة
 إ.دال  2.63 345.04 3186.1 342.13 2930.23  د12كوبر 

Vo2max  55.61 7.21 60.53 7.71 2.31  إ.دال 
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لالختبار البعدي لعينيت البحث  :)09(يالحظ من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول رقم

 2.06 ة بـأن قيم ت احملسوبة يف مجيع االختبارات هي أكرب من القيمة اجلدولية املقدر 

هذا يدل على وجود فرق معنوي أي دال و  0,05مستوى الداللة و  34عند درجة احلرية 

   .إحصائيا لصاحل العينة التجريبية املطبق عليها الربنامج التدرييب

 :النتائج بفرضيات البحث مناقشة

املتغريات توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى  :مناقشة الفرضية األولى

  .العينة التجريبية ولصاحل العينة التجريبيةبني العينة الضابطة  و  الفسيولوجية

ستيودنت �موع النتائج اخلام املتحصل عليها بغرض " ت"فبعد املعاجلة اإلحصائية باستخدام  

على بعض  أثرةمقرتحة  إصدار أحكام موضوعية حول تطبيق التمارين املشا�ة لظروف املباراة

مارين لالعيب كرة القدم فقد تبني أن العينة التجريبية اليت طبقت عليها الت املتغريات الفسيولوجية

يث من خالل املعاجلة اإلحصائية ح ث تطورا ملحوظا،مقرتحة احد املشا�ة لظروف املباراة

احملسوبة " ت"تبني وجود فرق معنوي يف النتائج لكون أن جل قيم ) 09(املوضحة يف اجلدول و 

مما يؤكد على مدى  34درجة احلرية و  0,05اجلدولية عند مستوى الداللة " ت"هي أكرب من قيمة 

املتغريات بعض  تأثري علىاملوجهة �دف املقرتحة و  فاعلية التمارين املشا�ة لظروف املباراة

سنة، حيث توافقت هذه الفرضية مع  18لدى العيب كرة القدم  ملرحلة عمرية حتتالفسولوجية 

 أسبوعيةية وحدات تدريب 3و مبعدل  أسبوع 12أن الربنامج التدرييب املقرتح تبعا لشكل اللعب ملدة دراسة  

تشري ، و )2013حممد يوسف ( لوجيةعلى تطوير املتغريات الفسيو  إحصائيةاجيايب ذو داللة  تأثريله 

تكرار ملسافة  60- 40الدارسات اخلاصة بتحليل النشاط احلركي بأن العب كرة القدم جيري مابني 

هذا يؤكد على أمهية حتمل السرعة توايل السرعات ة الفعلية و امرت بسرعة عالية خالل املبار  30

، مما يدل على مدى فاعلية التمارين املشا�ة لظروف )1995 محد البساطيا(لالعب كرة لقـدم 

وعلى هذا املتغريات الفسيولوجية  بعضعلى  كان هلا نفس التأثري  الباحثوناملباراة اليت اقرتحها 

  .أن هذه الفرضية قد حتققت الباحثوناألساس استخلص 
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   :مناقشة الفرضية الثانية

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل هذه لة إحصائية بني العينة الضابطة و وجود فروق ذات دال

ثر املعاجلة اإلحصائية �موعة النتائج اخلام أ، على نتائج بعض املتغريات الفسيولوجيةاألخرية يف 

بغرض إصدار أحكام موضوعية حول معنوية " ت"اختبار الداللة املتحصل عليها باستخدام 

التجريبية على هذه األخرية البعدية لعينيت البحث الضابطة و  الفروق احلاصلة بني املتوسطات

، تبني من خالل النتائج اإلحصائية قرتحةاملطبقة عليها التمارين املشا�ة لظروف املباراة م

 ن كل الفروق احلاصلة بني متوسطات نتائج االختباراتأ) 09(املستخلصة من اجلدول رقم 

التجريبية هلا داللة إحصائية لصاحل هذه األخرية إذ أن جل قيم البعدية لعينيت البحث الضابطة و 

مستوى و  34عند درجة احلرية  2.06ة اجلدولية البالغ" ت"احملسوبة هي أكرب من قيمة " ت"

أن مطاولة السرعة  2007.مع دراسة عزيز كرمي وناس، حيث اتفقت هذه النتائج 0,05الداللة 

على أسس علمية قائمة على التحليل  د عينة البحث بفعل املنهج املبينتعد صفة مطورة ألفرا

 الدراسة �ي الدين إبراهيم حممد سالمة ، وكذالك توافقت مع)2008وناس( الفسيولوجي للحكام

التمثيل الغذائي اهلوائي بداللة معدل أقصى  حيث توصل إىل حدوث زيادة دالة معنويا يف 1996

إن الدراسة ، )5( مرت400مرت، 200مرت، 100نتيجة عدو ) VO2 MAX(استهالك لألكسجني 

مبقارنة األلعاب اجلانبية الصغرية مع لعب املباراة فإن املسافة ) Dellal, et al 2012( اليت قام �ا كل من

بكثافة عالية وعدد مرات استالم وخسارة الكرة كانت عالية يف املقطوعة يف الدقيقة ونشاطات اجلري 

األلعاب اجلانبية الصغرية وعلى العكس من ذلك كانت التمريرات الناجحة واستالم الكرة أقل يف املباراة 

   .)75، 2013شرحيي(نبية الصغرية مقارنة مع املباراةوبالنسبة ملعدل ضربات القلب كانت أعلى يف األلعاب اجلا

أظهرت نتائج الدراسة أن الربنامج التدرييب أثر  )Jovanovic, et al, 2011(جوفانوفك وآخرون  دراسة

إجيابيا على السرعة والتسارع وأقصى سرعة، والقدرة على الوثب العمود ووجود فروق بني ا�موعتني يف 

بينت   2006جورج كازورال  دراسةو ) 84، 2013شرحيي(، ة ولصاحل ا�موعة التدريبيةالقياسات قيد الدراس

  :نتائج هذه الدراسة أمهية اخلصائص البدنية واملرفولوجية والفسيولوجية لالعب كرة القدم احلايل واملستقبلي

 .سم1,80الك قامة مساوية أو أكثر من امت
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 .% 11ال جيب أن تتعدى نسبة الدهون 

 .ثا 3,95م يف أقل من 30جري سرعة 

بأحسن نتيجة مسجلة يف ا مقارن و ث0,17بدون هبوط أقل من م 20ة سريعة انطالق 12ة على إعادة القدر 

 .هذه املسافة

 .)Bosco( سم يف جهاز 53أو  )Abalakov( سم جبهاز 65تسجيل ارتفاع عمودي ال يقل عن 

 .سا/كم  17,5مساوية أو تتعدى  VAM الوصول إىل سرعة هوائية قصوى 

  :باإلضافة إىل هذه النتائج استخلص ما يلي

 :تقييم وتطوير القدرة اهلوائية لالعب كرة القدم يؤدي إىل

  .حمافظة الالعب على نشاطه خالل شوطي املباراة دون الشعور بالتعب الشديد

  .االسرتجاع اجليد والسريع ما بني جهدين أو أكثر خالل املباراة

  ).الشدة والزمن(زيادة قدرة تدريب الالعب 

ية ال تشكل عامال أساسيا يف كرة القدم ولكن امتالك هذه اخلاصية استخلص الباحث أن القدرة الالكتيك

يف حالة الدفاع واهلجوم اجلماعي للفريق، احملاصرة (يستطيع أن ميثل فارقا يف بعض األحيان لدى الالعبني 

الفرضية املطروحة بوجود وبالتايل يتأكد صدق (Cazorla, 2006) .)رجل لرجل، صعود الدفاع عاليا

هذا لصاحل العينة التجريبية اليت طبقت يف نتائج االختبارات البعدية، و  فروق ذات داللة إحصائية

  .عليها التمارين املشا�ة لظروف املباراة

  :خالصة عامة

اكتشاف أساليب يتطلب إجياد طرق وحلول مناسبة و  إن الوصول إىل إجناز الرياضي

والنفسية والعقلية، وخلق ظروف  والتقنية والتكتيكية البدنيةجديدة لتطوير قدرات 

أن بناء برنامج التدريب الذي  الباحثونعلى هذا األساس يرى و  ،مشا�ة يف مثل املنافسة

 ى كيفية تقنني احلمل التدرييب وخلق ظروف مناسبة تتشابه وظروف املنافسةيعتمد عل

مارين املشا�ة حلة اإلعداد عن طريق التيف مر  تنمية بعض املتغريات الفسيولوجيةويتم 

إىل أن فاعلية التمارين املشا�ة  الباحثونومن خالل النتائج أستنتج لظروف املباراة، 
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لدى  على بعض املتغريات الفسيولوجية اجيابياً  ة أظهرت تأثرياً لظروف املباراة املقرتح

أن يدمج اإلطارات املتخرجة من املعاهد يف مهنة  الباحثونيقرتح و  ،العيب كرة القدم

  .الفئات العمريةو  تدريب الفرق الرياضية على خمتلف املستويات
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