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  بالعربية باللغة العربية دراسةملخص ال
  : عنوان الدراسة 

            فعاليـــــة برنـــــامج تـــــدرييب رياضـــــي مقـــــرتح بطريقـــــة التـــــدريب الـــــدائري علـــــى تنميـــــة صـــــفة القـــــوة لـــــدى العـــــيب كـــــرة القـــــدم صـــــنف أشـــــبال-
                                                                        :ةــف الدراسهد
  .صــــــــــــفة القـــــــــــــوة  نميــــــــــــةالتمـــــــــــــارين البدنيــــــــــــة املقرتحــــــــــــة بطريقــــــــــــة التــــــــــــدريب الـــــــــــــدائري علــــــــــــى ت فعاليــــــــــــةالكشــــــــــــف عــــــــــــن  إمكانيــــــــــــة -
  .قـــــــــــــدمجتريـــــــــــــب بعـــــــــــــض االختبـــــــــــــارات الـــــــــــــيت تســـــــــــــمح بتقيـــــــــــــيم مســـــــــــــتوى التحضـــــــــــــري البـــــــــــــدين عنـــــــــــــد العـــــــــــــيب كـــــــــــــرة الإمكانيـــــــــــــة   -
  .قوة العضلية خاصة يف عنصر الضعف البدين لالعيب النادي كلة الحل مشإمكانية   -

  :ة ــمشكلة الدراس
  ؟)سنة 17الرياضي املقرتح بطريقة التدريب الدائري فعالية يف تنمية صفة القوة لدى العيب كرة القدم فئة اقل من  التدريب هل للربنامج -

                                                                                                                     :الجزئية األسئلة       
 قرتحم رياضي تدرييب برنامج  باستخدام بني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي هل -

 .؟عينة التجريبية و لصاحل ال لدى العيب كرة القدم  املميزة بالسرعة على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري
 قرتحم رياضي تدرييب برنامج  باستخدام بني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي هل- 

  .؟االنفجارية لدى العيب كرة القدم و لصاحل العينة التجريبية   على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري
 قرتحم رياضي تدرييب برنامج  باستخدام ألبعدي بني العينة التجريبية و العينة الضابطة وق ذات داللة إحصائية يف االختبار توجد فر  هل -

  .  ؟لدى العيب كرة القدم و لصاحل العينة التجريبية  القوة حتمل على تنمية بطريقة التدريب الدائري
   فرضيات الدراسة
  .لدى العيب كرة القدم يف تنمية صفة القوة فعالية املقرتح بطريقة التدريب الدائري رياضيال ييبالتدر  لربنامجل :الفرضية العامة 

                                                                                                                           :رضيات الجزئية ـالف
بطريقة  قرتحم تدرييب رياضيبرنامج  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي -

 .و لصاحل العينة التجريبية لدى العيب كرة القدم  املميزة بالسرعة على تنمية القوة التدريب الدائري
بطريقة  قرتحم تدرييب رياضيبرنامج  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  الختبار البعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف ا -

 .االنفجارية لدى العيب كرة القدم ولصاحل العينة التجريبية  على تنمية القوة التدريب الدائري
بطريقة  قرتحم تدرييب رياضيبرنامج  باستخدامالعينة الضابطة بني العينة التجريبية و  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي -

  .لدى العيب كرة القدم و لصاحل العينة التجريبية القوة حتمل على تنمية التدريب الدائري
  ة ـراءات الدراسـإج

  قصديةعينة عشوائية  :العينة -
اية شه :الزماني المجال و - اية شهر  فيفرير وقد مت ذلك يف الفرتة الزمنية املمتدة من    .  أفريلإىل 
  . خنشلة  أوت 20امللعب اجلواري  : المجال المكاني -

  التجرييبنهج امل :ل ـالمنهج المستعم
    االختبارات البدنية  :ة ـاألدوات المستعملة في الدارس -

   :ل إليها ـالنتائج المتوص
  .على العيب كرة القدم العضلية بشكل عام  القوة صفةتنمية فعال يف  دور الدائريالقائم على التدريب  للربنامج التدرييب الرياضي -

  :اتـاإلستخالصات واإلقتراح
ملا هلا مـن  اليت أعدها الباحث يف الوحدات التدريبية املكونة لكل برنامج رياضينيالتمرينات  ضرورة اهتمام املدريني على أمهية استخدام  - 

  . عيب كرة القدمتأثري اجيايب يف تنمية صفة القوة لال



Summary of the study  

Study Title  :  

 -  The effectiveness of a sports training program proposed by the method of circular training on the development of the strength of 
football players class cubs.                                                                                                                                                             
Objective of the study: 

- The possibility of detecting the effectiveness of physical exercises proposed by the method of training on the development of 
strength. 

- The possibility of testing some tests that allow to assess the level of physical preparation in football players. 

- The possibility of solving the problem of physical weakness of the club players, especially in the component of muscle strength.                 
Study Problem: 

- Is the sports training program proposed by the method of circular training effective in developing the strength of football players 
under the age of 17 years?                                                                                                                                                                 
Partial questions:                                                                                                                                                                                   
- Are there statistically significant differences in the post-test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of speed characteristic speed of football 
players in favor of the experimental sample? 

 - Are there statistically significant differences in the post-test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of explosive power among football 
players and in favor of the experimental sample ?. 

- Are there statistically significant differences in the post-test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of the strength of the football players in 
favor of the experimental sample ?.                                                                                                                                                                     
Study hypotheses 

General hypothesis: The proposed sports training program in circular training is effective in developing the strength of football 
players .                                                                                                                                                                                            
Partial hypotheses:                                                                                                                                                                                
- There are statistically significant differences in the post-test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of the characteristic power at speed of 
football players and in favor of the experimental sample. 

- There are statistically significant differences in the post test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of explosive power among football 
players and for the benefit of the experimental sample. 

- There are statistically significant differences in the post-test between the experimental sample and the control sample using a 
sports training program proposed by the method of circular training on the development of strength tolerance among football 
players and in favor of the experimental sample .                                                                                                                                  
Study Procedures 

Sample: Intentional random sample 

- Time domain: This was done in the period from the end of February  to the end of  April . 

- Spatial field 20 aout Stadium  khenchela .    

                                                                                                                                                                                                                
- Method used: Experimental approach  

- Tools used in the study: physical tests 

Findings: 

- The sports training program based on circular training has an active role in the development of muscle strength in general on 
football players.  

                                                                                                                                                                                                          
Conclusions and Suggestions:                                                                                                                                                                
- The need for the attention of managers on the importance of using exercises prepared by the researcher in the training units of 
each program athletes because of their positive impact in the development of the strength of football players 
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ةمقدم  

 اإلقبالشعبية يف معظم دول العامل و اليت احتلت مراكز متقدمة بني الرياضات و زاد  األكثرتعترب كرة القدم اللعبة   
ضة و ييكن وليد الصدفة بل كان حصيلة مستف و من كال اجلنسني ، فتطورها و شعبيتها مل األعمارعليها من كافة 

سامهت كلها يف رفع أخرى علوم خمتلفة كعلم التشريح و الفسيولوجيا و علم النفس و االجتماع ، و علوم  تفاعل
جيدا خالل الفرتة  إعدادا إعدادهممستوى االجناز الرياضي و تطوير احلالة التدريبية لالعبني ، و الرتكيز على 

ميها العام و اخلاص فتطورت طرق تدريبها تطورا سريعا من الناحية البدنية و املهارية و اخلططية و بقس اإلعدادية
ذات كفاءة عالية  إطارات إشرافالطرق العلمية الصحيحة و الوسائل الضرورية حتت  بإجياد إالالنفسية ، وال يتم هذا 

             .اإلعدادمن التكوين و 

ري من االهتمام ، حيث تعرف اليوم كرة القدم احلديثة ثالقدم اجلزائرية فوضعيتها تستدعي الكخاطفة لكرة و بنظرة    
اليت شكلت مؤخرا تراجعا و تدنيا و عدم االستقرار يف املستوى  اجلزائريةتطورا مذهال و كبريا عرب العامل خالفا للكرة 

حىت قاريا ، و إن عناصر املنتخب  أودوليا  على تدين نتائج الفرق الوطنية يف مجيع األصناف العمريةمم عكس 
لدليل على تدين مستوى  األوروبيةيف النوادي  نشأت أغلبيتهاالوطين اليت توجت بكاس أمم إفريقيا املقامة يف مصر 

احلديثة يف و توسيع قاعدة املشرتكني و مواكبة التطورات العلمية  باإلرادةالالعب احمللي و البطوالت احمللية ، لكن 
بطا يف الواقع هو موضوع  ، و األ بطيءكان السري   إنحىت و  األهدافلتدريب الراضي باإلمكان االستفادة و حتقيق ا

 إميانا األخرى اإلعدادالبدين على قمة جوانب  اإلعدادالعبينا بدنيا ، حيث وضعت الدول املتقدمة  إعدادكيفية 
باقي اجلوانب املهارية و اخلططية اليت تصاغ و بدرجة مناسبة الن  أوالتنمى  أنمنها بان عناصر اللياقة البدنية جيب 

لإلفراد و الفرق جيب أن تعد يف حدود القدرات البدنية لالعبني ، فكرة القدم أصبحت تتطلب أن يكون العبيها 
نافسه من حيث األداء الذي يتميز بالقوة العضلية و اللياقة البدنية العالية ميكنه التغلب على م بأقوياء البنية ، فالالع

 او صعوبات اليت تواجه العبينا و منتخباتن تاملطلوب يف حالة تقارب يف املستوى الفين و هذا ما نالحظه من معانا
           . يف مجيع الفئات يف املباريات اليت تتسم بالقوة و االندفاع البدين لالعبني 

البدين يف ممارسة كرة القدم ، فيشري عبد  األداءو  احلركياليت تعتمد عليها  األسس أهموالقوة العضلية تعترب من    
اخلطيب أن نتائج بعض األحباث و الدراسات قد اتفقت على أن القوة العضلية من العوامل  نالعزيز النمر و نارميا

رات البدنية األخرى املتعلقة و تأثريها بدرجة كبرية بالقد ااألساسية يف القدرة على تطوير األداء احلركي الرتباطه
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                                                                       . 1مثل السرعة ، التحمل، الرشاقة و املرونة  باألداء 
يئة الالعبني كرة القدم ذات جمهود بدين شديد أن   مبا ة هذا اجملهود طبقا لظروف املباراة فانه البد من  بأحسن جملا

مم يعين إعداد  الالعبني املهاري عند صورة ألنه إذا حدث خلل وظيفي فانه سيؤدي إىل اإلخالل باملستوى البدين و
تدريبية منسجمة مع متطلبات اللعبة ، ويعد التدريب الدائري من الطرائق التدريبية  بأساليببدنيا و مهاريا  الالعبني

املهارية ويستخدم بأساليب خمتلفة إذ جند االحتاد الدويل  ني البدنية واحلركية واملهمة يف تطوير قابليات وقدرات الالعب
(FIFA)   و من خالل دوراته ومدارسه الكروية يعتمد على هذا التدريب للفئات العمرية ألسباب عدة يتميز

ا التدريب الدائري فضال عن   لشباب الذي يبتعد عن هلذه الفئات العمرية سواء الناشئني أو ا كونه مالئًمايتخصص 
م  مستغال بذلك عامل اجلهد و الزمن يف التدريب لالرتقاء التدريب املشابه للمنافسة  إىلالتدريبات التقليدية ويتجه 

من وحدة إىل وحدة تدريبية أخرى ، فضال على انه يستخدم فيه أساليب متنوعة  ،ً بدنيا و مهاريا ووظيفيا  بالالعبني
من يف تطوير القدرات البدنية واحلركية  لبحث يف تسليط التدريب الدائري وفق أساليب متنوعةومن هنا جتلت أمهية ا

                                                                                  . قبل املدربني والعاملني يف جمال كرة القدم
فقد توصل الباحثون يف دراسات سابقة إىل أن التدريب الدائري اثر يف حتسني أداء بعض املهارات األساسية لدى 

املهاري فقط بل يؤثر أيضا على  داإلعداال يتمحور على  األشبالالتدريب الدائري لدى  إن إىلالعيب كرة القدم و 
كبري على املستوى التحضريي ألشبال كرة القدم   تأثريالتدريب الدائري له  أن إىلتنمية الصفات البدنية مثل القوة و 

ا برناجما تدريبيا يهدف لتنمية صفة القوة بشكل  على املستوى البدين ، لكن هاته الدراسات مل تتناول يف مضمو
م االعتماد عليه  اهذا البحث لنقرتح على مدريب رياضة كرة القدم برناجم را باالختياخاص و هلذا قمن تدريبيا بإمكا

  . عند تطوير صفة القوة لالعبيهم 

 قدميف كرة ال نمية صفة القوةالدائري لت لوبباألس حمقرت رياضي  برنامج تدرييب فعاليةور موضوع حبثنا حول متح اوهلذ 
 قدمكرة ال  شبالى أهذا الربنامج عللية عافو معرفة مدى ، )القوة االنفجارية ،حتمل القوة ، بالسرعةالقوة املميزة ( 
)17U .( هل  األخري د يفالدائري للتأك لطريقة التدريببا قدمكرة ال شبالأ العيبم بتدريب عينة من نقو سحيث
عينة الو  العينة التجريبية نيا بونقار  يهاجنر  اليت راتااالختبل جمموعة من ك من خاللوذال أم  فعالية الطريقة ذههل
                           .تنمية بعض من مكونات صفة القوةيف فعالية للتدريب الدائري  أن خرياألف  إثباتد حماولة ة قصابطض

الفصل  : متهيدي، جانب نظري وجانب تطبيقي جانبوضوع قمنا بتقسيم حبثنا إىل ملوقصد اخلوض يف هذا ا
وع وكذلك وضملوأسباب اختيار اث يات وتبيان أمهية وأهداف البحد الفرضمع حتدي كاليةاإلشالتمهيدي حيتوي على 

                                                            
  . 74ص 1996،مركز الكتاب للنشر،القاهرة،1ط تصميم برامج القوة و التخطيط املوسم التدرييب ،-  األثقالتدريب : " عبد العزيز النمر،نرميان اخلطيب  -   1
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أوجه االختالف و  وضوع مع التعليق عليها وملرتبطة باملالدراسات السابقة وا األخريصطلحات ويف ملفاهيم واملحتديد ا
                                                                                                           . ستفادة منهاالاالتشابه و 

 األولصة وقد جاء يف الفصل الأما اجلانب النظري فيحتوي على ثالث فصول كل فصل يبدأ بتمهيد وينتهي خب  -
و متطلباته وكذلك إىل  دائريال، حيث تطرقنا إىل تعريف التدريب امفهومها و خصائصه طريقة التدريب الدائري

.                                                           مكوناته و  هنواعو أيضا أ الدائري العامة للتدريب األهداف
ا باإلضافة إىل أمهيتهامفهومها و أنواعها و مكو يف والذي يتضمن  صفة القوة تطرقنا يف الفصل الثاين إىل يف حني  نا
العوامل الفسيولوجية املؤثرة يف القوة العضلية  تطرقنا إىل  خرياألويف  مدى ارتباطها بالصفات البدنية األخرى و أيضا 

                                                                        .وخصائص محل التدريب يف تطوير القدرة العضلية 
كرة القدم يف و التسلسل التارخيي هلا و التطرق إىل  رياضة كرة القدم  أما يف الفصل الثالث فقد تطرقنا إىل مفهوم -

على وجه اخلصوص مع ذكر املبادئ األساسية هلا و مدارسها و قواعدها و قوانينها ، كما مت التطرق يف هذا  اجلزائر
مشاكل فئة و األشبالمميزات و مظاهر النمو ملرحلة وته الرياضة ، يف ها) أشبال(الفصل إىل خصائص الفئة العمرية 

.                                                                                                  وطريقة تدريب هاته الفئة  األشبال
عية التطساالة دم والدراستخسملنهج املعلى اوي حيت الرابعل الفص:  فصلني مناه إىلاجلانب التطبيقي فقد قس ماأ

 )ضعيةملو الثبات واالصدق، ( ارلالختبالعلمية  واألسسكاين والبشري ملال الزمين واجملجمتمع وعينة البحث وا
 أماحصائية، إلالدراسة ااألخري يف وضعه ويف ة العلمي واألسس ملقرتحتخدمة، وكذا الربنامج التدرييب اسملارات اختبالوا

 رياألخلنتائج يف ضوء الفرضيات، ويف ة مع مناقشة افيحتوي على عرض وحتليل نتائج الدراس امساخلل الفص
   .استنتاجات واقرتاحات

  



 

 

 

 

  التمهيدي الجانب

اإلطار العام 
 للدراسة
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  مشكلة البحث - 1

تعترب كرة القدم من أكثر الرياضات الشعبية يف العامل و ذلك بسبب ما تقدمه من فرجة و متعة للمشاهدين و 
فكرة القدم هي احدى الرياضات اليت  ،ما تتميز به من خصائص متيزها عن غريها من الرياضات األخرى 

ا هذه الرياضة جند ما يرتدد عن تصرحيات حبيث  ، تتطلب لياقة بدنية عالية نظرا للتنافسية الكبرية اليت تتميز 
اية كل مباراة مشكلة امهال اجلانب البدين لالعب و اليت تعترب من أسباب اخلسارة   .املدربني و املسريين عقب 

يعترب الوسيلة األساسية :"وهلذا ارتأينا االهتمام باملستوى البدين الذي يقول عنه الدكتور حممد حسن عالوي 
  وأعضاء اجلسم ، بالتايل تنمية وتطويرجهزة على الفرد ويؤدي إىل االرتقاء باملستوى الوظيفي والعضوي أل لتأثري

  1.  "والسمات اإلرادية  املهارية واحلركية والقدرات اخلططية الصفات البدنية و

إن تطور لعبة كرة القدم العاملية و ما بلغته من درجة يف التنافس و التسابق العملي بني الدول و الذي متخض 
وهذا ما حد بتلك املدارس التدريبية لتجاوز حدود املنافسة الفنية و املهارية , عنه ارتفاع األداء باملستوى البدين

يها حنو تنمية و تطوير الصفات البدنية العامة لكرة القدم مبا خيدم اجلانب الفين حيث اجتهت بأساليب تدريب
و اليت تعترب إحدى أهم حيث تطورت تلك الصفات إىل مستوى عايل جدا و من هذه الصفات القوة العضلية 

, و االنفجارية ميع أشكاهلا القصوى و السريعة و حتمل القوة جبة اليت حيتاجها العب كرة القدم الصفات البدني
و اليت دعمت مهارات التقنية الدفاعية و اهلجومية بشكل جتلى من خالل ما وصلت إليه املنافسة من مستوى 

  .كون القوة العضلية هي احد العوامل اهلامة املرتبطة باألداء , عايل

ية و القدرات املهارية بالرغم من أن انتشار التدريب الدائري يف مجيع الدول كوسيلة لرفع مستوى الصفات البدن
التدريب الرياضي متحفظني يف استخدامه خالل  أنه مازال معظم العاملني يف جماليف مجيع األنشطة البدنية إال 

و قد يرجع ذلك إىل عدم توافر املعلومات النظرية و اخلربات العلمية اليت تساهم يف حسن  الوحدة التدريبيةدرس 
        .لالعبني يف خمتلف األنشطة البدنية املهاديستوى اإلعداد البدين و استخدام التدريب الدائري لرفع م

الباحث  سنة الحظ 17فريق احتاد مدينة خنشلة صنف اقل  احلصص التدريبيةومن خالل مشاهديت  لبعض   
اقرتاح  نا إىلالقوة البدنية وخسارة معظم الصراعات الثنائية و هذا مم أدى ب ما خيص نقص كبري يف أن هنالك

االختبارات قياس  يف احلصة التدريبية و تضمنت هذه جمموعة من االختبارات على املدرب و إجرائها ميدانيا

                                                            
  . 26ص1998، مصر ، دار املعارف ، القاهرة1، ط  "علم التدريب "حممد حسن عالوي ، -   1
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، وبعد إجراء االختبارات الحظنا أن هناك نقص كبري يف صفة )التحمل  -السرعة  -القوة ( الصفات البدنية 
طريقة التدريب الدائري من اجل تنمية صفة القوة و  القوة مم أدى بنا إىل بناء برنامج تدرييب مقرتح مبين على

ذلك استنادا إىل رأي العامل يورغن فايناك الذي نوه إىل فعالية التدريب الدائري يف تنمية صفة القوة عن طريق 
 برامج تدريبية عن برامج تدريبية مقننة و كذلك حسب نتائج الدكتور بن عراب هشام الذي توصل إىل تقنني

                                       .  الدائري حيسن بشكل كبري صفة القوة العضلية  وبطريق األسل
ضمان تأثري احملتوى من التدريبات و املهارات لتحقيق  فالربنامج التدرييب ميثل أمهية كبرية للمدرب الرياضي

و ذلك ليحسن توزيع حمتويات  اخلططية لرفع ملستوى للحاالت التدريبية على املدرب التعرف على بعض األسس
اليوم و األسبوع التدرييب خالل الربنامج السنوي لتدريب،و تكثيف الوحدات التدريبية مع الزيادة التدرجيية يف 

حتديد اثر التدريبات السابقة عند  .العمل و خاصة يف فرتة اإلعداد و التحضري ملا يتناسب و أغراض كل مرحلة
ير شامل عن كل لعب والتعرف على املستوى احلقيقي للجوانب البدنية و الالعب و الكشف الطيب و تقر 

 ،حتديد صفات اللياقة البدنية املراد حتسينها و نسبة كل منها تقريبا و عب من خالل االختباراتاملهارية لكل ال
اخلصوص أين  وذلك يف اختصاص لعبة كرة القدم ملا هلا من أمهية قصوى يف اجملال الرياضي ويف بالدنا على وجه

     .                                                                  ادم الرياضية األوىل شعبيقتعترب رياضة كرة ال

 من خالل املشاهدة قام بدراسة استكشافية يف جمال التدريب الرياضي املتواضعة ومن خالل خربة الباحث
م جند إن اغلب املدربني يستخدمون التدريب الفرتي أو التكراري مع العبيهم  امليدانية ألندية الشباب وتدريبا

فضال ) الناشئني ( الدائري مع هذه الفئة دون التنوع باألساليب التدريبية ناهيك عن عدم استخدام التدريب 
م بني لتدريب املركب واللعب وكيفية استخدامهوطبيعة متريناته وكذلك أسلويب ا ليباعدم املعرفة بأسعن 

، ومن هنا جتلت مشكلة البحث يف استخدام هذه األساليب التدريبية بطريقة التدريب املهارات والقدرات البدنية
  . تنمية صفة القوةالدائري ملعرفة مدى مسامهتها يف 

  : من خالل ما تقدمو 

  التساؤل العام

المقترح بطريقة التدريب الدائري فعالية في تنمية صفة القوة لدى العبي  الرياضي التدريبي هل للبرنامج 
  سنة ؟ 17كرة القدم فئة اقل من 
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  : التساؤالت الجزئية -2
  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي هل -

و  لدى العيب كرة القدم  املميزة بالسرعة على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضي تدرييب برنامج
 ؟ لصاحل العينة التجريبية

  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي هل- 
و لصاحل  االنفجارية لدى العيب كرة القدم على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضي تدرييب برنامج

  ؟ العينة التجريبية 

  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  ألبعديتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار  هل -
و لصاحل لدى العيب كرة القدم  القوة حتمل على تنمية بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضي تدرييب برنامج

   ؟العينة التجريبية 

  الفرضيات -3
  : الفرضية العامة

  .لدى العيب كرة القدم  يف تنمية صفة القوة فعالية املقرتح بطريقة التدريب الدائري رياضيال التدرييب لربنامجل -

  : الفرضيات الجزئية
برنامج  باستخدامالعينة الضابطة بني العينة التجريبية و  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي -

و لصاحل  القدملدى العيب كرة   املميزة بالسرعة على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضيتدرييب 
 .العينة التجريبية 

برنامج  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي -
ولصاحل العينة االنفجارية لدى العيب كرة القدم  على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضيتدرييب 

 .التجريبية 
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برنامج  باستخدامبني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي -
و لصاحل العينة  لدى العيب كرة القدم القوة حتمل على تنمية بطريقة التدريب الدائري قرتحم رياضيتدرييب 
 .التجريبية

 : لدراسةأهمية ا -4
 املدربني والباحثني والالعبني عنمتنياتنا أن جييب هذا املرجع العلمي على العديد من األسئلة اليت تدور خباطر 

لناشئي كرة القدم وأن يوضح العديد من املفاهيم اخلاطئة وغري الواضحة  لتدريبتدريب القوة العضلية وبرامج ا
 عن

 : للكبار وللناشئني، حيث تنحصر أمهية البحث يف جانبني أساسيني صفة القوة تدريب

 املرجع العلمي الذي يتطرق يفذا  ال التدريبويتمثل يف تزويد العاملني يف جم :الجانب النظري
مضمونه إىل توضيح فعالية استخدام الطرق والوسائل لتدريب القوة وخنص بالذكر الربنامج املقرتح واألسس 

 . العلمية
 وتأثريها على أجهزة اجلسم )..ختطيط وكيفية توزيع احلمل والشدة والراحة والتدرج يف احلمل (للتدريب من 

  . الوظيفية ومستوى األداء املهاري لالعيب كرة القدم
 تنحصر أمهية هذا اجلانب ميدانيا يف معرفة التمارين املناسبة يف تنمية كل نوع من  :الجانب التطبيقي
اجتاه العمل  العضلية الرئيسية وكيفية استعمال األدوات من وهدف كل مترين ويف اميعجملأنواع القوة حسب ا

  . املهاري لرياضة كرة القدم وعالقته باجلوانب الفسيولوجية واألداء احلركي والعضلي 

  : دراسةأهداف ال -5
       التمارين البدنية املقرتحة بطريقة التدريب الدائري على تطوير صفة القوة عند فئة  فعاليةالكشف عن  إمكانية -
  . القدمكرة   شبالأ

  .قدمتسمح بتقييم مستوى التحضري البدين عند العيب كرة ال جتريب بعض االختبارات اليتإمكانية   -
 .خاصة يف عنصر القوة العضلية ضعف البدين لالعيب النادي كلة الحل مشإمكانية   -

  : أسباب اختيار الموضوع -6

 .قدميف كرة ال شبالألقلة الدراسات اليت تناولت موضوع تنمية القوة لدى  -
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 .قدميف كرة الشبال ألاالتعرف على تأثري صفة القوة و تنميتها لدى  -

  .شباللتنمية صفة القوة لدى األالقدم كرة  اقرتاح برنامج تدرييب ملدريب -

  مصطلحات الدراسة  - 7

   لبرنامج التدريبيا -1 - 7

مكثف ُمكمل؛ و ليس برنامج أساسي؛ أي أنه يُبىن على  درييبعبارة عن برنامج ت :التعريف االصطالحي 
و لديهم  و التدرييب خربات تأسيسية سابقة، و يستهدف فئات معينة و تكون على دراية بالسياق التعليمي

يف مواصلة البناء الرتاكمي للخربة العلمية و العملية السابقة، وقد يكون حضور الدورة التدريبية بدافع الرغبة 
  شخصي

  ) 1( . من املتدرب، أو بتحفيز من اإلدارة التنفيذية التابع هلا املتدرب حبت

من خالل جمموعة من الوحدات  النفسية و البدنية حتضري الالعب من خمتلف اجلوانب : اإلجرائيالتعريف 
حيث خيتلف هدف كل وحدة التدريبية مقسمة على األسبوع و تكون حمضرة مسبقا وفق جمموعة من األهداف 

  . داخل الربنامج التدرييب تدريبية

  التدريب الدائري  -2 - 7

طريقة تدريبية ألداء التمرينات بأداة أو بدون أداة يراعى فيها شروط معينة بالنسبة  " :التعريف االصطالحي 
ا و فرتات الراحة البينية وميكن تشكيلها باستخدام أسس و  الختيار التمرينات و عدد مرات تكرارها وشد

دف تنمية الصفات البدنية    )2( " .مبادئ كل طريقة من طرق التدريب املختلفة 

هي طريقة تنظيمية لإلعداد البدين ميكن تشكيلها بالطرق الثالث وهي التدريب املستمر و  : اإلجرائي التعريف
   التدريب الفرتي و التدريب التكراري 

                                                            
 . 22ص  2002 دجلة، األردن،، دار "القوة و القدرة و التدريب الرياضي الحديث"جمال صبري فرج،  -  1
  
  . 19، ص 2001، دار الفكر العريب، القاهرة ،" و نظريات التدريب الرياضي أسس" بسطوسي امحد ،   -  2
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                                                                               القوة العضلية -3 - 7
مقاومة يف  أو التوتر الذي تستطيع عضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ضد املقدرة"  : التعريف االصطالحي

مقاومة أو عدة مقاومات  إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت التغلب على و أقصى انقباض إرادي هلا
  ) 1(" . ة خارجي

والقدرة على . هي إمكانية بذل درجة عالية من القوة العضلية مبستوى عال من السرعة :التعريف اإلجرائي 
اليت تتميز بإطالق أقصى قوة  باألداءدمج القوة بالسرعة ، ذا فإن مصطلح القدرة ال يرتبط يف األداء الرياضي إال 

  . ديناميكية انفجارية خالل األداء

   كرة القدم -4 - 7

بتسجيل أكرب عدد من األهداف يف شباك اخلصم  الالعبني لعبة مجاعية يهتم فيهاهي  :التعريف االصطالحي 
العبا،  على الشبكة نظيفة من األهداف وتلعب كرة القدم بني فريقني يظم كل فريق إحدى عشرة واحملافظة

خبمسة أي أن كل شوط وتلعب بكرة مستديرة مصنوعة من اجللد، وتدوم املباراة تسعون دقيقة على شوطني 
  ) 2( . دقيقة، ويتخلل املباراة وقت للراحة يدوم مخسة عشرة دقيقة وأربعون

 هي لعبة مجاعية تتم بني فريقني ، كل فريق يتألف من أحد عشر العبا يستعملون كرة :التعريف اإلجرائي 
اهلدف وحياول  مستديرة ذات مقياس عاملي حمدد يف ملعب مستطيل ذو أبعاد حمددة يف كل طرف من طرفيه يرى 

  . كل ّفريق إدخال الكرة على حارس مرمى اخلصم للحصول على هدف

   فئة األشبال -5 - 7

األشبال ، األواسط ، اآلمال ، األكابر : يصنف فريق كرة القدم إىل مخسة فئات وهي  :التعريف االصطالحي  
الالعب يف هذه الفئة  سنة16- 17، احملددة باملرحلة العمرية املمتدة بني  األشبالالفئة الوسطى هي فئة  و

هي إال مرحلة تدعيم التوازن  يكون يف مرحلة جد حامسة وهامة يف حياته إال وهي مرحلة املراهقة، و ما
واالبتعاد عن املكتسب من املرحلة السابقة و يتم تأكيده يف هذه الفرتة، حبيث حياول التعود على ضبط النفس 

  ) 3( .العزلة واالنطواء حتت لواء اجلماعة 

                                                            
  . 23ص  2002 ، دار دجلة، األردن،"القوة و القدرة و التدريب الرياضي الحديث"جمال صبري فرج،  -  1
   06،ص 1986دار النفائس، لبنان، ، 1،ط " فن كرة القدم"روحي مجيل،  -  2
 . 141ص   1998دار املعارف ، القاهرة ، 1حممد حسن عالوي ، علم التدريب ، ط  -  3
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 17هي مرحلة عمرية رياضية تتميز ببداية العطاء و التفوق الرياضي و تسمى بفئة أقل من  :التعريف اإلجرائي 
   .القدم فئات العمرية لكرة الوفق التقسيم ) U17(سنة 

  الدراسات السابقة و المشابهة -8

                                        : 2017دراسة حفاف بلقاسم وبوعمامة حيي  :ولى األالدراسة  -
ناشئ كرة  اثر استخدام التدريب الدائري يف حتسني بعض الصفات البدنية واملهارات األساسية لدى" بعنوان 
نيل شهادة املاسرت متطلبات  مذكرة تدخل ضمن وهي ،) القوة، السرعة، دقة التسديد ، التمرير الطويل(القدم 

 .يف علوم و تقنيات النشاط البدين والرياضي جامعة اجللفة
معرفة مدى تأثري التدريب  ،معرفة مدى تأثري التدريب الدائري يف حتسني صفة القوة والسرعة إىل وهدفت الدراسة

مت اختيار ، و التجرييبالباحث املنهج ، و قد استخدم  الدائري يف حتسني مهارة دقة التسديد والتمرير الطويل
لكرة القدم بعد استبعاد  العب من فئة الناشئني بنادي أكادميية اجللفة24بطريقة قصدية وقدر حجمها ب 

، و توصل إىل العب11 األخرى جتريبية و  العب  11 حارس املرمى و مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة
ائية بني الفئة التجريبية والعينة الضابطة يف مهارة وجود فروق ذات داللة إحص جمموعة من النتائج متثلت يف

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الفئة التجريبية والعينة الضابطة يف و  على املرمى والتمرير الطويل التسديد
  . والسرعة صفة القوة

                                                             2012 :  بن عيسى رؤوف : ثانيةالدراسة ال -
على حتسني أداء بعض املهارات األساسية يف كرة  أثر برنامج تدرييب مقرتح بطريقة التدريب الدائري "  بعنوان

سرت يف الرتبية البدنية يرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجخت ةمذكر وهي  ،" )سنة 19-17(اليد صنف أشبال
.                                                                             دراسة ميدانية بوالية برج بوعريريج ،عبارة عنوالرياضية

 اليدمسامهة طريقة التدريب الدائري يف حتسني أداء بعض املهارات األساسية يف كرة  هدفت الدراسة إىل معرفة
 وقد اتبع املنهج التجرييب يف هاته الدراسة ،) التصويب التنطيط التمرير و االستقبال(  باستخدام اختبارات

فريق الوداد الرياضي برج الغدير ، فريق اكتشاف  جريت الدراسة على عينة تتكون من فريقني صنف أشبالأ
و قد وضع فرضية عامة  .العب13ل فريـق عـلـى من والية برج بوعريـريج ،حيـث احتـوى كـ برج الغدير املواهب

، و توصل إىل لطريقة التدريب الدائري اثر يف حتسني أداء بعض املهارات األساسية لدى العيب كرة اليدمتثلت يف 
و  ،لطريقة التدريب الدائري اثر يف حتسني أداء بعض املهارات األساسية لدى العيب كرة اليدهاته  النتائج ، 
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لطريقة التدريب و  ،التدريب الدائري اثر على حتسني سرعة التمرير واالستقبال لدى العيب كرة اليدلطريقة 
لطريقة التدريب الدائري اثر على حتسني دقة  الدائري اثر على حتسني سرعة التنطيط لدى العيب كرة اليد

  .التصويب لدى العيب كرة اليد

                                                               : 2012 كاظم علي  مهدي : ثالثةالدراسة ال -
لتنمية حتمل القوة واالجناز يف ركض  باألثقالدراسة مقارنة بني التدريب الدائري وتدريب احملطات "بعنوان 
    لنيل شهادة دكتوراه  أطروحة، و هي عبارة عن " م-800م400

 استخدام أسلوب التدريب الدائري يف تنمية حتمل القوة واالجناز يفالتعرف على اثر و هدفت الدراسة إىل 
   .الركض

من طالب املرحلة الثانية، جامعة بغداد، كلية الرتبية و كان املنهج املتبع هو املنهج التجرييب ، و متثلت العينة 
 110لي يتكون من اختريت العينة بالطريقة العشوائية من جمتمع أصوقد  2002.الرياضـية، للعام الدراسي 

عينة  : قسمت العينة إىل قسمني، طالبا 30من اجملتمع األصلي أي بلغوا  %27 نسبةطالب حيث اختري 
حققت جمموعة التدريب الـدائري ، و توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج متثلت يف  ضابطة و أخرى جتريبية

  ،الفروق معنوية عالية لصاحل االختبار البعديحيث كانت  م800م و400تقـدماً واضـحاً فـي اختبـار ركـض 
م جملموعة تدريب 800م و400أظهرت أيضا فروقات معنويـة لـصاحل االختبـار البعـدي فـي اختبـار ركـض  و

استنتج الباحث من الفـروق بـني  ،وفة حتمل القوة عند هذه اجملموعةاحملطات وهـذه نتيجـة حتميـة عنـد تطـور ص
عديـة وللمجمـوعتني ولـصاحل جمموعة التدريب الدائري وذلك ملالئمة العينة هلـذا األسلوب ممـا االختبـارات الب

  .سـاعد علـى ظهور تأثري اجيايب على قابلية أفراد اجملموعة

                                                              : 2012دراسة صدوق محزة  :رابعة الدراسة ال -
العضلية و بعض  اثر استخدام طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التدريب التكراري يف تطوير القوة" بعنوان

ي جامعة ماجستري يف علوم التدريب الرياض ، دراسة من متطلبات قبل شهادة "املهارات األساسية يف كرة القدم
 48مت اختيار العينة بطريقة عمدية واليت بلغ عددهم ، و اعتمد على املنهج التجرييب يف دراسته ، و "  املسيلة

 24العب من نادي اوملبيك مسيلة من صنف األواسط و 24العب هناك  العب ومن هذه الثمانية واألربعني
 . صنف مولودية املسيلة صنف أواسط العب من
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معرفة اثر التدريب  ،معرفة اثر التدريب الفرتي واملرتفع الشدة يف تطوير القوة العضليةإىل وهدفت الدراسة 
ن و توصل إىل جمموعة من النتائج متثلت يف إ .الدائري والفرتي يف تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم

إن التدريبات التكرارية أدت إىل ،  يةالتدريبات الفرتية املرتفعة الشدة كان هلا دور اجيايب يف تنمية القوة العضل
.                                                                 املرتفعة الشدة تطوير املهارات احلركية أحسن من التدريبات الفرتية

                                                               : 2007كتشوك سيدي حممد  :خامسةالدراسة ال -
تأثري طريقة التدريب الدائري على زيادة احلجم األقصى الستهالك األكسجني لدى العيب كرة القدم "  بعنوان

، وهي عبارة  سرت يف الرتبية البدنية والرياضيةيرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجخت ةمذكر وهي  ،"صنف أشبال
يف أعضاء فريق وفاق املسيلة جمتمع الدراسة عن دراسة ميدانية أجريت يف امللعب البلدي امحد خلة ، و متثل 

ينتمون إىل صنف ) العب يف كل فريق  11(العب مت تقسيمهم إىل فريقني  22لألشبال ، و متثلت العينة يف 
ـ                                                                             أشبال و هذه العينة متجانسة من حيث املرحلة العمرية

الكشف عن أهم تأثريات األكسجني بالتدريب  و هدفت الدراسة إىل معرفة مدى ارتباط التدريب األكسجني و
جم األقصى يف استهالك األكسجني ،و قد ومعرفة أمهية التدريب عامة و التدريب الدائري خاصة يف زيادة احل

اعتمد على االختبارات البدنية ، و توصل إىل جمموعة من النتائج متثلت يف أن التدريب له دور كبري يف تنمية 
اللياقة البدنية عنصر هام  جناعة التدريب الدائري على غريها من طرق التدريب و أن  القدرة اهلوائية يف هذا السن

  .                                                                    ادة احلجم األقصى لألكسجني يعتمد على زي

                                    : 2004 علي ألبيايت و دراسة عثمان عدنان عبد الصمد :السادسة الدراسة  -
القوة العضلية  ت واملتحرك واملختلط يف بعض أوجهالثابباستخدام االنقباض العضلي  أثر تدريبات القوة " بعنوان

سرت يف يرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاجخت ةمذكر وهي  ."واملتغريات الوظيفية لدى العيب كرة اليد الناشئني
 جمتمع البحث بطريقة عمديه والبالغ عددهم و حدد الباحث  ،جامعة االردن ، الرتبية البدنية والرياضية

العبا من ناشئي املركز التدرييب بكرة اليد يف حمافظة نينوى بالطريقة 21 مكونة من  اختيار عينة العبا مت30
إذ مت وضع املنهج ،  16 العبني لكل جمموعة حتت السن جمموعات جتريبية بواقع 3عشوائية ومت تقسيمهم إىل 

البدنية  االختباراتفضال عن  الثالث،التجرييب لتطوير أوجه القوة العضلية واملتغريات الوظيفية للمجموعات 
-النبض(البحث هي أما املتغريات الوظيفية ملوضوع.)مطاولة القوة، القوة القصوى( واملتمثلة يف اختبارات

الثابت واملتحرك (استخدام تدريبات القوة باالنقباضات العضلية وهدفت الدراسة .)عدد مرات التنفس-الضغط
، و توصل ريها يف بعض أوجه القوة العضلية واملتغريات الوظيفية لناشئي كرة اليدتأث بغية التعرف على )واملختلط

للناشئني اليت تناوهلا البحث للمجموعات  حدوث تطور يف بعض أوجه القوة العضلية واملتغريات الوظيفيةإىل 
  . البعدية القبلية و االختبارات الفروق بنيت أظهر التجريبية نتيجة لتطبيق املناهج التدريبية املقرتحة اليت 
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  التعليق على الدراسة السابقة - 9

  : األهداف -1- 9

التدريب الدائري  طريقةيتضح من الدراسات السابقة أن الكثري منها هدفت إىل التعرف على اثر استخدام 
 رؤوفلتطوير بعض الصفات البدنية وكذلك املهارات األساسية لكرة القدم و كرة اليد ، كدراسة بن عيسى 

على حتسني أداء بعض هدفت إىل التعرف على مدى تأثري استخدام أسلوب التدريب الدائري ) 2012(
هدفت إىل دراسة تأثري ) 2007(كتشوك سيدي حممد   ، و كذلك دراسة املهارات األساسية يف كرة اليد

قدم ، وكذلك دراسة طريقة التدريب الدائري على زيادة احلجم األقصى الستهالك األكسجني لدى العيب كرة ال
 باألثقالبني التدريب الدائري وتدريب احملطات اليت هدفت إىل دراسة مقارنة ) 2002( كاظم علي  مهدي

  . كضالر لتنمية حتمل القوة واالجناز يف 

دف التعرف على اثر الربامج التدريبية  :المنهج  -2 - 9 اتفقت مجيع الدراسات يف استخدام املنهج التجرييب 
  . حتسني مستوى عناصر اللياقة البدنيةعلي 

ة يف اختيار اجملتمع وعينة كل دراسة وطرق اختيارها ويرجع ذلك  :العينة  -3 - 9 اختلفت الدراسات املشا
ة االختالف يف عدد العينات فترتاوح  24الر  20بني  لطبيعة وهدف كل حبث، ويالحظ من الدراسات املشا

 علي ألبيايت و دراسة عثمان عدنان عبد الصمدو ) 2007(كتشوك سيدي حممد  العب يف كل من دراسة  
بن عيسى العب فقط يف دراسة  13، و  )2017(بوعمامة حيي  دراسة حفاف بلقاسم وو دراسة ) 2004(

دراسة صدوق العب يف  48، و ) 2002 (كاظم علي  مهديالعب يف دراسة  30، و  )2012( رؤوف
ا ذه وه .) 2012( محزة الدراسات اختريت فيها العينة بالطريقة العمدية واختلفت هذه العينات يف نوعيا

ا   .وأعمارها وفئا

ة إىل نتائج متقاربة حيث :النتائج  -4 - 9 تفقت أغلبها على أمهية تأثري الربامج ا خلصت الدراسات املشا
التدريبية املقرتحة يف تطوير وتنمية القدرات البدنية للرياضيني، وأكدت الدراسات أن استخدام طريق التدريب 

  .ا دور كبري يف حتسني بعض القدرات البدنية اخلاصة كالقوة والسرعة وحتمل السرعةهلالدائري 
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   المشابهةأوجه االستفادة من الدراسات  - 10

ة للموضوع احلايل  .التعرف على أنواع خمتلفة من الدراسات اليت تناولت مواضيع مشا
 .االستفادة من تفهم مشكلة البحث  -
 .حتديد املنهج املناسب لطبيعة الدراسة وهو املنهج التجرييب - 

 .أمكن التوصل إىل أهم القدرات البدنية اليت ميكن حتسينها يف الربنامج احلايل  -
 .اختيار األسلوب األنسب للمعاجلات اإلحصائية لعينة البحث  -
 .اختيار األدوات واالختبارات والتمرينات اخلاصة للبحث - 

 .اختيار عينة البحث  -
ة  -   . االسرتشاد بنتائجها للبحث على ضوء نتائج الدراسات املشا

 : المشابهةأوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات  - 1 -10
ة يف عدة نقاط أمهها  :اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات املشا

ة يف أغلبها عن الدراسة احلالية يف اختيار املرحلة السنية لعينة  -  . البحث اختلفت الدراسات املشا
ة يف البيئة اليت طبقت فيها الدراسة  -  .اختلفت أيضا الدراسة احلالية عن الدراسات املشا
ة برنامج جترييب قائم على طريقيت التدريب- على عينة من  الدائري مل يطبق يف أي دراسة من الدراسات املشا

                                                                                                                 .العيب كرة القدم
 :راسة الحالية والدراسات المشابهةأوجه االتفاق بين الد - 2 -10
ة يف اختيار املنهج  -  .اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات املشا
ة يف اختيار العينة من  - العيب كرة القدم فئة أقل  اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة واحدة من الدراسات املشا

 .سنة 19و  17من 
وأخرى سرعة صفة ال وأخرى يف قوةهذه الدراسة احلالية يف صفة الالبعض من الدراسات ألخرى اتفقت مع   -

  . يف صفة السرعة القصوى اهلوائية
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                                    حويصلة نتائج الدراسات السابقة : )01( رقم جدول

  حويصلة النتائج   العناصر األساسية
يتضح من الدراسات السابقة أن الكثري منها هدفت إىل   األهداف

لتطوير بعض قة التدريب الدائري يطر التعرف على اثر استخدام 
الصفات البدنية وكذلك املهارات األساسية لكرة القدم و كرة 

  . اليد
ة على استخدام املنهج التجرييب  المنهج   اتفقت مجيع الدراسات املشا

  لدراسات املقدمة يف الفرتة ما بنيأجريت ا  المجال الزمني 

2007-2017  
  
  العينة

ة ما بني  عددها   48اىل 13 تراوحت حجم العينة يف الدراسات املشا

                      
  كل الدراسات اختارت الالعبني كعينة جلمع البيانات  نوعها

              كل الدراسات اختريت بالطريقة العمدية  كيفية اختيارها

ة على استخدام االختباراتا  وسائل جمع البيانات البدنية   تفقت الدراسات املشا
. كذلك تصميم برامج تدرييب واحلركية  

  
  

  أهم النتائج

ة إىل نتائج متقاربة حيث تفقت ا خلصت الدراسات املشا
أغلبها على أمهية تأثري الربامج التدريبية املقرتحة يف تطوير وتنمية 
القدرات البدنية للرياضيني، وأكدت الدراسات أن استخدام 

ا دور كبري يف حتسني بعض القدرات هلالدائري طريق التدريب 
  البدنية اخلاصة كالقوة والسرعة وحتمل السرعة

  



 

 

 

 النظري الجانب



 

 

 

 

 

  األول  فصلال

 تدريب الدائريال
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 تمهيد 

متثل القدرات البدنية األساسية، القوة العضلية والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة القاعدة العريضة للوصول إىل 
يتمتع به الالعب من تلك ، حيث يتوقف مستوى املهارات الرياضية بصفة عامة على ما  األداء املهاري اجليد

القدرات ذات العالقة باملهارة، وعلى ذلك تعمل طرق التدريب املختلفة االرتقاء مبستوى تلك القدرات من 
وسيلة تنفيذ الربنامج التدرييب لتطوير  يلذلك طرق التدريب ه خالل ديناميكية العمل مع مكونات التدريب

و من بني هاته الطرق سيطرق الباحث  إىل حتقيق الغرض املطلوببسلوك أقرب السبل . احلالة التدريبية للفرد
.لطريقة التدريب ملا هلا من أمهية كبرية لتنمية صفة القوة   
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:             ماهية التدريب الدائري/  1  

اية اخلمسينات كنظام للتدريب يستهدف الياقة البدنية لتالميذ  بدا شيوع مصطلح التدريب الدائري يف 
.يف جامعة ليدز باالجنلرتا) مورجان و ادمسون  (املدارس، وكذا الفضل يف ذلك إىل كل من    

اكتسب التدريب الدائري بعد ذلك موقعا متميزا يف جمال التدريب الرياضي بشكل عام أي خرج عن حدود 
:املدرسة و يرجع ذلك لعدة أسباب منها   

إليه من آلية و تنظيم و تركيز و تقنني و اقتصاد و تأثري التقدم احلادث يف أشكال التدريب و ما وصلت  -1
.يف ما يتعلق بتنمية القدرات البدنية املختلفة   

التقدم احلادث يف فسيولوجيا التدريب الرياضي، حيث كان لذلك فضال كبريا على أساليب التحكم يف  -2
.أمحال التدريب و تقنينها بأساليب عالية املوضوعية و التأثري   

ن التدريب الدائري ال ميثل و ال يعرب عن أسلوب حمدد ومستقل للتدريب ، أو طريقة للتدريب تضاف إ -3
و لكنه أسلوب ...) التكراري , الفرتي املرتفع الشدة , الفرتي املنخفض الشدة , املستمر( إىل الطرق املعروفة 

                                 ) 1( .لة أو نظام للعمل قابل للتعامل و التشكيل مع مجيع طرق التدريب املتداو 
من أكثر العلماء الذين جنحوا يف تطوير أساليب و أشكال التدريب  شولشو  مانفرديعترب             

الدائري، و كذلك النماذج اليت تناسب كل طريقة من طرق التدريب الشائعة مبا يف ذلك متغريات التدريب و 
) 2(: إمكانات التزايد و جماالت االستخدام حيث جنح يف وضع النماذج اآلتية  

   .باالستخدام احلمل املستمر مناذج التدريب الدائري: أوال 

.مناذج التدريب الدائري باالستخدام احلمل الفرتي منخفض الشدة : ثانيا   

.مناذج التدريب الدائري باالستخدام احلمل الفرتي مرتفع الشدة : ثالثا   

.مناذج التدريب الدائري باالستخدام احلمل التكراري: رابعا  

                                                            
  . 19، ص 2001، دار الفكر العريب، القاهرة ،" و نظريات التدريب الرياضي أسس" بسطوسي امحد ،   -  1
  . 19 ،ص 2003، القاهرة ن مصر ،  1دار الفكر العريب ، ط" التدريب الرياضي احلديث"محاد ،  إبراهيممفيت  -  2
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:تعريف التدريب الدائري   /2 

: التدريب الدائري بأنه  هارةيعرف   - 

طريقة تدريبية ألداء التمرينات بأداة أو بدون أداة يراعى فيها شروط معينة بالنسبة الختيار التمرينات و عدد “ 
ا و فرتات الراحة البينية وميكن تشكيلها باستخدام أسس و مبادئ كل طريقة من طرق  مرات تكرارها وشد

دف تنمي ) 1( .“ة الصفات البدنية التدريب املختلفة   

:كمال درويش ومحمد صبحي حسنين   تعريف                                          - 

يفهم حتت مصطلح التدريب الدائري و الصور املختلفة عن تصميماته ومتغرياته انه طريقة تنظيمية لطرق “ 
كما أن املصطلح يعطي إحياءا صحيحا إىل أن تدريبات وحدة ) تكراري , فرتي , مستمر( التدريب املختلفة 

داف و أغراض وحدة التدريب التدريب الدائري غالبا ما تأخذ شكل دائرة ،حيث ترتب التمرينات حسب أه
يف شكل دائرة يبدأها الالعب بالتمرين األول مث الثاين و هكذا ملتزما بتسلسل التمرينات إىل أن ينهي الدائرة 

وقد يؤدي الالعب دورة واحدة أو دورتني أو ثالث وذلك " دورة " و جمموعة التمرينات هذه يطلق عليها 
) 2(. اليت تشمل عادة دورة أو عدة دورات  حسب التصميم و اهلدف التدرييب للوحدة  

:أهداف التدريب الدائري / 3  

:تنمية القدرات البدنية و األساسية و المركبة  -1-  3  

 -السرعة  -القوة ( غالبا ما يكون اهلدف الرئيسي للتدريب الدائري تنمية القدرات البدنية األساسية 
حتمل السرعة و القوة املميزة بالسرعة و  -حتمل القوة ( أو القدرات البدنية املركبة مثل ) املرونة - التحمل
يف إطار التدريب العام و التدريب الدائري فان كل مكون من هذه املكونات                   ).الرشاقة 

يث تقنني احلمل، وتنظيمية بواسطة األساسية و املركبة له متطلباته اخلاصة اليت متيزه عن غريه وذلك من ح
)  3(.مترينات خمتارة تأخذ شكل التدريب الدائري   

                                                            
  78، ص 2005 األردن، عمان ن  1دار الفكر للطباعة و النشر ، ط" املختلفة  األعمارعلم التدريب الرياضي يف " قاسم حسن حسني ،  -  1
  . 19، ص 2003، القاهرة ، مصر 1دار الفكر العريب ط " التدريب الرياضي احلديث " محاد  إبراهيممفيت  -  2

   12ن ص 2001، مصر  اإلسكندريةمنشاة املعارف ،" و قواعد التدريب الرياضي و تطبيقاته  أسس"اهللا البساطي ،  أمر -  3
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وكذلك تركيب الدائرة بالقدر املناسب و مبا ) احملطة(و تنظيم الدائرة التدريبية يؤدي إىل مراعاة هذه اخلصوصية 
يتناسب مع مستويات املمارسني و كذلك الفروق الفردية بينهم، حيث حتدد التكرارات أو زمن األداء أو 

تقنني عملية زيادة احلمل و الوصول به إىل الشدة يف ضوء اختبار احلد األقصى الذي يعترب أداة املدرب يف 
. أعلى قدر ممكن يف ضوء إمكانات الالعب و قدراته   

ا، و إمنا أيضا الرتباطها  و اجلدير بالذكر إن االهتمام بالقدرات البدنية و تنميتها ليس فقط لرفع معدال
.بالعديد من املتغريات الوظيفية و النفسية  

:ية تحسين الحالة التدريب - 2 - 3  

يعترب التدريب الدائري شكل و طريقة تنظيمية لتحقيق احلالة التدريبية لالعب النشاط الرياضي التخصصي، 
احد املصطلحات الشاملة اليت عددا من املفاهيم املعربة عن الكفاءات البدنية " التدريبية"ويعترب مصطلح احلالة 

.لنوع النشاط الذي ميارسه الفرد وذلك بشكل شامل   

متغريات التدريب الدائري إىل حتقيق احلالة التدريبية عن طريق إحداث محل مستمر على اجملموعات  دف
العضلية العاملة ، وذلك باالستخدام أسلوب يسمح بإحداث تغريات يف عمل الدورة القلبية و زيادة  نظام 

 التنفس و تبادل الغازات من خالل 

) 1( .تنظيم طرق و أسس احلمل املختلفة  

          :   تحسين القيم التربوية   -3 -  3

لألساليب التنظيمية املستخدمة يف التدريب الدائري اثر كبري على حتسني و تثبيت القيم الرتبوية لدى       
املمارسني و خاصة الناشئني منهم، فاألداء اجلماعي لوحدات التدريب الدائري ينمي روح الفريق و العمل 

.                                اجلماعي لدى املمارسني  

التقومي الذايت يف التدريب الدائري يؤدي إىل زيادة الثقة يف النفس و الصدق و األمانة، استخدام بطاقة    
كما أن التدريب الدائري يعمل على توفري فرص االحرتام , تسجيل املستوى يزيد من دافعية الفرد للممارسة

حرتام ذوي اإلمكانات و القدرات املتواضعة بنفس قدر احرتام ذوي القدرات العالية،  املتبادل بني الالعبني و ا
                                                            

  . 09ص  2002،دار الثقافة وللنشر و التوزيع ، عمان ن االردن " علم النفس الرياضي يف التدريب و املنافسات الرياضية "ناهد رسن سكر،  -  1
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كما أن حتدي املعدالت املوضوعة يف حمطات الدوائر ينمي السمات اإلرادية و التحدي و السيطرة على 
.                     النفس و االعتماد عليها و الطموح و تربية قوة اإلرادة   

ة إىل أن مشاركة املمارسني يف تنظيم الدوائر التدريبية يؤدي إىل خلق قيادات واعدة لعملية هنا باإلضاف  
) 1( .التدريب الرياضي و أهدافه و تنظيماته خاصة يف القطاعات التعليمية  

:يادة دافعية الممارسة ز  -4 - 3   

كما أن التقومي الذايت و استخدام , العمل الدائري يتميز بالتنوع لذلك فهو شيق و يثري احلماس للممارسة
ويسمح باملقارنة الذاتية أو املقارنة مع , بطاقات مراقبة و تقومي املستوى يؤدي إىل زيادة الدافعية لدى املمارسني

.        اآلخرين بشكل موضوعي و مشوق  

يل األمحال يف نظام التدريب الدائري تؤدي إىل راحة نفسية جلميع املمارسني بصرف النظر إن واقية تشك   
م  وهذا يف حد ذاته يستبعد متاما خربات الفشل أو اإلحباط لدى أصحاب املستويات ,عن تباين مستويا

أو انعدام روح  كما انه و يف نفس الوقت يؤدي إىل عدم إصابة أصحاب املستويات العالية بامللل, الضعيفة 
.                 وهذا إجراء يزيد من دافعية املمارسة للجميع, ...الكفاح و املنافسة   

يف نفس الوقت فان استخدام التمرينات الزوجية مع الزميل يف التدريب الدائري و اليت تعترب ذات اثر جيد   
) 2( .كس على زيادة دافعية املمارسة لديهممن حيث إضافة السعادة و املرح و السرور على املمارسني مما ينع  

:موضوعية مراقبة المستوى و التقويم  -5 - 3  

أو االختبارات املوضوعية ، فالتقنني العمل يف ضوء , التدريب الدائري اقرب مبا يكون إىل مترينات املقاسية 
توقيتات األداء يف احملطات وفرتات الراحة البينية أو تكرارات األداء على مستوي احملطة أو الدورة أو الدائرة 

لعل ذلك ما دفع البعض لتقدمي مناذج .... مل يعترب عمل مقياسي لغرض التقومي الدقيق واجلزئي و الشا
. مقرتحة لتوظيف التدريب الدائري كبطاريات اختبار لرفع عائدها التقييمي جبانب عائدها التدرييب و التقوميي 

                                                            
  85، ص 2005 األردن، عمان ن  1دار الفكر للطباعة و النشر ، ط" املختلفة  األعمارعلم التدريب الرياضي يف " قاسم حسن حسني ،  -  1
  . 32، ص 2003، القاهرة ، مصر 1دار الفكر العريب ط " التدريب الرياضي احلديث " محاد  إبراهيممفيت  -  2
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إن بطاقات مراقبة املستوى يف التدريب الدائري قد وصلت من الدقة واملوضوعية إىل تقدمي وصف مفصل  و
.  داء األفراد يف مجيع املتغريات العملية التدريبيةملعدالت و مستويات أ  

كما أن نظام التدريب الدائري يسمح مبا يسمى التقومي الذايت وكذلك التقومي الفردي والتقومي اجلماعي ، و 
هذا يسمح مبقارنة مستويات الفرد بنفسه على فرتات دورية، أو مقارنة الفرد باألخر أو اجملموعة اليت ميارس 

) 1( .أو مقارنة الفرد أو اجملموعة مبعدالت ملستويات مثلى مستهدفة و مأمولةمعها،   

:أهمية التدريب الدائري /  4  

انه توجد أمهية تعليمية ) 1992(و عصام عبد اخلالق ) 1999(اتفق كل من كمال درويش و حممد صبحي 

                            :                                  و أمهية تربوية للتدريب الدائري 

.            حتسن املقدرة الوظيفية و زيادة القدرة على التكيف برفع كفاءة األجهزة احليوية•   

.     تنمية القدرات البدنية و احلركية للفرد•   

.        االهتمام بالفروق الفردية لألفراد•   

.         يشرتك يف األداء عدد كبري أو صغري يف وقت واحد •   

.     وجود الرياضي يف صورة حتدي بني مقدرته و إمكاناته وبني متطلبات التدريب •   

) 2(. وسيلة للتقييم الذايت للفرد •   

:مميزات التدريب الدائري   5 /  

دة القدرة على مقاومة التعب ، والتكيف مع أسلوب مهم لزيادة كفاءة اجلهاز الدوري و التنفسي و زيا•  
.               اجملهود البدين املبذول   

االهتمام بالفروق الفردية فيعمل الطالب مبا يتالءم و حالته أو حتدد اجلرعة مبا يتناسب مع مستواه و مقدرته • 
.        يسهم بدرجة عالية يف تنمية الصفات البدنية• .     

                                                            
  . 53، ص 2001، دار الفكر العريب، القاهرة ،" و نظريات التدريب الرياضي أسس" بسطوسي امحد ،  -  1
  . 112املصدر سبق ذكره ص1).(املوسوعة العلمية يف التدريب الرياضي: طلحة حسام الدين وآخرون  -  2
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مترينات باالستخدام أي طريقة من طرق التدريب حبيث ميكن الرتكيز حملاولة  تنمية واحد أو إمكانية تشكيل • 
.   أكثر من الصفات البدنية   

اجناز التقييم الذايت للطالب عن طريق التسجيل يف بطاقة املستوى، األمر الذي يتيح للفرد معرفة مدى • 
.   فيزداد بذلك عامل املنافسة , تغطية نقاط ضعفه تقدمه مم يزيد من دافعتيه حنو االرتقاء مبستواه و   

.  إمكانية التدرج حبمل التدريب بصورة صحيحة، وذلك بتطبيق مبادئه•   

إمكانية استخدام مترينات متنوعة طبقا لإلمكانات املتاحة حبيث تكون يف أماكن متفرقة ، مما خيلق عامل • 
.  التشويق و التجديد و اإلثارة   

.          املساعدة يف تقدير الوقت و االقتصاد فيه•   

اإلسهام بدرجة فعالة يف إكساب و تنمية اخللقية و اإلرادية مثل النظام و األمانة و االعتماد على النفس و • 
.           غري ذلك مم ساعد على فعالية العمل   

   ) 1( .ليت ترتكز يف رياضة معينة أو نشاط خاص إمكانية تصميم دائرة خاصة باالحتياجات اللياقة البدنية ا• 
    

تشكيل وحدات التدريب /  6  

يراعى عند تصنيف وحدات التدريب الدائري تغري احلمل عرب احملطات مبا يتماشى مع اجملموعات العضلية  - 1
:      األساسية ، فمثال ميكن أن نشكل الوحدات كما يلي   

.   مترين رجلني " احملطة األوىل " التمرين األول *   

.  مترين للذراعني و املنكبني " احملطة الثانية " التمرين الثاين *   

.   مترين للبطن " احملطة الثالثة " التمرين الثالث *   

.   مترين للظهر " احملطة الرابعة " التمرين الرابع *   

                                                            
  .  213ص 2007. القاهرة .الفكر العريب. راتب البحث العلمي يف اجملال الرياضي دار: حممد حسن عالوي ، أسامة كامل  -  1
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كل حمطة على جمموعات عضلية معينة ختتلف عن اجملموعات العضلية يف و يف هذه احلالة يركز األداء يف    
احملطة األخرى ، و هذا يعين انه يف مجيع احملطات يكون هناك جمموعات عضلية واحدة يف حالة عمل ويف 

دف إحداث  حني أن اجملموعات العضلية األخرى و يف حالة الراحة وهذا يعترب احد أساليب تنظيم الدائرة 
.ية الشاملة للجسم التنم  

أسلوب أخر يستخدم يف حالة ما إذا كان اهلدف من عملية التدريب إحداث تأثري ذات شدة معينة و  - 2
حجم معني على جمموعات عضلية معينة ، باإلضافة إىل تنمية جمموعات أخرى أيضا ولو بقدر اقل ، كان 

و ) اجملموعة العضلية املراد الرتكيز عليها  (تتضمن وحدة التدريب الدائري ثالث مترينات لعضالت الرجلني 
مترين لعضالت البطن و أخر لعضالت الذراعني و املنكبني ، ويف هذه احلالة تشكل الوحدة الدائرية باستخدام 

:  احد النموذجني التاليني   

:      النموذج األول   

.           لعضالت الرجلني ) التمرين األول ( احملطة األوىل  -  

.                      لعضالت البطن) التمرين الثاين ( حملطة الثانية ا -  

.     لعضالت الرجلني ) التمرين الثالث ( احملطة الثالثة  -  

.      لعضالت الذراعني و املنكبني) التمرين الرابع ( احملطة الرابعة  -  

. لعضالت الرجلني ) التمرين اخلامس ( احملطة اخلامسة  -  

بني مترينات القوة ) مترين للبطن و الذراعني ، و املنكبني ( يالحظ أن هذا النموذج انه يوجد دائما فاصل و 
حيث أن اجلرعة اخلاصة بالرجلني املراد إحداثها على املمارسني تسمح , الثالث اخلاصة بعضالت الرجلني

التدريب الفرتي منخفض الشدة، حيث  أي باستخدام طريقة, بإعطاء راحة بينية بني مترينات القوة للرجلني 
     ) 1( .تعترب فرتات أداء مترينات البطن و الذراعني و املنكبني يف هذا النموذج وقت راحة لعضالت الرجلني 

                                                         

                                                            
  . 113مصدر سبق ذكره ص. املرونة-حتمل القوة-القدرة-القوة1) (املوسوعة العلمية يف التدريب الرياضي:طلحة حسام الدين وآخرون  - 1
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:النموذج الثاني   

      .              لعضالت البطن : احملطة األوىل  -

.    لعضالت الرجلني : احملطة الثانية  -  

.               لعضالت الرجلني :  احملطة الثالثة  -  

.        لعضالت الرجلني : احملطة الرابعة  -  

. لعضالت الذراعني و املنكبني : احملطة اخلامسة  -  

حيث يكون اهلدف , و يالحظ يف هذا النموذج أن مترينات الرجلني قد وردت كلها يف شكل متتايل     
على ) و خاصة إذا مل يكن هنالك فرتات للراحة البينية بني التمرينات ( التدرييب هنا إحداث محل مستمر 

.               اجملموعة العضلية للرجلني   

جيب ترقيم وحدات التدريب الدائري بواسطة كروت أو الفتات أو : ئري ترقيم وحدات التدريب الدا -  3
كما ميكن أن تتضمن  ...)  د,ج,ب,ا( أو ....) ,4,3,2,1( لوحات يكتب عليها أرقام مترينات الدائرة 

ا  كما ميكن أيضا أن توضع رسومات توضح التسلسل احلركي , كل لوحة موصفات أداء التمرين اخلاص 
بعض احلاالت ميكن أن يكتب على هذه اللوحات حجم أداء التمرين ، و يف مجيع األحوال  للتمرين ، ويف

.يفضل أن يقوم الفرد املمارس بإعداد هذه األشياء   

حيث جيب حتديد اجتاه احلركة إىل التمرين التايل للتمرين املمارس ,كما ميكن كتابة أرقام احملطات على األرض 
اية الدائرة ,  و عادة ما تأخذ دائرة الوحدة شكل دائرة أو مربع حىت يكون التمرين األول و هكذا حىت 

    ) 1(.للدائرة تاليا مباشرة للتمرين األخري فيها ، مما يسهل عملية أداء أكثر من دورة للوحدة الدائرية

:التدريبات البدنية في نموذج التدريب الدائري /  7  

لنموذج التدريبات الدائرية ) قوة , سرعة , حتمل , مرونة , رشاقة ( التكوينات اخلاصة بالقدرات البدنية  
:تتضمن التفرعات التالية   

                                                            
  .114مصدر سبق ذكره ص. املرونة-حتمل القوة-القدرة-القوة1) (املوسوعة العلمية يف التدريب الرياضي:طلحة حسام الدين وآخرون  - 1



مفهومه و خصائصهالفصل األول                                            التدريب الدائري   
 

  29 

    :الرشاقة * 

. الرشاقة البدنية  -1  

. الرشاقة احلركية  -2  

.الرشاقة الفردية  -3  

.رشاقة األكروبات  -4  

.الرشاقة ذات التنفيذ االجتماعي  -5  

.الرشاقة االقاعية  -6  

:المرونة *   

.املرونة السلبية  -1  

.املرونة االجيابية  -2  

: التحمل *   

.التحمل العام  -1  

. التحمل اخلاص  -2  

. حتمل القوة  -3  

.حتمل السرعة  -4  

:القوة *   

.القوة املميزة بالسرعة  -1  

.حتمل القوة  -2  
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.القوة القصوى  -3  

:أساليب التدريب الرياضي /  8  

.             التدريب الدائري باالستخدام احلمل املستمر ) 1(  

.         التدريب الدائري باالستخدام احلمل الفرتي منخفض الشدة ) 2(  

.      التدريب الدائري باالستخدام احلمل الفرتي املرتفع الشدة ) 3(  

) 1(. التدريب الدائري باالستخدام احلمل التكراري ) 4(   

:التدريب الدائري باالستخدام الحمل المستمر -1 -  8  

.      مع استخدام الزمن كهدف, التدريب بدون راحة : النموذج األول *   

الوحدة ( وهذا النموذج يتم بدون فرتات راحة بينية بني احملطات أو الدورات داخل وحدة التدريب الدائري 
. دى التمرينات أو الدوائر بدون استخدام الزمن كهدف و يف هذه النوعية تؤ ) ختلو متاما من أي فرتات راحة   

.  مع استخدام الزمن كهدف , التدريب بدون راحة : النموذج الثاين *   

وتصميم الوحدة حبيث , ويف هذا النموذج يتم التدريب بدون فرتات راحة بينية مع استخدام الزمن كهدف   
.    تتضمن ثالث دورات   

.     التدريب بدون راحة مع استخدام الزمن و تقنني احلمل بدون جرعة : النموذج الثالث *   

و , مع وجود وقت حمدد للتمرينات وكذلك تقنني جرعات التدريب, يف هذا النموذج يتم التدريب بدون راحة
) 2(. لكن باالستخدام عدة دورات خمتلفة   

:ل الفتري منخفض الشدة التدريب الدائري باالستخدام الحم - 2-  8  

).            ثانية راحة  45, ثانية عمل  15:( النموذج األول *   
                                                            

  .108ص2008سوريا . . دار الينابيع. الفكر التدرييب األملاين بكرة القدم: موفق جميد املوىل  -  1
  . 114ص1997 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر.تخطيط برامج تربية وتدريب البراعم والناشئين في كرة القدم:عمرو أبو المجد،إسماعيل الخكي -  2
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ثانية على أن تكون الراحة البينية بني احملطات  15يف هذا النموذج  يتم أداء كل مترين من مترينات الدائرة ملدة 
.ثانية فقط  45  

) .         ثانية راحة 30, ثانية عمل  15: ( النموذج الثاين *   

ثانية  30ثانية على أن تكون الراحة البينية  15يف هذا النموذج يتم أداء كل مترين من مترينات الدائرة ملدة 
.فقط   

).      ثانية راحة  30, ثانية عمل  30: ( النموذج الثالث *   

ثانية  30ن الراحة البينية ثانية على أن تكو  30يف هذا النموذج يتم أداء كل مترين من مترينات الدائرة ملدة 
  ) 1(.أخرى

:  التدريب الدائري باالستخدام الحمل مرتفع الشدة   -  3 -  8  

)  إيل ثانية راحة  30من , ثانية عمل  15إىل  10من : ( النموذج األول *   

 15إىل  10(يف هذا النموذج يثبت مترينات حبيث يكون األداء يف كل مترين أو حمطة من حمطات الدائرة من   
) .   ثانية  90إىل  30( كما يعطي راحة بينية بني احملطات قدرها من ) ثانية   

احلد األقصى  من%  75و الذي يكون , و حتديد فرتة دوام الراحة يكون مناسبا ملقدار شدة القوة املستخدمة
.    و كذلك وفق اهلدف التدرييب املراد الوصول إليه , لقدرة املمارس على مترينات الدائرة   

)     ثانية عمل  180إىل  30من , تكرار  12إىل  8من : ( النموذج الثاين *   

كرارات اليت يف هذا النموذج ال يتم حتديد زمن حمدد ألداء التمرينات و لكن يستخدم نظام تثبيت عدد الت
). تكرار  12إىل  8( حيث جيب أن تكون هذه التكرارات من , يؤديها املمارس على  التمرينات   

و ترتاوح , على أن تسمح التمرينات املختارة بان يؤدي املمارس يف ضوء هذا املدى من التكرارات برمت عادي 
     . ثانية  180إىل  30فرتة دوام الراحة البينية بني احملطات من 

                                                            
  .114ص1997 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر.برامج تربية وتدريب البراعم والناشئين في كرة القدم تخطيط:عمرو أبو المجد،إسماعيل الخكي -  1
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من احلد األقصى لقدرة %  75و كما هو احلال يف النموذج األول فان شدة جرعات التمرينات تكون 
حيث أن هلذه , ... كما جيب أن تتضمن الراحة مترينات اسرتخاء و إطالة , املمارس على التمرينات املختارة 

.ملراد حتقيقيه النوعية من أمهية خاصة بالنسبة لضمان الوصول إىل التأثري التدرييب ا  

:التدريب الدائري باالستخدام الحمل التكراري  -  4 -  8  

)           ثانية راحة  120, تكرارات  8: ( النموذج األول *   

, تكرارات فقط على مدار الدائرة بكاملها  8يعتمد هذا النموذج على عملية تثبيت عدد تكرارات التمرين ب 
.   ثانية تستعمل يف مترينات اإلطالة و االسرتخاء 120على أن يكون دوام فرتة الراحة   

التحميل على  و لذلك فان هذا األسلوب يتضمن تثبيت لعدد التكرارات و سريان التمرينات و حساب زمن
.أن يكون اهلدف هو تقليل زمن األداء يف الدائرة   

).   ثانية راحة  180إىل  90, ثانية عمل  15اىل 10( من : النموذج الثاين *   

و تثبيت محل التمرين ) ثانية  15إىل  10من ( يعتمد هذا النموذج على تثبيت مدى زمن األداء ليكون من 
من احلد األقصى لتكرارات ، و يلي ذلك زيادة محل من %  50جرعة تبلغ  يف الدائرة األوىل باالستخدام

من احلد % 80يعقب ذلك أداء ثالث مرات باالستخدام جرعة قدرها % 70إىل %  60إىل % 50
. األقصى للتكرارات   

من % )  70,% 60,% 50( مث يبدأ بعد ذلك تقليل متدرج يف احلمل عن طريق استخدام جرعات قدرها 
.  األقصى للتكرارات احلد   

ثانية تستخدم يف أداء مترينات اإلطالة و االسرتخاء و على  180إىل  90هذا وجيب إن تكون فرتة الراحة من 
 10من ( هذا يكون هدف التدريب يف هذا النموذج هو زيادة عدد التكرارات خالل مدى زمن األداء احملدد 

).    ثانية  15إىل   

) ثانية راحة بني الدورات 180إىل  90من , ادة زمن التحميل و تثبيت التكرارات زي: ( النموذج الثالث * 
وبعد كل دورة من احملطات تعطي فرتة راحة  قدرها , تؤدي مترينات احملطات املختارة حسب الرتتيب احملدد هلا 
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ما جيب أن تستغل ك, ثانية و يتوقف طول فرتة الراحة على طبيعة و شدة الزيادة يف األداء  180إىل  90من 
  ) 1(. فرتة الراحة يف أداء مترينات اإلطالة االسرتخاء 

أسس التدريب الدائري /  9  

ا عند تطبيقه لتنمية اللياقة البدنية  و هذه األسس هي  , للتدريب الدائري أسس يقوم عليها جيب مراعا
:كالتايل   

مبدأ زيادة الحمل  -1 -  9  

عند تنمية و تطوير الصفات البدنية و قد خيتلف أسلوب تطبيق هذا املبدأ يعد هذا املبدأ من األسس اهلامة 
اتبع  

:احلمل املستخدم فقد يتم بواسطة لكيفية تنظيم طريقة   

.إنقاص زمن األداء مع تثبيت حجمه و شدته  -أ   

.زيادة حجم و شدة احلمل أو االثنني معا مع تثبيت زمن أداء التمرين  -ب   

.                   تقصري فرتات الراحة بني مترينات احملطات  -ج   

:و يتضح عند تطبيق مبدأ زيادة احلمل مالمح معينة و واضحة للعمل نشري إليها فيما يلي   

.أن يكون هذا التدريب فرديا  -  

.أن تقوم زيادة عدد مرات تكرار التمرين و معدل تقدمه على أساس قدرة الفرد و نسبة سرعته يف التحسن -  

.أن تكون التمرينات قابلة للقياس  -  

) 2(.مع ضرورة معرفة املتدرب ملقدار العمل الذي يقوم به , أن تكون هذه التمرينات موحدة املستوى  -  

                                                            
  . 71ص2004مطبعة جامعة بغداد. اإلعداد الفين بكرة القدم: سامي الصفار -  1
  .26ص2000 .نعما. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. األساليب احلديثة يف تدريب كرة القدم: موفق جميد املوىل  -  2
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                                                                           تحديد جرعة التدريب   -  2 -  9
تتحدد جرعة التدريب بناءا على نتيجة االختبار األقصى الذي قبل البداية يف برنامج التدريب و تسجيا        

اليت تتنوع بني  مث نستخلص فيها جرعة التدريب, هذه االختبارات يف بطاقات املستوى أو بطاقات التسجيل 
) 1(. ربع و ثلثي أقصى تكرار لكل مترين   

: الخصائص المنظمة لبرنامج التدريب الدائري  / 10  

.دقيقة  30 - 15يرتاوح زمن التدريب الدائري بني  -  

يتم ترتيب التمرينات بالتبادل مع أجزاء اجلسم املختلفة و اجملموعات العضلية و يفضل أال يتكرر التدريب  -
:جزءا من أجزاء اجلسم يف مترينني متتاليني أو أكثر ، ومن األفضل ترتيب التمرينات كاأليت   

.مترينات رجلني ، ذراعني ، بطن ، ظهر   

                                                                     رين متا  9-4عدد التمارين يقع ما بني  -
عند استخدام متارين جديدة جيب على املدرب أن يؤدي منوذج صحيح ألداء هذه التمارين كما  -         

   ) 2( .جيب أن حيدد عدد مرات أداء كل مترين 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

  101.المصدر سبق ذكره ص. التمارين التطويرية بكرة القدم: تامر محسن إسماعيل، موفق مجيد المولى   -  1
  . 81ص2007 .اإلسكندرية.مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية2. .احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم ط االجتاهات:أبو عبده حسن السيد -  2
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  :خالصة

 لكل البدنية القدرات وتنمية تطوير يف بالغة أمهية الدائري للتدريب أن استخلصنا سبق ما خالل من   
التدريب ،   وأنواع وخصائص وأهداف قواعد على باالعتماد وذلك الرياضي مستوى رفع إىل يؤدي رياضي،مما

  .التدريب الدائري  مبادئ إىل أيضا تطرق الباحث كما
  .الدائري  التدريب أخالقيات على صورة وإعطاء التدريب أخالقيات إىلالباحث   تطرق كما  

 عن مدى الكشف اجل من ركائزه وحتديد مبسطة بصورة الدائري التدريب عن شاملة نظرة إعطاء عامة وبصفة
 على اجلانب كذلك الرتكيز جيب انه إال الوقت نفس يف واملمارس لالعب واجلسمية البدنية القدرات تنمية

 العقلية القدرات ، وتنمية الدافعية حنو ممارسة النشاط الرياضي  وحتقيق خلق يف أمهية من وماله النفسي
 .املتعددة  وجماالته مواضيعه يف بالتعمق يكون وهذا الفريق واخللقية والروحية ، داخل

  

 

 

 

 

 

                           



 

 

 

 

   الفصل الثاني

 القوة العضلية
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  دتمهي

حياول الباحث من خالل هذا الفصل توضيح أمهية القوة والقدرة العضلية لالعيب كرة القدم وأهم الطرق الفعالةيف 
الالعب، كما سيتطرقالباحث تنميتها وكيفية تقنني وختطيط وتنفيذ برامج تدريب القوة العضلية لتحسني قدرات 

إىل املصدر الرئيسي للقوة العضلية وهو اجلهاز العضلي فإن األمر يتطلب التعرف على أنواع االنقباضاتالعضلية اليت 
تعترب مصدر القوة املسببة للحركة، حبيث ال يستهدف الباحث الدخول أو التعمق يف أية تفاصيل فنية و خاصة 

بشكل رئيسي على أمهيتها وأنواعها وطرق تنميتها وخصائص احلمل يف تطويرها يف الفسيولوجية، ولكن الرتكيز 
.جمال تدريب الالعبني واليت تنطبق مع الناشئني   
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 :تعريف القوة العضلية - 1
وضع نظرا ألمهية القوة العضلية يف املمارسة الرياضية واليت شرحناها سابقا، فقد اجتهد عدد كبري من اخلرباء يف 

  :تعريفات هلا منها على سبيل املثال 

ا )( Harraهارةيعرفها   ة " بكو مقاومة  أقصىأعلى قدر من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جملا
  " .خارجية  مضادة 

ا( Zaciorski )زاتيورسكيكما يعرفها  -   1."مواجهتها على مقاومة خارجية أوقدرة العضلة يف التغلب "   بأ

إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة "  ( Stiller )شتيللريعرفها  -
  " .مقاومات خارجية سواء كانت ثابتة أو متحركة 

ا مقدرة العضلة على إنتاجها يف "   (Hetenger )هتنجربينما يعرفها  - حالة أقصى انقباض إيزومرتي بأ
  2."إرادي

قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات خمتلفة ومواجهتها حسب "  ( Mathweev )ماتفيفويعرفها  
  :و متثل املقاومات املختلفة يف نظر ماتفيف كما يلي " متطلبات النشاط الرياضي 

.التغلب على وزن اجلسم كما حيدث يف رياضة اجلمباز والوثب على سبيل املثال•   

.ة التغلب على املنافس كما يف رياضة اجليدو واملصارعة والرياضات املشا•   

.التغلب على الثقل اخلارجي كما يف رياضة رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرص •   

) 3(.أثناء االحتكاك كما يف رياضات اجلماعية مثل كرة القدم يف التغلب على الكرة واملنافس•     

 و فيلشمان عريف ولكن بالنسبة لتصنيفها إىل أنواع فيمكن معرفتها من خالل تقسيم الرسونهذا بالنسبة للت   
Larsson et Flishman )   ()1 (   :  

                                                            
  . 236ص . 1994اء الدين سالمة ؛ فسيولوجيا الرياضة ، دار الفكر العريب ، القاهرة  1
  . 91ص. القاهرة.دار املعارف12. .علم التدريب الرياضي ط :حممد حسن عالوي 2

  . 22ص1998 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر1. .موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي ط: حممد صبحي حسانني ،أمحد كسري معاين3
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قدرة الفرد على دفع وزن اجلسم أو "  اويعرفها الرسون بكو : " الدينامكية " القوة المتحركة  -1 - 1
، ونالحظ ذلك يف رياضة كرة القدم من خالل االنتقال السريع واملستمر ألداء واجبات " توجيهه يف أي اجتاه 

  ...... " .هجومية ودفاعية كاجلري والوثب

ا رسون الويعرفها : " الستاتيكسية " القوة الثابتة   -2 - 1 أو شد اجلهاز أو قدرة الفرد على دفع " بكو
وتغطية الكرة  االحتفاظ، ففي رياضة كرة القدم ويظهر ذلك أثناء "ضغط اجلسم فيوضع معني ألقصى فرتة زمنية

couverture de balle . 

ا :  "االنطالقية " القوة المتفجرة  -3 - 1 " قدرة الفرد على إخراج أقصى قوة ممكنة " ويعرفها فليشمان بكو
يف رياضة كرة القدم يف حالة أداء املهارات اليت تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء مهارة  وميكن لنامالحظة ذلك

 2(.أو يف حالة التصويب على املرمى ضرب الكرة بالرأس أو عندما يركل الالعب الكرة بأقصى قوة وألبعد مسافة

(  

عليها عنصر حتمل القوة زاد مع الرسون و فليشمان يف هذه العناصر و لكن  ( Jackson )جاكسون ويتفق 
وهذاالعنصر مهم جدا لالعب كرة القدم ويظهر من خالل طول فرتة زمن املباراة أو لعب أكثر من مباراة يف : 

فرتاتزمنية قصرية ، فالالعب املعد جيدا ال يشعر بأي تعب عضلي سواء بالنسبة لعضالت ذراعية أو رجلية أو 
  ) 3( .يف املباراة الظهر نتيجة للجهد املبذول 

  :القوة العضلية  أهمية- 2

تعترب القوة العضلية من مظاهر النمو البدين اهلامة، وتعترب أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية وعنصرا حركيا   
بينالصفات البدنية األخرى  لذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح للتقدم يف األنشطة الرياضية املختلفة واليت 

ا تساهم بقدر كبري يف زيادة اإلنتاج احلركي يف ا تتطلبالتغلب على مقاومات الرياضي عامة جملال معينة ولكو
حيث يتوقف مستوى األداء على ما يتمتع به الالعب من قوة عضلية مع تفاوت تلك العالقة مبدى احتياج 

                                                                                                                                                                                       
  . 83.ص1999. القاهرة. دار الفكر العريب. أسس ونظريات التدريب الرياضي : بسطويسي أمحد بسطويسي 1
  .74ص2000 .منشأة املعارف باإلسكندرية1. .أسس اإلعداد املهاري واخلططي يف كرة القدم ط: أمر االلهالبساطي، حممد كشك 2

  .43ص2006 .اإلسكندرية.دار الوفاء للطباعة والنشر.األسس الفسيولوجية للتدريب يف كرة القدم: يوسف الزم كماش، صاحل بشري سعد 3
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خرى كالسرعة والتحمل األداءلعنصر القوة العضلية، ومتثل أحد األبعاد املؤثرة يف تنمية بعض املكونات البدنية األ
  ) 1(. واملرونة والرشاقة 

ويرى كثري من العلماء أن األفراد الذين يتصفون بالقوة العضلية يكونون أقدر من غريهم على سرعة التعلماحلركي 
  .وإتقان مستوى األداء احلركي، وإمكانية الوصول للمستويات الرياضية العالية 

أن املستوى العايل من القوة العضلية يساهم بشكل فعال  ( Janson et Fisher )فريى جنسن و فيشر 
  ) 2(.الواحدة من العوامل الديناميكية لألداء احلركي ومن أسباب حتسينه وتقدمه ايف حتقيق األداء اجليد، وأ

بأن هناك عالقة إجيابية عالية بني القوة 1994) (كما يضيف كل من حممد حسن عالوي وحممد رضوان 
العضلية والقدرة على التعلم احلركي، وأن هناك ارتباطا وثيقا ومباشرا بني القوة العضلية واملهارة يف األداء احلركي، 

و أن أي العب تتوافر لديه القوة واملهارة يستطيع بسهولة أن يتفوق على الالعب الذي ميتلك أحد هذين 
دون العنصر اآلخر، كون القوة العضلية أهم القدرات البدنية على اإلطالق، فهي أساس تعتمد  العنصرين فقط

عليه احلركة واملمارسة الرياضية واحلياة عامة الرتباطها بكل من القوام اجليد والصحة والذكاء والتحصيل واإلنتاج 
ا يتمتع به الفرد من القوة العضلية والشخصية، إذ يتوقف اإلجناز احلركي الشامل بدرجة كبرية على مستوى م

حيث اتضح أن القوة من أهم العوامل الديناميكية إلتقان األداء املهاري ذو املستوى العايل يف مجيع األلعاب 
  . الرياضية التنافسية 

  : القوة العضلية أنواع -  3

ارتباطها بعناصر أو قدرات بدنية تعددت اآلراء حول أنواع القوة العضلية فقد أشار البعض إىل تقسيمها من حيث
املنتج من القوة ،كذلك مت تصنيف القوة على مل القوة وكذلك صنفت تبعا ملقدار أخرى كالقوة السريعة وحت

  . أساس القوة العامة والقوة اخلاصة

  :ارتباط القوة العضلية ببعض القدرات البدنية   -  4

                                                            
  .167 .ص2001 .القاهرة.دار الفكر العريب 2. .التدريب الرياضي احلديث ط: مفيت إبراهيم محاد1

    67 ص2000 . منشأة املعارف اإلسكندرية.املدخل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية : إبراهيم أمحد سالمة 2
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والتحملعلى شكل قدرات هلا شكل جديد ومميز، وذو عالقة ترتبط القوة العضلية بكل من عنصري السرعة 
القوة املميزة  -) 1(:القوةالعضلية إىل ثالثة أنواع كما يلي فاينيكوثيقة بالنشاط املمارس وبصفة عامة يقسم 

 .بالسرعة 
 .القوة االنفجارية  -
  . حتمل القوة العضلي  -

جتمعبني  ااملميزة بالسرعة كأهم صفة لالعيب كرة القدم لكو تعترب صفة القوة :القوة المميزة بالسرعة  -1 - 4
ا ارتباط القوة   harra )القوة املميزة بالسرعة وقد عرفها هارة= السرعة × صفيت السرعة والقوة وينظر إليها على أ

ا   ( قوة قدرة الفرد يف التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركة مرتفعة، وهي عنصر مركب من ال" بكو
  " .                           العضلية و السرعة 

 "مقدرة العضلة أو جمموعات عضلية للبلوغ باحلركة إىل أعلى تردد يف أقل زمن ممكن" اويعرفها أيضا على أ

ويرى " إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة أقل وقت ممكن"  اتعريف آخر بأ هارةويضيف 
الربط بني القوة العضلية والسرعة احلركية يف العضالت تعد من متطلبات األداء احلركي يف املستويات أن "  بارو

عضلة أو العضالت قدرة الرياضي على إخراجّ  أقصى قوة يف ال االعليا،حيث يعرف القوة املميزة بالسرعة على أ
كمصطلح فيزيائي، بينما يرى  "  (Power)ويسميها بعض خرباء التدريب الرياضي بالقدرة" .يف أقل زمن ممكن

وهو ما يعين إخراج أقصى قوة بأسرع أداء )   (Explosive Powerإىل القدرة كمرادف للقوة االنفجاريةالبعض 
السريع أو عندما حياول الالعب اخلداع وتغيري  واالنتقالحركيوملرة واحدة كما حيدث يف كرة القدم عند املهامجة 

  2.على الكرة  االستحواذجسمه وسرعته للمرور من املنافس والتغلب على املنافس يف حماولة الالعب اجتاه
القدرة على إخراج أقصى قوة يف أقصر وقت بسرعة "  اعلى تعريفها بكو  الرسون ويوكمحيث اتفقكل من 

أي استخدام معدالت عالية من القوة يف شكل تفجر حركي، حيث يؤكد لتحقيق ذلك يتطلب ما "حركةمرتفعة
  : يلي 

                                                            
1WEINECK.J :Manuel d’entrainement traduit par MICHEL Portman et ROBERT .4eme édition - 

.ED.Vigot .paris .1997.p177  
  . 106ص2000 .األردن. عمان. دار الفكر. اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم: وسف الزم كماش  - 2
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 . درجة عالية من القوة -1

 . درجة عالية من السرعة 2 - 

 ) . السرعةة أو استخدام القوة لتفجري استخدام السرعة لتوليد القو (القدرة على دمج القوة بالسرعة  3-

ويستخلص الباحث مما سبق أن القوة املميزة بالسرعة ) 1(.التفجر احلركي والذي يكون يف وقت حمدود للغاية 4-

هي مقدرة الرياضي على األداء احلركي املتميز بأقصىقوة ويف أقصى سرعة ممكنة وهذا ما يتطلبه هذا النشاط 

 . لالعب كرة القدم) أو القدرة القوة املميزةبالسرعة ( حيث سنتطرق الحقا إىل أمهية هذه الصفة 

  :القوة االنفجارية   -2 - 4

ميكن للعضلة أو جمموعة ،بأعلى قوة ديناميكية"ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وتعرف 
 ) 2(. "أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب أثناءاالنقباض اإلرادي  ابأ"وتعرف أيضا " عضلية أن تنتجها ملرة واحدة

مع مالحظة أن هناك عدم تفريق يف بعض املراجع العربية ووصف كال النوعني بالقدرة،ولكن القوة االنفجارية 
تظهر، وميكن التعرف عليها من خالل ما تتميز به بأعلى قوة وأقصى سرعة وملرة واحدة،وبذلك فهي أقصى قوة 

تتطلب الوثب عاليابسرعة كأداء مهارة ضرب سريعة حلظية وكما نشاهدها يف كرة القدم من خالل أداء مهارات 
الكرة بالقدم أو بالرأس أو يف حالة دفاع حارس املرمى عن مرماه ، أو عندما يركاللالعب الكرة بأقصى قوة 

أما القوة املميزة بالسرعة هي القدرةعلى التغلب املتكرر على .وألبعد مسافة أو يف حالة التصويب على املرمى
ويؤكد ذلك ) 3(سرعة حركية مرتفعة وتكون القوة والسرعة عند ذلك أقل من القصوى ، املقاومات باستخدام
اجلري (أن القوة املميزة بالسرعة تتمثل يف التكرار دون ما برهة انتظارلتجميع القوى 2003 طلحة حسام الدين 

أما القوة االنفجارية فهي القدرة علـى قهر مقاومة قصوى أو أقل مـن القصوى ولكن يف أسرع زمن  )السريع
  4 )(.  ممكن

                                                            
  10 .ص1999 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر1. .التدريب الرياضي والتكامل بني النظرية والتطبيق ط:عادل عبد البصري - 1
  . 112ص1998 .القاهرة. دار الفكر العريب. لرياضي احلديثالتدريب ا: مفيت إبراهيم محاد - 2
  83.ص1997.القاهرة.مركز الكتاب للنشر.ختطيط برامج تربية وتدريب الرباعم والناشئني يف كرة القدم:أبو اجملد عمرو، امساعيل اخلكي - 3
  . 67ص2003 .القاهرة.املعارف  دار.يف التدريب الرياضي1) ( املوسوعة العلمية: طلحة حسام الدين وآخرون  - 4
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فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة االنفجارية وخاصة عند أداء مهارات التمرير والتسديدواالرتقاء 
وفيما . العضليةالتفصيل إىل هذا يف موضوع القدرة يف كرة القدم اليت تتطلب حركة وحيدة إلجناحها، وسنتطرق ب
أن القوة القصوى  Barrow) "(حيث يرى بارو: يلي بعض التعريفات اليت وصفها العلماء للقوة االنفجارية

تتطلب من الفرد إخراج احلد األقصى من القوة اليت ميتلكها والذي خترجه العضلة ضد مقاومات تتميز بارتفاع 
  )1(."اشد

 ابأ هاراوعرفها " أقصى قوة خترجها العضلة نتيجة إنقباضة عضلية واحدة" ابأClarke)( (وعرفها كالرك 
ة  قدرة من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضليىأعل"   ، ويعرفها هتنجر"أقصى مقاومة خارجية مضادةجملا

( Hettinger)وعلى "القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة أقصى انقباض إيزومرتي إرادي" ابأ
ذكرالتعاريف السابقة يرى الباحث بأن القوة االنفجارية هي أقصى قوة اليت ميكن للرياضي إنتاجها خالل 

   . أقصىانقباض عضلي إرادي

  :تحمل القوة  -3 - 4

مبعىن قدرة الفرد علىبذل جهد بدين مستمر أثناء " اجللد العضلي أو" بالتحمل العضلي" تعرف يف كثري من املراجع 
حبيث يقع العبء األكرب للعمل على   )2(، " العضلية املعينة ألطول فرتة معينة جملموعات وجود مقاومات على ا

جمهود بدين يتميز حبمل عال هي القدرة على مقاومة التعب أثناء أداء"اجلهاز العضلي ويذكر بسطويسي عن هارا 
قدرة "، ويعرف أبو العالعبد الفتاح بكونه    )3("على اجملموعات العضلية املستخدمة يف بعض أجزائه أو مكوناته 

الفرد على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبيث يقع العبء األكرب يف العمل على اجلهاز 
ويعرفه بارو " مقدرة العضلة على أن تعمل ضد مقاومامتتوسطة لفرتة طويلة من الوقت"نه بكو ماتيوزويعرفه ) 4("العضلي
املقدرة على "، ويعرفه كالرك بكونه " مقدرة التغلب على العمل العضلي املفروض أداؤه أثناء فرتةزمنية مستمرة "بكونه 

   )5(. "االستمرار يف القيام بانقباضات عضلية لدرجة أقل منالقصوى

                                                            
  .22ص1998 .القاهرة. مركز الكتاب للنشر1. .موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي ط:حممد صبحي حسانني ، أمحد كسري معاين - 1
  . 68ص) ب،س.(مصر.دار اجلهاد للنشر و التوزيع  -القوة والبطولة–التدريب باألثقال :عصام الوشاحي  -2
  . 84ص 1999 .القاهرة.دار الفكر العريب.أسس ونظريات التدريب الرياضي: البسطويسي بسطويسي أمحد   - 3
  . 24املصدر سبق ذكره ص. موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي : حممد صبحي حسانني ، أمحد كسري معاين  - 4
  . 85ص1993 .القاهرة.العريبفسيولوجيا اللياقة البدنية دار الفكر : أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين -5
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لص الباحث أمهية احليوية ألنواع القوة العضلية يف رياضات اجلماعية بصفة عامة ورياضة كرة القدمبصفة يستخ
خاصة ، وأن الالعب يستطيع تنفيذ معظم الواجبات اهلجومية والدفاعية واهلجوم املضاد كما حيتاج إىل بذلدرجة 

ة طويلة من الوقت وهذا ما مييزه عنمنافسه يف هذا عالية منأنواع القوة للتغلب على مقاومات العنيفة واملستمرة لفرت 
  .العنصر احليوي من خالل امتالكه ألنواع القوة العضلية 

ختتص  واليت  :القوة العامة -4 - 4.كما ذكرنا سابقا مت تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة اخلاصة
بكل األنظمة واليت تعترب أساس برامج القوة العضلية واليت يتم تنميتها خالل مرحلة اإلعداد األوىل أو يف 

السنوات األوىل من بداية تدريب الالعب، و املستوى املنخفض من القوة العامة رمبا يكون عامل مؤثر وحمدد 
ا ويقصد   :القوة الخاصة   -5 -  4. لكل مراحل تقدم الالعب ( ما يرتبط بالعضالت املعنية يف النشاط بأ

فإن تنمية القوة . وترتبط بالتخصص يف األداء اليت ترتبط بنوع الرياضة وبطبيعة النشاط) املشرتكة يف األداء 
موسم اإلعداد  بدايةألقصى حد ممكن جيب أن تكون مندجمة بشكل كبري وذلك يف ا اخلاصة والوصول

   )1( .اخلاص

تعترب السرعة من املكونات األساسية ألداء البدين وإحدى الركائز اهلامة لوصول إىل حتقيق أعلى  :السرعــة
، ويـرى   )2("القابلية العالية لسرعة احلركة االنتقالية" احركي يف معظم األنشطة الرياضية ، ويعرفها هارة بأأداء

وينظر إىل السرعة كمؤشر ملدى توافق )3(."القدرة علـى أداء حركات معينة فـي أقصى زمن ممكن"  االبعضبأ
 االستجابات

العضلية مع االستجابات العصبية الالزمة للتوقيت واملدى احلركي اخلاص للمهارات الرياضية املختلفة، حيثيتطلب 
قابلية الفرد لتحقيق عمل يف أقل زمن ممكن " اعلى أ نهوفدر فريى . ذلك كفاءة اجلهازين العضلي والعصيب 

وبذلك يفهم حتت مصطلح السرعة التعاريفالتالية " وتتوقف على سالمة اجلهاز العصيب العضلي عند الرياضي 
ومن "القدرة على إجناز حركة أو حركات مكررة متتالية بإيقاع سريع، أو القابلية العالية لسرعة احلركة االنتقالية" :

  خالل

                                                            
  . 235ص2001 .القاهرة.دار الطباعة للنشر والتوزيع 2. .التدريب الرياضي النظرية والتطبيق ط: عويس اجلبايل  - 1
ا: مروان عبد اجمليد ، صبحي حسانني - 2   .16ص1998 .القاهرة.دار الفكر العريب.اإلعدادالبدين.األسسالنظرية.اللياقة البدنية ومكونا
  . 102ص 1999عمان. .دار الفكر للنشر والتوزيع .اختبارات والقياس والتقومي يف الرتبية البدنية:مروان عبد اجمليد إبراهيم   -3
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ركي املتشابه يف أقل وقت التعاريف السابقة و يستخلص الباحث أن السرعة هي املقدرة على تكرار األداء احل 
  ."ممكن 

الذي يتضمن تنمية القدرة العضلية لالعب كرة القدم يتطلب معرفة العالقة بني  يوحول موضوع حبث  
ختتلف املتطلبات من القوة العضلية  إىل أنهفيشروهارةوجنسونالقوةالعضلية والسرعة، كما أشار كل من 

اختالفاشديدا تبعا لطبيعة النشاط املمارس وطبقا للعالقة بني القوة والسرعة، حيث ميكن استخدام القوة 
بأسلوبانفجاري، سريع ، بطيء، ويتطلب األداء يف بعض األنشطة القدرة على سرعة إنتاج القوة، حيث ترتبط 

  . " ال توجد سرعة دون قوة عضلية "بريا، حيث السرعةبالقوة العضلية ارتباطا ك

  : )القوة والسرعة ( تزاوج القدرات البدنية  -  5

تعترب القوة والسرعة من الصفات البدنية األساسية لالعب كرة القدم فإن ارتباط وتزاوج عنصري القوة العضلية 
 :والسرعة ينتج عن ذلك الصفات التالية

تتزاوج صفة القوة العضلية كعنصر أساسي مع السرعة كعنصر ثانوي وبذلك تكون نسبة القوة أكرب منالسرعة   -
 .وينتج القوة املميزة بالسرعة كعنصر يظهر أمهيته يف املسابقات الرمي والوثب

ن كما يتزاوج عنصر السرعة كعنصر أساس مع القوة كعنصر ثانوي، وبذلك تكون نسبة السرعة أكرب م  -
وعندما يكون .حيث يظهر أمهية هذا العنصر ملسابقة العدو بشكل خاص ) قوة السرعة ( القوةوينتج عن ذلك 

هذا االرتباط بني صفيت القوة والسرعة يف أعلى شدته أي بأقصى قوة وسرعة ممكنة ينتج عن ذلك عنصر يف 
حلركية الوحيدة وهو ما يعرف بالقوة غاية األمهية يف جمال التدريب، ويلعب دورا كبريا يف أداء املهارات ا

حيث يظهر أمهية هذا العنصر مثل رياضة  كرة القدم اليت تتطلب االرتقاء )1(. ةاالنفجارية أو القدرة االنفجاري
 ..وضرب الكرة والتسديد

ما يتفق عليه يف العديد من  وهذا"القدرة العضلية"ومبعىن أخر يعرف عن تزاوج القوة العضلية والسرعة مبصطلح 
 .اجعاملر 

 

  
                                                            

  . 98ص1996 .القاهرة. دار الفكر العريب1. .أسس ونظريات احلركة ط: بسطويسيأمحد  - 1
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  :تعريف القدرة العضلية وأهميتها لالعب كرة القدم  -  6

تعد القوة العضلية والسرعة من أهم عناصر اللياقة البدنية اليت جيب أن تتوفر لدى العيب كرة القدم اليت تتطلب 
العضلية الكبرية يف اجلسم  جملاميعمعظم اعمل سريع وقوة عضلية ألن العب كرة القدم حيتاج أن يكون قويا يف 

باعتبار أن القوة العضلية مركبة مهمة ملعظم فعاليات اللعبة مثل املهامجة، االنتقال السريع، والالعب حيتاج إىل 
الوثب لضرب الكرة بالرأس، كما أنه حيتاج للقوة للتغلب على عدد من العوامل اليت تفرضها طبيعة اللعبة مثل 

كرب مساحة امللعب، طول الفرتة الزمنية لألداء، وأن يكون الالعب قادرا على اللعب يف كل املناطق   وزن الكرة ،
يف مساحة اللعب مشاركا يف الواجبات الدفاعية واهلجومية، إضافة إىل أن سرعة وكثافة التحركات قد ازدادت 

ويات احلالة التدريبية، األمر الذي بسبب تعدد املهام وتنوع أساليب اللعب يف كرة القدم احلديثة وتطور مست
يشرتط وجود مستوى عال للياقة البدنية، وتعترب القوة العضلية الصفة القاعدية اليت تقام عليها بعض العناصر 

وترتبط بالتحمل ورفع قدرة الالعب على األداء وتساهم بدرجة كبرية يف تنمية السرعة والرشاقة واملرونة مما يشكل 
مهية القوة العضلية كركيزة للياقة البدنية اليت هي أحد العوامل األساسية يف احلالة التدريبية مفهوما عاما يف أ

   )1(. لالعب كرة القدم 

وحيتاج العب كرة القدم إىل القوة العضلية من أجل التغلب على مقاومات معينة، تتمثل هذه املقاومات يف حالة 
أداء املهارات اليت تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء مهارة ضرب الكرة بالرأس أو يف حالة دفاع حارس املرمى 

كذلك . مسافة، أو يف حالة التصويب على املرمىعن مرماه ، أو عندما يركل الالعب الكرة بأقصى قوة وألبعد 
التغلب على مقاومات وزن اجلسم عند االشرتاك يف أداء مهارة ضرب الكرة بالرأس أو عندما حياول الالعب 

اخلداع وتغيري اجتاه جسمه وسرعته للمرور من املنافس والتغلب على املنافس يف حماولة الالعب االستحواذ على 
وهذا حيتاج من الالعب  )2(، تأثر بالتعب خالل املباراة وهذا ما يعرف مبصطلح القدرة العضليالكرة وهذا دون ال

إىل تدريب خاص ذي مستوى عال من خالل اهتمام تدريب احلديث بالناشئني، حيث جند أن العيب كرة القدم 
ركية بأعلى كفاءة ممكنة يف هذه الفئات العمرية حيتاجون إىل بناء القوة العضلية من أجل أداء املهارات احل

فيتفق الكثري من العلماء أن القدرة العضلية تعترب من أهم اخلصائص البدنية لألنشطة   )3(ومقاومة التعب ،

                                                            
  . 112ص2005 .القاهرة.دار الفكر العريب2. .العيب كرة القدم طختطيط برامج إعداد : مفيت إبراهيم محاد، حممود أبو العينني - 1
 رسالة ماجستري كلية الرتبية. عمر أثر استخدام التدريب الدائري يف بعض الصفات البدنية واملهارات احلركية لدى العيب كرة القدم: لبلبيسي سالم ا - 2

  . 2000جامعة املوصل.الرياضية
  .83ص2004 .دار املعارف باإلسكندرية. متطلبات العب كرة القدم البدنية واملهارية :بطرس رزق ااهللا   - 3
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قدرة مركبة وتعد القوة والسرعة مكونات  االرياضية اليت تتطلب إخراج أقصى قوة يف أسرع وقت ممكن، حيث أ
القدرة العضلية هي قدرة الفرد على حتقيق أقصى قوة عضلية بأعلى معدل أولية ،يشري نصر الدين رضوان إىل أن 

من السرعة، وذلك ألداء أمناط من السلوك احلركي تتطلب استخدام العضالت بأقصى قوة وبأقصى سرعة يف أن 
كما يرى حممد حسن العالوي، وعصام عبد اخلالق أن القدرة العضلية تتعلق مبقدرة الالعب على بذل ،  واحد

ا حاصل ضرب القوة يف السرعة .قوة كبرية بأقصى سرعة والقدرة على الربط بينهما كما ميكن أن تعرف بأ
 وميكن

  :    التعبري عنها باملعادلة التالية 

  . السرعة×القوة =القدرة  

  )املتفجرةالقوة السريعة أو ( أن القدرة العضلية  ( 1999 )ويذكر نصر الدين رضوان وأمحد املتويل منصور
القوةالعضلية والسرعة احلركية حيث ختتلف : عبارةعن مكون حركي ينتج عن طريق الربط بني مكونني اثنني مها

األمهيةبالنسبة لكل مكون من هذين املكونني وفقا الختالف وزن األداة أو الثقل أو القوة املراد استخدامها يف 
ل الرياضي أن القدرة العضلية قدرة حركية مركبة قد جملاء يف اومن ناحية أخرى يرى بعض العلما . األداءاحلركي

القوة والسرعة والتوافق العضلي الذي يتحسن ويتطور بالتدريب :تنتج عن الربط بني ثالثة مكونات أولية هي
وغريمها إىل أن القدرة العضلية Jonsonوجونسون  Barrowبارو وهلذهاألسباب يشري كل من . واملمارسة
تتطوربالتدريب على الربط بني القوة والسرعة، وهلذا يعتربون هذه القدرة من أهم ما مييز األفراد املتدربني خاصية 

التوافقية اليت  ميعملونعلى تدريب كل من القوة والسرعة ، ويعملون يف نفس الوقت على تدريب قدرا مأل
  )1(.تتمثل يف الربط بينهذين املكونني يف إطار حركي توافقي واحد

وتعترب القدرة العضلية من وجهة نظر املتخصصني يف جمال القياس يف الرتبية الرياضية قدرة مركبة حيث متثاللقوة 
ا وال يعين القول بأن القدرة العضلية تتضمن القوة والسرعة أ. والسرعة مكونات أولية بالنسبة هلذه القدرة

كي الذي ينتج من الربط بني القوة والسرعة يف أيطار تساوي القوة والسرعة وإمنا تعين ذلك املكون احلر 
ترتبط القدرة )2(يتطلب استخدام القوة القصوى والسرعة القصوى للفرد،" احلركات القوية السريعة "حركيتوافقي

العضليةبدرجة إتقان األداء املهاري، فكلما ارتفعت درجة األداء املهاري ارتفع مستوى التوافق بني األلياف وبني 

                                                            
  . 103املصدر سبق ذكره ص.موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي: حممد صبحي حسانني ،أمحد كسري معاين  - 1
  . 88 ص) ب،س( .)منشأة املعارف باإلسكندرية.دليل القياسات اجلسمية واختبارات األداء احلركي: حممد إبراهيم شحاتة ، حممد جابر بريقع- 2
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عضالت وحتسني التوزيع الزمين الديناميكي لألداء احلركي، ولذلك ال حيقق الرياضي مستوى عاليا من ال
   )1(.القدرةالعضلية إال يف حالة ارتفاع مستوى األداء املهاري

أن نتائج األحباث تشري إىل أن حتسن القدرة يأيت بتحسن القوة أكثر منه 1997)(يشري طلحة حسام الدين
   )2(.بتحسن السرعة 

إن العديد من املراجع اتفقت على أن القدرة العضلية عبارة عن صفة مركبة من القوة العضلية والسرعة معا، وأن 
تنمية القدرة العضلية عن طريق مترينات جتمع يف طبيعة أدائها بني صفيت القوة العضلية والسرعة معا أفضل 

القوة ( أنه لضمان احلصول على القدرة العضلية  ويشري نصر الدين رضوان.منتدريب عنصري القوة والسرعة 
  جبب أنتؤدى) املتفجرة أو القوة السريعة 

   )3(.مجيع التمرينات باألثقال واليت يتضمنها هذا الربنامج حبركات متفجرة وبأقصى سرعة ممكنة 

والقدرة . ال منالسرعةيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي إمكانية بذل درجة عالية من القوة العضلية مبستوى ع
التيتتميز بإطالق أقصى  اتباألداءعلى دمج القوة بالسرعة لذا فإن مصطلح القدرة ال يرتبط يف األداء الرياضي إال 

االنفجارية، القدرة  القوة( قوة ديناميكية انفجارية خالل األداء حيث يعرفها العديد من العلماء باملصطلحاتالتالية 
  ) .االنفجارية، القوة السريعة، القوة املميزة بالسرعة 

لذا رأى الباحث إلقاء الضوء على مدى التغريات اليت حتدثها الربامج التدريبية بتمرينات األثقال لالعيب كرةالقدم 
) الناشئني ( ظى هذا النوعيف تنمية القدرة العضلية وخاصة خالل هذه املراحل اهلامة من مراحل النمو حيث ليح

 .من الدراسات باالهتمام الكايف رغم أمهيته يف كيفية بناء أجسامهم واحلصول على أعلى معدالتاللياقة البدنية
قبل التطرق إىل تنمية القوة والقدرة العضلية جيب معرفة بعض اخلصائص الوظيفية و الرتكيبية للعضالت، 

فتعترب هذه من العوامل الفسيولوجية املؤثرة على القوة العضلية . ياف العضليةوأنواعاالنقباضات العضلية ونوع األل
.  

  :الجهاز العضلي  -  7

                                                            
  .155.ص2000 .منشأة املعارف باإلسكندرية.املدخل التطبيقي للقياس يف اللياقة البدنية:إبراهيم أمحد سالمة  - 1
  . 155املصدر سبق ذكره ص. يف التدريب الرياضي ) 1(املوسوعة العلمية:طلحة حسام الدين وآخرون  - 2
  . 19املصدر سبق ذكره ص.مترينا للقوة العضلية واملرونة احلركية جلميع األنشطة الرياضية99 : أمحد املتويل منصور حممد نصر الدين ،  - 3
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 عضلة600يعترب اجلهاز العضلي هو املسئول عن حتريك أعضاء اجلسم ، ويشمل جسم اإلنسان على حويل 
 والوظيفة للنظام العضلي هو أن، ومن أساسيات البناء به متنوعة الشكل واحلجم والنوع تبعا للعمل الذي تقوم 

 من قبض أو بسط، أو تقريب أو تبعيد الكل عضلة وظيفة وعمل معينة تقوم به لتحريك العظمة املتصلة
   )1(.  للجزء املتصل به من اجلسم، وأحيانا تشرتك جمموعة من العضالت معا لتؤدي وظيفة حمددة

  :االنقباضات العضلية  -1 -  7

 املختلفة ا يعترب االنقباض العضلي هو الوظيفة األساسية للعضلة، وهو املسؤول عن القوة الناجتة عنها وبدرجا
 :ويتميز االنقباض العضلي خبصائص ثالث هي. حىت درجة القوة القصوى)*(بداية من مستوى النغمة العضلية 

 .االختالف يف درجة القوة املنتجة من االنقباض العضلي -
 .ختالف يف سرعة االنقباض العضليالا -
  )2(.االختالف يف فرتة دوام االنقباض العضلي -

 ويسيطر اجلهاز العصيب ويتحكم يف درجة االنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة الناجتة مبدى قدرة اجلهاز
 3 )(. العصيب على تعبئة أكرب قدر ممكن من األلياف العضلية للمشاركة يف االنقباض العضلي

 نظرا لكون اجلهاز العضلي يعترب املصدر الرئيسي للقوة العضلية فإن األمر يتطلب التعرف على أنواع االنقباضات
ويسيطر اجلهاز العصيب ويتحكم يف درجة االنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة . اليت حتدثها العضالت

 الناجتة مبدى قدرة اجلهاز
 .ن من األلياف العضلية للمشاركة يف االنقباض العضلي العصيب على تعبئة أكرب قدر ممك

 نظرا لكون اجلهاز العضلي يعترب املصدر الرئيسي للقوة العضلية فإن األمر يتطلب التعرف على أنواع االنقباضات
  . اليت حتدثها العضالت

مقاومات خارجيةأو تستطيع العضلة إنتاج قوة عند حماولتها التغلب على :أنواع االنقباضات العضلية  -2 - 7
تستخدم لتنمية القوة عادة طرق تدريب خمتلفة تعتمد علىأنواع . مواجهتها وذلك عن طريق االنقباضات العضلية

  :يليقباض العضلي الثابت واملتحرك كمااالن

                                                            
  . 06ص2004 .جامعة الزقازيق.املركز العريب للنشر 2. .يولوجيا الرتبية البدنية واألنشطة الرياضية ط: علي جالل الدين فس - 1
  . 60ص2000 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر1. .أسس تنمية القوة العضلية باملقاومات لألطفال ط :مفيت إبراهيم محاد  -2
  . 35املصدر سبق ذكره ص. فسيولوجيا اللياقة البدنية : أبو العال أمحد عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين  - 3
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  : Isométrique) الثابت ( االنقباض االيزومتري   -1 -2 - 7

 ة تغريات لطول العضلة أثناء االنقباض وال حتدثتنقبض العضلة دون حدوث حركة، أي ال حتدث فيه أي
ويشري هذا املصطلح إىل  )1(. حركة نتيجة هذا االنقباض، حيث ال تستطيع العضلة يف حالة طوهلا أن تقصر

 كمية"
 ". من التوتر يف العضلة، واليت تتولد نتيجة مقاومة دون حركة ملحوظة يف املفاصل

حماولة الفرد رفع ثقل معني ال يقدر على حتريكه أو : املقاومات الثابتة مثلوتستخدم هلذا التدريب أنواع من 
 حماولة

 عضلية ضد عمل عضلي اجملموعةدفع الثقل كجدار احلائط أو البار احلديدي املثبت، أو باستخدام عمل عضلي
لية كبرية دون أخرى مثل دفع أو شد أحد الذراعني لألخر، إذ أنه يصبح يف اإلمكان إنتاج قوة عضاجملموعة 
 إظهار

   )2(. حركة واضحة للعضالت العاملة أو للثقل الذي حياول الفرد رفعه أو دفعه

  : Isotonique) الديناميكي أو المتحرك ( االنقباض االيزوتوني -2 -2 - 7

 تطول)حيدث االنقباض العضلي اإليزوتوين عندما تكون العضلة قادرة على االنقباض إما بالتقصري أو باإلطالة 
 .ألداء عمل ما أي يستخدم االنقباض العضلي املتحرك( أو تقصر
   )3(.ي الالمركز املركزي واالنقباض  االنقباضاالنقباض اإليزوتوين إىل وينقسم 

  :Concentrique) بالتقصير ( االنقباض المتحرك المركزي  -3 -2 - 7

العضلي املركزي فعالية التوتر ملواجهة املقاومة يطور االنقباض . حيث تنقبض العضلة وهيتقتصر يف اجتاه مركزها
وبذلك تقصر ألياف العضلةوتؤدي إىل حركة عضو اجلسم بالرغم من املقاومة، أي ينتج عن هذا االنقباض 

 .حتريك املفاصل

                                                            
  . 43ص2003 .القاهرة.دار الفكر العربي..فسيولوجيا اللياقة البدنية:أبو العال عبد الفتاح ، أحمد نصر الدين سيد  - 1
  . 53ص1998 .منشأة المعارف اإلسكندرية. تدريب القوة العضلية وبرامج األثقال للصغار: محمد عبد الرحيم إسماعيل  - 2
  . 207المصدر سبق ذكره ص. فسيولوجيا التدريب والرياضة: أبو العال عبد الفتاح  - 3
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حيدث هذا النوع من اإلنقباض إذا ما كانت قوة العضالت أكرب من املقاومة حيث تستطيع القوة املنتجة 
  . التغلب على املقاومة، وحيدث نتيجة ذلك قصر يف طول العضلةمنالعضالت 

  :Excentrique )بالتطويل( االنقباض المتحرك الالمركزي  -4 -2 - 7

حيث تنقبض العضلة يف اجتاه أطرافها بعيدا عن مركزها وهي تطول، وهذا النوع من االنقباض موجود فيمظاهر 
يتطلب منا العضلة ذات األربع رؤوس الفخذية العمل بالتطويلويدخل احلياة اليومية فمثال النزول من على السلم 

  )1(. أيضا هذا النوع من االنقباض العضلي مكمال لطبيعة احلركة عند تدريبات املقاومة اإليزوتونية املركزية
 رفع الثقلعندما تكون املقاومة أقل من القوة حيث إن : وعلى سبيل املثال يف االنقباض املركزي و الالمركزي 

يتطلب أن تنقبض العضلة مركزيا بالتقصري، ويستخدم االنقباض بالتطويل عند هبوط الثقل إلبطاء سرعة 
نزوهلتحت تأثري اجلاذبية األرضية، ويف هذه احلالة سنجد أن العضالت سوف حتاول التغلب على املقاومة لكن 

فانقباض بالتطويل ال يعين زيادة يف طول .ت املقاومةتتغلب عليها ، وحيدث نتيجة لذلك ازدياد طول العضال
   )2(.  العضلة وإمناتعود العضلة إىل طوهلا الطبيعي

  :  Iso cinétique) ايزوكينتيك ( االنقباض المشابه للحركة  -5 -2 - 7

وهو انقباض عضلي يتم علىاملدى الكامل للحركة وبسرعة ثابتة، حىت لو تغريت القوة املبذولة على مدى زوايا 
األداء ويأخذ الشكل الطبيعيألداء احلركات الفنية التخصصية، فيعترب أكثر أنواع تدريبات القوة تأثريا على 

كما تعترب أجهزة التدريب .مثل حركات الشد يف السباحة أو التجديف )3(.اكتساب القوة املرتبطة باألداءاحلركي
  .  عضلي اإليزوكينيتكباألثقال من الوسائل التيتستخدم لتحسني كفاءة االنقباض ال

  : polymériqueاالنقباض البليومتري -6 -2 - 7

وهو عبارة عن انقباض متحرك غري أنه يتكون منعمليتني متتاليتني يف اجتاهني خمتلفني حيث يبدأ االنقباض حبدوث 
ملواجهة مطاطية سريعة للعضلة كاستجابة لتحميلمتحرك مما يؤدي يف بداية األمر إىل حدوث شد على العضلة 

                                                            
  . 53ص2003 .القاهرة.دار الفكر العربي1. .ط) نظريات وتطبيقات(فسيولوجيا الرياضة  :أحمد نصر الدين سيد - 1
 .ص1996 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر1 .تصميم برامج القوة وتخطيط الموسم التدريبي ط-تدريب األثقال: عبد العزيز النمر ، نريمان الخطيب - 2

79  
  . 108ص2000 .القاهرة.دار الفكر العربي1. .يولوجيا التدريب الرياضي طفس: محمد حسن عالوي ،أبو العال عبد الفتاح   -3
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املقاومة السريعة الواقعة عليها فيحدث نوعمن املطاطية يف العضلة مما ينبئ أعضاء احلس فيها فتقوم بعمل رد 
  )1(.فعل انعكاسي حيدث انقباضا عضليا سريعايتم بطريقة تلقائية 

 بو حائط الصدالعبها وحيدث ذلك عند أداء الكثري من املهارات الرياضية كأداء حركة الوثب ألعلى اليت يقوم
 ... يف رياضة كرة الطائرة أو حركات االرتقاء اليت تسبق مهارات الوثب بأنواعه والرمي

  :يوضح أنواع وأشكال االنقباض العضلي  02)(الجدول رقم 

  التغير في طول العضلة   أنواعه  شكل االنقباض 

  
  
 

 متحرك -1
Dynamique  

 أيزوتوين-أ
 .مركزي*
 .المركزي*

 
 مشابه للحركة - ب

 
 البليومرتي -ج

  

 تقصر العضلة يف اجتاه مركزها-
تطول العضلة وتنقبض يف اجتاه -

 .أليافها
تقصر العضلة أو تطول تبعا  -

 .للحركة املطلوبة
متط العضلة أكثر من طوهلا فبل -

 انقباضها مباشرة
  

  ثابت  -2

Statique  

 أيزومتري-
  

  تنقبض العضلة يف نفس طوهلا -

الباحث فيما خيص نوع االنقباضات العضلية اليت جيب الرتكيز عليها يف رياضة كرة القدم يذكر أبوالعال يستخلص 
أمحد عبد الفتاح أنه خيتلف البناء احلركي يف هذه اللعبة غري أن طبيعة األداء تتفق يف تغيري سرعة وقوةاألداء،ففي 

والتصويب تقوم العضالت بعمل عضلي متحرك يتميزبصفة القوة املميزة  واالرتقاءالسريع واملهامجة  االنتقالوقت 
بالسرعة ويف أحوال كثرية يعقب ذلك عمل عضلي ثابت وختتلف العالقة بني العمل العضليالثابت واملتحرك 
حسب اختالف نوع األداء ففي كرة القدم جيب الرتكيز على االنقباض املتحرك وخاصة املركزيوالالمركزي من 

                                                            
  79. .املصدر سبق ذكره ص. يف التدريب الرياضي 1) ( املوسوعة العلمية: طلحة حسام الدين وآخرون  -1
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كما جيب الرتكيز علىالعمل الثابت يف   )..وضرب الكرة االرتقاءوالتمرير، التصويب،  االستقبال(سرعة  عمل
  )1(.... مع املنافس للسيطرة على الكرة أو إيقاف الكرة االحتكاكحالة 

  

  :مؤثرة في القوة العضلية الالعوامل الفسيولوجية  -  8

تنمية القوة العضلية يؤدي إىل زيادة يف مساحة مقطع العضلة، وبالتايل فإن هناك ارتباطا قويا بني مساحةمقطع  إن
   )2(.العضلة والقوة اليت ميكن أن تنتجها العضلة 

  :المقطع الفسيولوجي للعضلة  -1 - 8

أن كلما كرباملقطع "الفسيولوجي"جمموع مقطع كل ألياف العضلة الواحدة، ويرى علماء  الفسيولوجييعين املقطع 
الفسيولوجي للعضلة كلما زادت القوة العضلية أي أن قوة العضلة تزداد بزيادة حجم األلياف العضلية 

   )3(.ومناملعروف أن عدد األلياف يف العضلة الواحدة ثابت ال يتغري من امليالد وعلى مدى احلياة

 وزيادة مساحة مقطعها الفسيولوجي بني اجتاهني فريى البعض إلشارة أنه خيتلف العلماء حول أسباب منو العضلة
 أن هذا التغيري حيث نتيجة لزيادة عدد األلياف بالعضلة الواحدة حيث لوحظ ذلك بالنسبة لالعيب رفع األثقال
 وكمال األجسام بينما يرى الرأي األخر على أن عدد األلياف العضلة يتحدد يف كل عضلة وراثيا وال يتغري مدى

 ). وهذا ما ذكر يف عدة مراجع(حلياة وأن منو العضلة حيدث عن طريق زيادة حمتويات الليفة ا
 وأن الزيادة اليت حتدث يف حجم العضلة ترجع إىل زيادة املقطع العرضي لليفة العضلية الواحدة نتيجة زيادة

واملايوسني واألنسجة الضامة  حمتويات الليفة من مصادر الطاقة والشعريات الدموية واللويفات وفتائل األكتني
 وهذا

  )4( .ما يعرف بالتضخم العضلي، وتضخم العضلة أحد العوامل األساسية املرتبطة بالقوة العضلية
 وبالرغم من أمهية التضخم العضلي وتأثريه على القوة العضلية إال أن القوة العضلية ميكن أن تنمو دون زيادة يف

                                                            
  .83ص  2000عمان. .دار الفكر للطباعة والنشر. األساليب احلديثة يف تدريب كرة القدم: جميد املوىل موفق - 1
  . 40املصدر سبق ذكره ص.يف التدريب الرياضي 1) (املوسوعة العلمية: طلحة حسام الدين وآخرون  - 2
  .90املصدر سبق ذكره ص . علم التدريب الرياضي: حممد حسن عالوي  - 3
  . 26املصدر سبق ذكره ص.فسيولوجيا الرتبية البدنية واألنشطة الرياضية : علي جالل الدين - 4
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 ومها نظامان أو طريقتان معروفتان يف تنمية القوة( فق العصيب العضليأي عن طريق التوا)التضخم العضلي 
  :العضلية جيب شرحهما يف كيفية زيادة حجم العضالت كمـا يلي

  

تعتمد الطريقة األوىل على تنمية القوة عن طريق زيادةالتضخم العضلي بزيادة :التضخم العضلي  -2 - 8
  مساحة املقطع العرضي لليفة العضلية، 

زيادة حجم وقوة األوتار واألربطة والنسيج الضام داخل العضلة ، حيث يزيد حجم كل ليفة من ألياف العضلية
   )1(.  طريق تنشيط بناء الربوتني بالعضلةواملكونات املسئولة عن االنقباض داخل الليفة العضليةعن 

حبيث ال تستخدم الشداتالقصوى تتطلب تنمية القوة القصوى عن طريق التضخم العضلي مراعاة بعض اخلصائص 
من القوة القصوى، وعند استخدامالتدريب 75%- 90%بالرغم من استخدام شدات عالية فـي حدود 

مع مراعات أن سرعة االنقباضال 90% -100%األيزومرتي تظهر الفائدة األكرب عند استخدام الشدات 
لقوة كمكونات لألداء السريع وجيب أن ترتبط بطريقة التدريب بقدر ما ترتبط بتنمية كل من السرعة وا

 )2(.ثانية ويرى البعض أن أفضل طريقة هي التكرار حىت حالة الرفض25-30تستمرالتكرارات يف كل دورة لفرتة 

 
 كما تتعلق ضخامة العضلة بدرجة مباشرة لكثافة محل العمل، كما ترتبط أيضا بعمليات بيولوجية للجهاز

  . يبات الطويلة املدى لرفع مستوى القوة العضليةالعضلي للفرد ويأيت نتيجة لتدر 

  :التكيف العصبي العضلي  -3  - 8

ة دون زيادة حجم الكتلة تعتمد الطريقة الثانية على حتسني كفاءة العمل العصيب ورفع مستوى نظم إنتاج الطاق
العضلية مبقدار ما  ةوذلك من خالل حتسني عمل األلياف العضلية بأنواعها املختلفة، حيث تنتج القو العضلية،

من الوحدات احلركية اليت تشرتك يف االنقباض العضلي، وكذلك زيادة خمزون مصادر الطاقة أمكن تعبئته
وسيتطرق الباحث إىل شرح هذه . الفوسفاتية وكفاءة عمل اإلنزميات لسرعة إنتاجالطاقة املطلوبة لالنقباض

                                                            
  . 35املصدر سبق ذكره ص.فسيولوجيا التدريب والرياضة: أبو العال عبد الفتاح  - 1
  . 126املصدر سبق ذكره ص. التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية: أبو العال أمحد عبد الفتاح  - 2
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  )1(.دة يف التضخم العضليالطريقة الحقا أي عند تنمية القوة العضلية دونالزيا
ويتحدد استخدام أي من الطريقتني أو الدمج بينهما بناءا على عدة عوامل منها نوع التخصص 

فيذكر أبو العال أمحد عبد الفتاح على سبيل املثال أن . الرياضيواخلصائص الفردية للرياضي، ومستوى القدرة لديه
يتطلب تنمية القوة زيادة احلجم والكتلة والتضخم العضلي ..اجللةبعضاألنشطة الرياضية مثل تطويع املطرقة ودفع 

 .لذلكتستخدم الطريقة األوىل
كما تتطلب بعض األنشطة الرياضية تنمية القوة العضلية مع عدم زيادة كتلة اجلسم، مثل الرياضات 

 .مية القوة العضليةاجلماعيةومن بينها رياضة كرة القدم، ففي مثل هذه احلالة تستخدم الطريقة الثانية لتن
كما أن بعض األنشطة الرياضية تتطلب زيادة القوة عن طريق العامل العصيب والتضخم العضلي معا مثلمتسابقي 

  . العدو والتجديف وبعض األوزان املتوسطة والثقيلة يف رياضة املصارعة

  :تنمية القوة العضلية دون زيادة في التضخم العضلي   -  9

يتطلب األمر حداأدىن من القوة العضلية وأن أي زيادة يف القوة العضلية عن هذا احلد ال ففي رياضات متعددة 
  )2(.تؤدي إىل حتسني يف مستوى األداء

يتطلب تنمية القوة العضلية للناشئني يف كرة القدم دون زيادة التضخم العضلي حيث تكون تدريبات األثقاالجتاه 
 :تنمية القدرة العضلية كما يلي

ط مفهوم تدريب القدرة العضلية بدون زيادة يف التضخم العضلي باستخدام أمحال منخفضة نسبيا يف يرتب -
 األداء

 .بسرعات عالية
 يؤدي التدريب باستخدام احلد األقل من األقصى إىل إثارة الوحدات احلركية املختلفة حيث أن السرعة األولية -

 ادة حمددة للوحدات احلركية وليست زيادة يف حجم العضلةللقوة بواسطة التدريب باألثقال قد تعزوا إىل زي
 ( 3)). تضخم العضلة(

  )4(.يؤدي إىل زيادة التضخم العضلي مقارنة بالتدريب الديناميكي) األيزومرتي(إن التدريب الثابت  -

                                                            
  . 125.املصدر سبق ذكره ص. فسيولوجيا اللياقة البدنية: أبو العال عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين   - 1
  . 23ص2003 .القاهرة. دار الفكر العريب1. .فسيولوجيا التدريب والرياضة ط: أبو العال عبد الفتاح - 2
  . 84ص1997 .منشأة املعارف باإلسكندرية. التدريب باألثقال: حممد إبراهيم شحاتة - 3
  . 67املصدر سبق ذكره. أسس تنمية القوة العضلية باملقاومات لألطفال: مفيت إبراهيم محاد  - 4
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من احلد األقصى يؤدي إىل زيادة تنمية القدرة العضلية، أما 60%إىل 30إن التدريب يف حدود  -
باإلضافة إىل رفع . التضخمالعضلي يهدف إىل رفع ثقل يف حدود أقل من القصوى بتنفيذ بطيء وتكرارات أكرب

 .من احلد األقصى130%) إىل120(ثقلحدود تفوق القوة القصوى
تؤدي تدريبات االنقباض العضلي بالتطويل إىل حدوث تضخم يف العضالت بنسبة تفوق ما حيدث يف  -

 )1(. ريحالةاالنقباض بالتقص
التضخم العضلي حيدث عادة يف كال نوعي األلياف العضلية السريعة والبطيئة،  -- 
 لكن تشري نتائج الدراسات أن

 النسبة األكرب للتضخم العضلي حتدث عادة يف األلياف العضلية السريعة، ففي حالة التدريب باستخدام شدات
عالية كتدريبات السرعة والقوة املميزة بالسرعة يزداد تضخم األلياف السريعة، ويف حالة استخدام الشدة 

 املنخفضة
 والتكرارات األكثر يزداد تضخم األلياف البطيئة وإن زيادة تضخم العضالت يأيت نتيجة تضخم األلياف السريعة

  .األجسام والبطيئة وهذا ما نشاهده عند العيب رفع األثقال وكمال
 إىل تنمية القوة العضلية لفرتات تدريبية معينة أو ملوسم رياضي معني تؤدي إىل تنميةتهدف إن التدريبات التي -

 القوة دون زيادة يف تضخم العضلي أما تدريبات القوة الطويلة املدى تؤدي إىل التضخم العضلي
 ية للناشئني يف كرة القدم دون حدوث زيادة يفمما سبق يستخلص الباحث إمكانية تنمية القوة والقدرة العضل

 من احلد80 %)ـ 50 ( حجم العضلة أو التضخم العضلي وهذا عند استخدام الشدات أقل من القصوى
  . األقصى بتكرارات متوسطة وسرعة األداء عالية

  هذهيتضمن محل تدريب القوة العضلية درجات متعددة، إن :مستويات حمل تدريب القوة العضلية -10

 الدرجات تنقسم إىل مخس جماالت تبعا ملا تبذله

 )2( :وهي كما يلي االعضلة أو العضالت العاملة من قو 

 . 100%إىل 90محل بشدة قصوى من 1-

 .90%إىل 80محل بشدة أقل من القصوى من 2-

                                                            
  . 65املصدر سبق ذكره ص 1).(املوسوعة العلمية يف التدريب الرياضي: طلحة حسام الدين وآخرون  - 1
  . 129ص1998 .اإلسكندرية.منشأة املعارف. التدريب الرياضي وتطبيقاته : أمر ااهللا أمحد البساطي  -2
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 . 80%إىل 70محل بشدة عالية من 3-

 . 70%إىل 50محل بشدة متوسطة من 4-

  .  %إىل 30محل بشدة بسيطة أو خفيفة من 5-

أنه يتميز بعبء قوي جدا الذي يقع على العضلة أو  :يتبين من الحمل ذا الشدة القصوى  - أ 
العضالتاملشرتكة يف العمل، ويظهر على الالعب املمارس مظاهر التعب بصورة واضحة كما يتطلب فرتات طويلة 

 .للراحةالستعادة الشفاء
القول أن احلمل ذات الشدة القصوى هو عبارة عن أقصى ما يستطيع الالعب بذله من جهدلعدد وبذلك ميكن 

 .لزمناضئيل من التكرارات أو الثبات يف الوضع لفرتة قصرية من 
فهو شدة محل تقل عن السابق،وبذلك يقوم فيه الالعب :أما الحمل ذا الشدة األقل من القصوى - ب

 بأقصى
.                            لعدد متوسط من املرات أو لفرتة زمنية متوسطة طبقا للنسبة املئوية املقررة هلاما يستطيع من التكرارات 

فإن الالعب يقوم بإجناز التدريب بأقصى ما يستطيع من التكرارات لعدد من  :الحمل ذا الشدة العالية-ج
 املرات

.                                                    كبرية نسبيا  أو الثبات يف الوضع لفرتة زمنية80%إىل70يف حدود من 
 فإن الالعب يؤدي التمرين فيه بدون اإلحساس بالتعب حيث يقوم :أما الحمل ذات الشدة المتوسطة   -د

بأقصى ما يستطيع من جهد بتكرارات كبرية من املرات ويف حدود النسبة املئوية ألقصى جمهود يقوم به من 
 إىل50

.%70 
 فيتميز محل تدريب القوة العضلية هنا بأنه محل بسيط جدا ال :والحمل ذا الشدة البسيطة أو الخفيفة   - هـ

  )1( .من أقصى محل ينجزه الالعب50%يزيد عن 
 يف) العظمى(تتلخص أهم الطرق اليت تعمل على تنمية القوة القصوى :) العظمى( تنمية القوة القصوى 

اقاومات اليت تتميز بزيادة قو استخدام أنواع امل  مع األداء الذي يتسم ببعض البطء، ومن أهم املالحظات اليت ا

                                                            
  128. .مصدر سبق ذكره ص. التدريب باألثقال ال: براهيم شحاتة   - 1
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  )1(:لضمان تنمية القوة القصوى ما يلي اجيب على املدرب الرياضي مراعا
 استخدام مقاومات ترتاوح مابني احلد األقصى واحلد األقل من األقصى ملستوى الفرد، :بالنسبة لشدة الحمل -

 .من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله90- 100%أي حوايل 
 مرات، وتكرار كل10ترتاوح عدد مرات تكرار التمرين الواحد ما بني مرة واحدة إىل  :بالنسبة لحجم الحمل -

 .جمموعات2-4مترين مابني
القوة القصوى  تنمية -11.  فرتة راحة حىت استعادة الشفاء :بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات -

لتنمية القوة العضلية   تهدفيشري حممد حسن عالوي إىل ضرورة التبكري لعمليات التدريب والتي:للناشئين
للناشئني ويقرتح منوذجايوضح تطور شدة احلمل بالنسبة لعالقته بسن الفرد الرياضيمن الناشئني وبعدد السنوات 

   )2(. ت للعضالدريب حملاولة تنمية القوة القصوىاليت قضاها يف التدريب وذلك بالنسبة لعمليات الت

  

  يوضح شدة تدريب القوة القصوى للناشئين 03) ( الجدول رقم 

  شدة الحمل بالنسبة للحد األقصى لمستوى الفرد  لعمر الزمنيا

 من20-50%  سنة  15

30-60%  سنة 16 من    

 من40-70%  سنة 17

 من50-80%  سنة 18

 من60-90%  سنة 19

 من80-100%  سنة 20

                                                            
  .129املصدر سبق ذكره  -تدريب وفسيولوجيا القوة–نظريات التدريب الرياضي : السيد عبد املقصود  - 1
  . 96ص2000عمان. .دار الفكر للطباعة والنشر.اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم: وسف الزم كماش  - 2
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حسب متطلبات نشاط كرة القدم الذي يتطلب نوعمن )القصوى(وفيما يلي عرض منوذج لتنمية القوة العظمى  -
القوة القصوى باإلضافة إىل درجات عالية من القوة املميزة بالسرعة وحسب متطلبات املرحلة العمرية منالناشئني 

  )1( :مبا يلي
 80-90%محل أقل من األقصى من  :شدة الحمل -
 جمموعات مع مراعاة04-06مرات مع تكرار كل مترين من 03-10تكرار التمرين من  :حجم الحمل -

 .التدرج يف سرعة األداء
 .)دقائق2-4حوايل من (راحة حىت استعادة الشفاء الكاملة  :فترة الراحة بين المجموعات -

من أهم العوامل Explosive)( العضليةتعترب سرعة االنقباضات  :تنمية القوة المميزة بالسرعة - 12
لضمان تنمية  امراعاالتيتؤثر على القوة املميزة بالسرعة ومن أهم املالحظات اليت جيب على املدرب الرياضي 

 :القوةاملميزة بالسرعة ما يلي
 .من أقصى ما يستطيع الالعب حتمله40-60%استخدام مقاومات ترتاوح مابني :بالنسبة لشدة الحمل1-
 مرة، وتكرار التمرين الواحد من20ال يزيد عدد مرات تكرار التمرين الواحد عن  :بالنسبة لحجم الحمل2-

جمموعات مع مراعاة األداء باستخدام أقصى سرعة ممكنة مع مراعاة أن تكون جمموعة التمرين التالية 5-3
 مناسبة

 .حبيث يستطيع الفرد تكرارها دون هبوط ملحوظ يف درجة السرعة
   )2() .دقائق3-4حوايل من (حىت استعادة الشفاء الكاملة  :نسبة لفترات الراحة بين المجموعاتبال3-

  :تنمية تحمل القوة   - 13

 إن أهم الطرق الرئيسية لتنمية حتمل القوة تتلخص يف زيادة عدد مرات تكرار التمرينات أو اجملموعات مع متيز
 ومن أهم املالحظات اليت. العمل على تقصري فرتات الراحة تدرجييااحلمل بالشدة املتوسطة، باإلضافة إىل حماولة 

 :لضمان تنمية حتمل القوة ما يلي امراعاجيب على املدرب الرياضي 
 من50-70%حوايل من )استخدام مقاومات متوسطة أو مقاومات فوق املتوسط  :بالنسبة لشدة الحمل1-

 .أقصى ما يستطيع الفرد حتمله
                                                            

  . 188ص1994 .القاهرة. ر الفكر العريبدا.فسيولوجيا التدريب يف كرة القدم: أبو العال عبد الفتاح، إبراهيم شعالن  - 1
  . 126. املصدر سبق ذكره ص –تصميم برامج القوة وختطيط املوسم التدرييب  -تدريب األثقال: عبد العزيز النمر ، نرميان اخلطيب  - 2
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 مرة وأحيانا أكثر من ذلك وتكرار التمرين20-30تكرار التمرين الواحد من :الحملبالنسبة لحجم 2-
 جمموعات5إىل 3الواحد من 

  . )دقيقة1-2حوايل من (فرتات الراحة غري الكاملة  :بالنسبة لفترة الراحة بين المجموعات3-

  :ارات والراحاتاجلدول التايل يوضح الطرق املختلفة لتدريبات القوة باألثقال موضحا عدد التكر 

  يوضح الطرق المختلفة لتدريب أنواع القوة)(04الجدول رقم 

 القوة القصوى  نوع القوة

  
 القوة المميزة بالسرعة

  
 تحمل القوة

  

 عايل  الحمل

  
 منخفض -متوسط 

  
  متوسط

 منخفض  التكرار

  
 متوسط

  
 عايل

  

 عايل  الراحة

  
 متوسط

  
 منخفض

  

 منخفض  إيقاع األداء

  
 عايل

  
 متوسط -منخفض

  

 متوسط -عايل   عايل  الراحة البينية

  
 منخفض

  

كما ذكرنا سابقا أن القدرة العضلية هي صفةمن :خصائص حمل التدريب في تطوير القدرة العضلية  - 14
صفات القوة العضلية فهي تركيبة من القوة والسرعة معا مع القوة القصوى أي القوة املتفجرة للسرعة 

  حيث ميكن توضيح خصائص محل التدريب يف تطوير القدرة العضلية من العضلية
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   )1(:خالل اجلدول التايل

  يوضح خصائص حمل التدريب في تطوير القدرة العضلية05) ( الجدول رقم

  خصائص الحمل  مكونات الحمل

  عالية   سرعة األداء

  

  

  الشدة 

  

من أقصى قدرة الالعبإذا كان 60%اىل- %40
القوة املميزة بالسرعة مباشرة وكانت القوة اهلدف تطوير 

 . القصوى ذات بناء جيد
أقصى قدرة الالعب إذا كان  من%75اىل-%60

اهلدف تطويرالقوة املميزة بالسرعة بصورة غري مباشرة 
  .مع تطوير القوة العظمى فينفس الوقت 

  مرات10إىل 6عدد مرات تكرار التمرين   )تكرارات( الحجم 
  

      5 - 2(تكون كافية الستعادة احلالة الوظيفية   )الراحةفترات (الكثافة
  )دقائق

  جمموعات5إلى 3  المجموعات
  مرات أسبوعيا3  عدد مرات التدريب األسبوعية

  

  :أنواع و طرق تدريب القوة العضلية  -15

 تزداد هذهلتنمية القوة العضلية جيب أن تعمل العضالت ضد مقاومات أكرب مما هي معتادة عليه وجيب أن 
  :ومها مااملقاومات طرديا مع زيادة القوة العضلية ويوجد مبدأين جيب مراعا

 .ا تعمل العضالت بانتظام ضد مقاومات أكرب من قو :مبدأ الحمل الزائد- 1

  . بزيادة املقاومة تدرجييا تبعا لزيادة القوة العضلية:  مبدأ المقاومة المتزايدة2-

                                                            
1 - Gilles Cometti foot ball et musculation.edition actio.paris.1993.p102-103  
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 :باستخدام االنقباض الثابت األيزومتري -  1 -15
 وفلسفة هذه الطريقة إمكانية الالعب للتدريب باملطاط باختاذ نفس الشكل واحلركة اليت يزاوهلا يف نشاطه

 .التنافسي
 واالنقباض األيزومرتي حيدث يف العضلة عند النقطة اليت ال ميكن فيها التغلب على املقاومة اليت تعمل عليها

 ايتها العظمى ويتمكن من االستمرار يف ذلك لعدة ثوان، ويستمر الالعب يفبدالعضلة يف حالة عمل فيفتصبح 
 شد أو دفع املطاط للوصول للدرجة اليت تعجز فيها العضلة على االستمرار يف الشد ويف هذه اللحظة األخرية

وقد . ثانية5 – 15ة ترتاوح من تعمل العضلة يف حالة انقباض أيزوميرتي ويستمر الالعب يف هذا الوضع فرت 
 اتفق

 من ( وللعضالت الكبرية) ثا4-5 (الثابت لتنمية القوة العظمى للعضالت الصغرية االنقباضعلى أن تكون فرتة 
  ).ثا 7 - 8

 :تشكيل حمل التدريب األيزومتري
 :يتم تشكيل محل التدريب األيزوميرتي وفقا ملا يلي

 أو األقل من األقصىاستخدام االنقباض األقصى  :الشدة1-
 ثوان لعدد حمدد من03 – 10أكدت الدراسات على أن دوام االنقباضات يرتاوح مابني :التكرارات2-

 ثوان كفرتة دوار06قد حددا مدة  هيتنجروموللرانقباضا غري أن 40التكرارات يرتاوح مابني انقباض واحد إىل 
   )1(.ى كافية لزيادة القوة القصو 

  :االيزوميتري التدريب  تأثير

  يؤدي التدريب األيزومرتي إىل زيادة حجم العضلة مع حدوث تكيف للجهاز العصيب أيضا ويتميز التدريب

 األيزومرتي بتنمية القوة العضلية عند زاوية املفصل اليت يتم التدريب عليها، أي يف الوضع الذي تتخذه أجزاء
 تكرارات التمرين ولكن باستخدام زوايا املفصل املختلفة مما يتيحاجلسم أثناء التدريب، ولذلك ميكن زيادة عدد 

  )2(. العمل على املدى الكامل للحركة، كما ال تنمو أيضا سرعة حركة األطراف عند استخدام املقاومة القليلة
                                                            

 جملة الرافدين للعلوم) 50%(عالقة مطاولة القوة العضلية األيزوتونية مبطاولة القوة العضلية األيزومرتية باستخدام الشدة: ريان عبد الرزاق احلسو - 1
  . 1999رابع العدد الثامناجمللد ال.الرياضية

  . 184. ص1984 . القاهرة.دار الفكر العريب .فسيولوجيا التدريب الرياضي :أبو العال عبد الفتاح  حممد حسن عالوي ، - 2
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 ) .المركزي، الالمركزي(تدريب األيزوتوني - 2 -15
جتمع ا بأمن أنسب األساليب لتنمية القدرة العضلية  ) الالمركزياملركزي و ( تعترب تدريبات باالنقباض املتحرك 

أحد املصطلحات اليت تستخدم على نطاقواسع  ايف طبيعة أدائها بني صفيت القوة العضلية والسرعة معا، وأ
يز لتحسني العالقة بني القوة العضلية والقوة االنفجارية وذلك من خالل أفضل استخدام لنوع من التمريناتتتم

وأن  )1(كنتيجة إلطالة سريعة للعضالت العاملة،  )املتفجرة(باالنقباضات العضلية ذات الدرجة العالية من القدرة 
املبدأ العلمي الذي يتناسب مع رياضة كرة القدم لتدريب القدرة املتفجرة هو أن االنقباض بالتقصري يكونأقوى لو 

العضلية، وهذا ما نشاهده من خاللعملية  جملموعةأو احدث مباشرة بعد االنقباض بالتطويل لنفس العضلة 
أو عند أداء احلركات املركبة كاستالم الكرة مث التمرير أو التسديد أو فريمية ( القوة املتفجرة للرجلني)االرتقاء 

 .التماس أو االنتقال السريع واملفاجئ
 أصبح من أكثر األساليب( والتقصري بالتطويل)أن أسلوب تدريبات باالنقباض املتحرك موران وماجلي ويذكر 

استخداما يف تنمية القدرة العضلية يف العديد من األنشطة الرياضية واليت تتطلب دمج أقصى قوة مع أقصى 
 سرعة

 للعضلة، حيث ساهم هذا األسلوب يف التغلب على املشكالت اليت تقابل تنمية القدرة فيما يرتبط بالعالقة بني
 هي( بالتطويل والتقصري)لحة حسام الدين وآخرون أن التدريبات باالنقباض املتحرك ويؤكد ط .القوة والسرعة

  )2(. مهزة وصل بني كل من القوة العضلية والقدرة من ناحية أنه املدخل الرئيسي لتحسني مستوى األداء
 على أن1998وآخرون دينتمانو1996والسيد عبد احلافظ 1997ويتفق كال من أبو العال عبد الفتاح 

 إحدى الطرق التدريبية املتدرجة واملؤثرة واملثالية اليت تستخدم يف تنمية ) املركزي والالمركزي( تدريبات النقباض 
   )3(.القدرة االنفجارية وحتسن السرعة للمجاميع العضلية على وجه اخلصوص

 :تشكيل حمل التدريب
تبعا للهدف الذي يتفق مع طبيعة األداء احلركيو  جملموعاتيتحدد عدد التكرارات و عدد ا: حجم حمل -

 .تستخدم عادة أنواع خمتلفة مثل أداء عدة تكرارات خالل فرتة زمنية حمددة و تكرار ذلك جمموعة عدةمرات

                                                            
 حبث منشور يف اجمللة.تقصري على القدرة العضلية للرجلني والسرعة االنتقالية  - تأثري بعض أنواع تدريبات دورة اإلطالة: حممد جابر عبد احلميد  - 1

  .2000ل أبري.اجمللد األول .يل الرياضة والعوملة املؤمتر العلمي الدو :العلمية 
  73املصدر سبق ذكره ص.املوسوعة العلمية يف التدريب الرياضي : طلحة حسام الدين وآخرون  - - 2
  . 122املصدر سبق ذكره ص.األسس الفسيولوجية –التدريب الرياضي : أبو العال عبد الفتاح  - 3
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 .جمموعات × 10ثوان 6 :أمثلة  -
 . جمموعة 2  × ثانية  30
 :شدة الحمل -

 هلدا التدريب وقد أثبتت نتائج الدراسات أن استخدام تعترب سرعة األداء مع املقاومة هي الشدة املقصودة
 حبيث توضع أقصى مقاومة ميكن تنفيذ ىءاألداء من استخدام السرعات األبطالسرعات األعلى أكثر تأثريا على 

   ) 1(.االنقباض باستخدامها وفقا للسرعة املطلوبة

تدريبات القوة تأثريا على اكتساب القوة املرتبطة باألداء، يعترب هذا التدريب أكثر أنواع : تأثير التدريب األيزوتوني
فإن تركيب اجلسم أيضايتأثر بزيادة الكتلة العضلية ونقص الكتلة الدهنية، وأن هذا النوع من التدريبات يؤدي 

لإلشارة فإن العديد من  )2(. إلىحدوث احلد األدنىلألمل العضلي طويل املدى وفيه تقل فرص حدوث اإلصابات
 .العلماء أكدوا أن هذا التدريب نفسه مشابه لتدريب اإليزوكينتك

 :التدريب البيومتري - 3  - 15
 يعتمد التدريب البليومرتي التقليدي على حلظات التسارع والفرملة اليت حتدث نتيجة لوزن اجلسم يف حركاته

واعه، أيضا هذا األسلوب يف التدريب يساعد على تنمية الديناميكية كما هو احلال يف الوثب االرتدادي بأن
 القدرة

 لكن حسب احتياجات كرة القدم جيب،  العضلية وبالتايل فإنه حيسن من األداء الديناميكي خالل أداء الوثب
 االنقباضالرتكيز على التدريب األيزوتوين أو اإليزوكينتك، ملا له من خصوصية انقباضات املركزية املباشرة بعد 

 مثل تغطية الكرة االالمركزي ألن مواقف اللعب حتتاج يف البداية إىل قوة حركية تتخللها قوة ثابتة يف أغلب فرتا
 مع املنافس، كما جيب الرتكيز على بعض تدريبات البليومرتية خاصة عند توجيه االحتكاكواحملافظة عليها عند 

  )3(. عة األداءاملناسبة لرفع مستوى سر  االقوة يف مسارا
 :تشكيل الحمل في التدريب الباليومتري -

 .أقصى شدة مبا يزيد عن قوة العضلة:الشدة1-
 .جمموعات من مرتني إىل ثالثة أسبوعيا08 – 10 :الحجم2-

                                                            

. 235املصدر سبق ذكره ص.فسيولوجيا التدريب والرياضة  :أبو العال عبد الفتاح  . - 1 
  . 97ص1997 .القاهرة.مركز الكتاب للنشر1. .تدريب وفسيولوجيا القوة ط-نظريات التدريب الرياضي: السيد عبد المقصود  -2
  . 128ص2004 .القاهرة.املصريةاملكتبة 1. .التكامل بني النظرية والتطبيق ط-تدريب القوة العضلية: عادل عبد البصري علي  - 3
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 .اجملموعات  دقيقة بني:01 – 02الراحة3-
 ... االرتقاء–اخلطو –الفجوة  –احلجل  االرتداد –ومن أمثلة ذلك الوثب 

 :تأثير التدريب الباليومتري -
 يؤدي التدريب البليومرتي إىل التأثري على كل من العضالت واجلهاز العصيب معا، كما أنه يفيد بشكل تطبيقي

  .  يف مهارات األداء احلركي بشكل عام ويعتمد على عمل أعضاء احلس احلركي بالعضلة والوتر

 : تنمية القوة في مجال كرة القدم-16
القوة القاعدة األساسية اليت يبىن عليها حتسني صفة القوة املميزة بالسرعة وتطوير صفة حتمل القوة، تعد تنمية 

ومهاالصفتان املطلوبتان يف كرة القدم وتتمثل القوة املميزة بالسرعة يف احلركات اليت تستدعي القوة املتفجرة، مثل 
تدريب القوة املميزة بالسرعة فإن عدد مرات  الوثبعاليا، والتصويب خاصة التصويب املفاجئ السريع، وعند

 .تكرارالتمرين تكون قليلة إىل حد ما، والشدة تكون عالية جدا وفرتات الراحة طويلة نوعا ما
  :إىل أن تدريب القوة لالعيب كرة القدم مير يف ثالثة مراحل2000) (وقد أشار جميد املوىل

 .العضلية واألجهزة الوظيفية وتطويرها جملاميعفرتة اإلعداد العام وتتصف بتنمية مجيع ا -
 .فرتة اإلعداد اخلاص واملنافسات وتتميز بتنمية وتطوير العمل العضلي املشابه للفعالية-
 .العضلية اخلاصة جملاميعفرتة املنافسات وتتميز بتنمية وتطوير ا-

بتدريب القوة اخلاصة فقط علىحساب ومن األخطاء الشائعة يف تدريب القوة لدى العيب كرة القدم هو اإلهتمام 
العضلية األخرى غري املشاركة مثلعدم  جملاميعالقوة العامة واليت عرفناها سابقا مما يؤدي إىل حدوث مخول يف ا

 .العضلية للجزء العلوي لالعب جملاميعاهتمام املدربني يف تنمية قوة ا
تعترب :بتنمية القوة يف لعبة كرة القدم فيما يلي بعض الوسائل والطرق التدريبية اخلاصة( يوسف كماش)وقد حدد 

الطرق التكرارية أنسب طريقة تدريبية لتنمية القوة املميزة بالسرعة يف كرة القدم، وإن كان حجم التمريناإلمجايل 
شبه كافية السرتجاعكامل  جملموعاتوعدد مرات التكرار لكل جمموعة حمددين فتكون فرتات الراحة ما بني ا

أي مميزابالقوة " انفجاريا"تطاعة الالعب على األداء، واملطلوب أن يكون تقلص أو انقباض العضالت قدرة واس
  )1(. والسرعة معا، األمر الذي يتحقق وخاصة من خالل الوثبات من األسفل ألعلى

                                                            
  188.ص2001 . .القاهرة.مركز الكتاب للنشر.موسوعة فسيولوجيا مسابقات الرمي :بد الرمحن عبد احلميد زاهر  - 1



	الفصل الثاني                                               القوة العضلية مفهومها و خصائصها
 

  66 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :خالصة 
لألداء يف األنشطة الرياضيةبصفة تعد القوة العضلية من أهم مكونات اللياقة البدنية ومن املتطلبات األساسية 

عامة وكرة اليد بصفة خاصة ومن العناصر األساسية للوصول إىل املستويات العليا يف كافة األنشطة 
 .البدنيةوالرياضية

 كما أن القوة العضلية من أهم الصفات البدنية الرئيسية واليت البد من توافرها يف األنشطة اليت يتطلب أدائها
 مثل الوثب العايل واحلواجز يف مسابقات امليدان واملضمار والتصويب يف كرة السلة وكرة اليدالوثب العمودي 

 واإلرسال والتمرير وحتدث الزيادة يف مسافة الوثب العمودي تبعاً لتطوير القوة العضلية فهي حتتل املرتبة األوىل
  .الوثب العموديبني ترتيب القدرات البدنية يف معظم األنشطة الرياضية اليت تتطلب 



 

 

   الفصل الثالث

كرة القدم    
و خصائص 
 الفئة العمرية
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  تمهيد 

أكثر األلعاب الرياضية انتشارا وشعبية يف العامل من حيث عدد الالعبني واملشاهدين وهي تعترب كرة القدم من 
. لعبة تتميز بسهولة املهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء املنافسة  

ا على استقطاب اجلماهري  وهي من األلعاب القدمية وتارخيها طويل حافظت فيه على حيويتها وقدر
 ا جزءا من منهاج التدريب العسكريبشغف كبري وأعطوها أمهية خاصة فجعلوه الشعوب هاومارست باهتمامهم

. ملا تتميز به من روح املنافسة والنضال  

ذه اللعبة و   ذكر نبذة تارخيية عن تطور كرة القدم يف العامل واجلزائر ،  وقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل التعريف 
كما ذكرنا بعض املدارس العريقة هلذه اللعبة ، واملبادئ األساسية والقوانني املنضمة هلا ، وكذا الصفات اليت 

ا العب كرة القدم ، وطرق اللعب يف هذه اللعبة  .يتميز   
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  :  تعريف كرة القدم - 1

فاألمريكيون ،هي كلمة التينية وتعين ركل الكرة بالقدم" Football"كرة القدم   :التعريف اللغوي   1-1-
ا مبا يسمى عندهم بالـ حدث عنها يتأو كرة القدم األمريكية أما كرة القدم املعروفة واليت س" Regby"يعتربو

  ."Soccer"الباحث  تسمى 

  :التعريف االصطالحي  - 2-1

كرة القدم قبل كل :" متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل ،مجاعيةكرة القدم هي رياضة 
   )1(. "شيء رياضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع

  :التعريف اإلجرائي 3--   1

كما تلعب بني فريقني يتألف كل منهما من   ،كرة القدم هي رياضة مجاعية متارس من طرف مجيع األصناف
اية كل طرف من طرفيها مرمى  ويتم  ،تلعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرضية مستطيلة  ،العبا 11 يف 

حتريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح إال حلارس املرمى بلمسها باليدين ويشرف على حتكيم املباراة حكم 
ا  ،دقيقة  90وحكمان للتماس وحكم رابع ملراقبة الوقت حبيث توقيت املباراة هو  ،وسط  وفرتة راحة مد
فيكون هناك شوطني إضافيني  وقت  " يف حالة مقابالت الكأس " وإذا انتهت املباراة بالتعادل  ،دقيقة 15

ويف حالة التعادل يف الشوطني اإلضافيني يضطر احلكم إىل إجراء ضربات اجلزاء  ،دقيقة  15كل منهما 
  . لفصل بني الفريقني

  :نبذة تاريخية عن كرة القدم – 2

  .  وهي األعظم يف نضر الالعبني واملتفرجني ،عترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل ت

 ،من قبل طلبة املدارس االجنليزية  ،م 1175وأول من لعب الكرة كان عام  ،نشأت كرة القدم يف بريطانيا 
لالنزعاج الكبري  كما استمرت بتحرمي لعب الكرة يف املدينة نضرا  )ادوار الثاين(م قام امللك 1334ويف سنة 

نضرا لالنعكاس ) م1453-م1373(ورتشارد الثاين وهنري اخلامس  )ادوار الثالث(هذه النظرة من طرف 
  .السليب لتدريب القوات العسكرية

                                                            
 .52، 50م، ص1986، 1، ط)لبنان(، دار النقائض، بريوت "كرة القدم: "رومي مجيل1
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مفتوح من األمام ومغلق من  لك يف طريق طويلذو  العب لكل فريق، نلعبة أول مرة يف مدينة لندن بعشري
بنفس ) Etonايتون(  عبة مباراة أخرى يفكما ل،الضربات الطويلة واملناوالت األمامية اخللف، حيث حرمت
  .م وسجل هدفان يف تلك املباراة5.5وعرضها ،م110يف ساحة طوهلا  العدد من الالعبني

ام ضربات اهلدف والرمية اجلانبية ،وأسس نظحبيث مت التعرف على ،م1830بدا وضع بعض القوانني سنة   
م واليت تعترب اخلطوة 1848عام  كمربجكما اخرج القانون املعروف بقواعد  ) haour(انون هاور التسلل ق
حيث " اللعبة األسهل:"القوانني العشرة حتت عنوان  م أنشأت1862ويف عام لوضع قوانني كرة القدم، األوىل 

ربة باجتاه خط الوسط للكرة إىل داخل امللعب بض بجاء فيه حترمي ضرب الكرة بكعب القدم  وإعادة الالع
مل كانت ايف الع تأسس احتاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول بطولة أجري 1863ويف عام حني خروجها

م تأسس االحتاد 1863احلكام باستعمال الصفارة ، ويف عام  أين بدأ) كأس احتاد الكرة (م 1888عام 
  . فريق دامنركي وكانت رمية بكلتا اليدين 15ـس البطولة بأك  تالدامنركي لكرة القدم ،وأقيم

هولندا بلجيكا  ،لك مبشاركة كل من فرنساذو FIFA م تشكل االحتاد الدويل لكرة القدم 1904يف عام  
ا1930غواي و يف االر  تمل أقيماس العبطولة لكأ وأول ،سويسرا والدامنرك   )1.(م وفازت 

  :التسلسل التاريخي لكرة القدم -3

إن تطور كرة القدم يف العامل موضوع ليس له حدود ، والتطور أصبح كمنافسة بني القارات اخلمس  واشتد 
صراع التطور بني القارتني األمريكية واألوربية السائدة يف مجيع املنافسات، وأصبح مقياس التطور يف كرة القدم 

  فسات الكأس العاملية هو منافسة كأس العامل ، وبدأ تطور كرة القدم منذ أن بدأت منا

  ) 2(.1930سنة 

  :وفيما يلي التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم

  .أسس االحتاد الربيطاين لكرة القدم:1863 - 

  .أول مقابلة دولية بني اجنلرتا واسكتلندا: 1873 - 

                                                            
 . 09ص  ،م 1999،لبنان  ،بدون طبعة  ،دار الفكر  ،" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل 1
 . 11،ص1988،مكتبة املعارف،بدون طبعة،بريوت،"كرة القدم لعبة املاليني:"خمتار سامل 2
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  .تأسيس االحتاد الدويل لكرة القدم: 1904 - 

ا األرغواي : 1930 -    .أول كأس عاملية فازت 

  .أول دورة باسم كأس العرب: 1963 - 

ا وألول مرة نظمت بـ: 1998 -  فرق من  5منتخب من بينها  32دورة كأس العامل يف فرنسا وفازت 
  .إفريقيا

  : كرة القدم في الجزائر   – 4

عمر بن "تعد كرة القدم من بني أول الرياضات اليت ظهرت، واليت اكتسبت شعبية كبرية، وهذا بفضل الشيخ 
طليعة احلياة يف اهلواء ( م أول فريق رياضي جزائري حتت اسم 1895، الذي أسس سنة"علي رايس"،" حممود
م تأسس أول فريق رمسي 1921أوت 7م ، ويف1917وظهر فرع كرة القدم يف هذه اجلمعية عام   )الكبري

ك من يقول أن النادي الرياضي غري أن هنا" مولودية اجلزائر "  لكرة القدم يتمثل يف عميد األندية اجلزائرية  
بعد تأسيس مولودية اجلزائر تأسست عدة    .م 1921هو أول نادي تأسس قبل سنة  ( CSC )لقسنطينة 

فرق أخرى منها غايل معسكر االحتاد اإلسالمي لوهران واالحتاد الرياضي اإلسالمي للبليدة واالحتاد اإلسالمي 
  .الرياضي للجزائر 

ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل االنضمام والتكتل لصد االستعمار، فكانت  
كرة القدم أحد هذه الوسائل احملققة لذلك، حيث كانت املقابالت جتمع الفرق اجلزائرية مع فرق املعمرينٍ ، 

ائرية اإلسالمية اليت تعمل على زيادة وزرع وبالتايل أصبحت فرق املعمرين ضعيفة نظرا لتزايد عدد األندية اجلز 
الروح الوطنية ،مع هذا مت تفطن السلطات الفرنسية إىل املقابالت اليت جتري تعطي الفرصة ألبناء الشعب 

م وقعت اشتباكات عنيفة بعد املقابلة اليت مجعت بني 1956التجمع والتظاهر بعد كل لقاء ، حيث يف سنة 
اليت على إثرها اعتقل العديد من اجلزائريني مما  )بولوغني حالياسانت اوجني،(يل من مولودية اجلزائر وفريق اور 

   )1(.م جتنبا لألضرار اليت تلحق باجلزائريني1956مارس  11أدى بقيادة الثورة إىل جتميد النشاطات الرياضية يف

                                                            
،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،دايل إبراهيم،مذكرة "دور الصحافة الرياضية املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية:"بلقاسم تلي،مزهود لوصيف،اجلابري عيساين 1

 .47.46،ص1997ليسانس،جوان
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م الذي كان مشكال من 1958افري  18وقد عرفة الثورة التحريرية تكوين فريق جبهة التحرير الوطنية يف   
يف صفوف فريق سانت ايتيان ،سوخان،   أتذاكأحسن الالعبني اجلزائريني أمثال رشيد خملويف الديكان يلعب 

  ... كرمايل ،زوبا، كرميو ابرير

وكان هذا الفريق ميثل اجلزائر يف خمتلف املنافسات العربية والدولية، وقد عرفت كرة القدم اجلزائرية بعـد  
" حمند معوش"م وكان 1962االستقالل مرحلة أخرى، حيث مت تأسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 

رياضي يشكلون  110000من أول رئيس هلا، ويبلغ عدد املمارسني هلذه اللعبة يف اجلزائر أكثر 
  . رابطات جهوية  6والية و 48مجعية رياضية ضمن  1410حوايل

ا فريق االحتاد الرياضي 1963-1962وقد نظمت أول بطولة جزائرية لكرة القدم خالل املوسم     م وفاز 
ا فريق وفاق سطيف الذي مثل اجل1963اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس اجلمهورية سنة  زائر م وفاز 

م كان أول لقاء للفريق الوطين، وأول 1963أحسن متثيل يف منافسات الكؤوس اإلفريقية ويف نفس السنة أي 
م وحصوله 1975منافسة رمسية للفريق الوطين مع الفريق الفرنسي خالل ألعاب البحر األبيض املتوسط لسنة 

  . على امليدالية الذهبية

م وشارك يف 1990سنة قيا مرة واحدة باجلزائر لوفاز بكأس إفري ،1980كما شارك يف اوملبياد موسكو لسنة 
لك مل حيظى ذودون  ،م1986والثانية باملكسيك سنة  ،م1982باسبانيا سنة األوىلس العامل أدورتني لك

س العامل الباقية رغم إجنابه لعدة العبني أكفاء أحيث أقصيا من تصفيات ك ،املنتخب الوطين بتتوجيات كبرية
هرت وجوه المعة مثلت ظم 1982ويف بداية الثمانينات  ،دراوي ،كركور،فرحيه ،طهري،عاشور،الملاس: أمثال

  ... . برتوين ،سرباح ،مرزقان ،زيدان ،عصاد ،ماجر،بلومي: الكرة اجلزائرية أحسن متثيل أمثال 

عن األندية  أما ،ا عن الفريق الوطينذه ،أما يف التسعينات فقد ظهر كل من صايب وتاسفاوت وآخرون   
 ةلك لعبها لألدوار النهائية بالنسبىذوالدليل عل ،فقد برهنت عن وجود الكرة اجلزائرية على املستوى اإلفريقي

وكأس االفرو أسيوية وكأس الكؤوس واحلصول على الكأس لبعض أنديتنا العريقة  ،لكأس إفريقيا لألندية البطلة
   )1.(ائرمولودية اجلز ،أمثال شبيبة القبائل ووفاق سطيف

                                                            
،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،دايل إبراهيم،مذكرة "دور الصحافة الرياضية املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائرية:"بلقاسم تلي،مزهود لوصيف،اجلابري عيساين 1

 .47.46،ص1997ليسانس،جوان
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  :مدارس كرة الـقدم  -5

ا تتأثر تأثريا مباشرا من الالعبني ىكل مدرسة تتميز عن األخر        اذال بأ وكذلك الشروط  ،ين ميارسو
  .فيها  أاجلغرافية اليت نشو االجتماعية واالقتصادية 

  : يف كرة القدم منيز املدارس التالية 

  .)التشيك  ،اجملر،النمسا(مدرسة أوروبا الوسطى  –1

  .املدرسة الالتينية -2

 1)(.مدرسة أمريكا اجلنوبية -3

  : المبادئ األساسية لكرة القدم  -6

ا على إتباع األسلوبأكرة القدم ك       ي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعتمد يف إتقا
  . طرق التـدريبالسليم يف 

إن فريق   ،إتقان أفراده للمبادئ األساسية للعبة  ىمد ىويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري عل     
كرة القدم الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن يؤدي ضربات الكرة على اختالف أنواعها خبفة 

ويستخدم ضرب ،كرة بسهولة ويسر ويكتم ال ،ويقوم بالتمرير بدقة وبتوقيت سليم ومبختلف الطرق  ،ورشاقة
وحياور عند اللزوم ويتعاون تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريق يف  ،روف املناسبنيظالكرة بالرأس يف املكان وال

  . عمل مجاعي منسق

وصحيح أن العب كرة القدم خيتلف عن العب كرة السلة والطائرة من حيث ختصصه يف القيام بدور معني  
كرة القدم متقنا جلميع املبادئ   با المينع مطلقا أن يكون العذإال أن ه ،يف الدفاع أو اهلجوم يف امللعب سواء 

 . األساسية اتقانا تاما

لك جيب عدم حماولة تعليمها يف مدة قصرية كما جيب ذل ،ه املبادئ األساسية لكرة القدم متعددة ومتنوعة ذوه
ا دائما عن طريق تدريب الالعبني على   .و أكثر يف كل مترين وقبل البدء باللعبأناحيتني  االهتمام 

  :وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل مايلي 

                                                            
 .   72، ص1980ريوت، ، دار النهضة العربية، بدون طبعة، ب"سيكولوجية النمو:" عبدا لرمحان عيساوي  1
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  .استقبال الكرة  -

  . احملاورة بالكرة  -

  . املهامجة  -

  . رمية التماس -

  . ضرب الكرة  -

  .لعب الكرة بالرأس  -

 .حراسة املرمي-

  :صفات العب كرة القدم  -7

ه اللعبة وتساعد على األداء احلركي اجليد يف امليدان ومن ذتالءم ه ،القدم إىل صفات خاصةحيتاج العب كرة 
وهي الفنية اخلططية والنفسية والبدنية  ،ه اخلصائص أو املتطلبات هناك أربع متطلبات لالعب كرة القدمذه

عاليا والتعدادات النفسية اجيابية مبنية على قابلية  اريومهاوالالعب اجليد هو الذي ميتلك تكامل خططيا جيدا 
  .خر آتلك املتطلبات ميكن أن تعوض يف متطلب  ىبدنية ممتازة والنقص احلاصل يف إحد

ا على متطلبات اللعبة البدنية اعتمادا على معلومات وإحصائيات مجة يف امليدان ذسنركز يف حبثنا ه    
ثنائهم أوالتمرينات أو  ةبارابدقة قبل امل ةهر التغريات الفزيولوجية املقاستظ ،الكروي من خالل دراسات متعددة 

  . أو بعدهم

ميكن تقومي املتطلبات البدنية لكرة القدم من خالل دراسة الصفات احلركية لالعبني وحتليلها خالل املباراة     
مباريات كثرية  دمدا على رصن التحليل كان معتإف ،طبقا للنشاطات املختلفة وطرق لعب الالعب للمباريات

 ) 1(. للوصول لتلك اخلصائص واإلحصائيات املهمة

 

 

                                                            
 9-10. ،مرجع سابق، ص"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل  1
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 :الصفات البدنية - 7-1

ن رياضيا أولئن اعتقدنا ب ،من مميزات كرة القدم أن ممارستها يف متناول اجلميع مهما كان تكوينهم اجلسماين
  تنقصه املعنويات هو الالعب املثايل فال ال ،كي،ذ جيد التقنية،مكتمل التكوين اجلسماين قوي البنية

لنتحقق من أن  ،ا شاهدنا مباراة ضمت وجها لوجه العبني خيتلفون من حيث الشكل واألسلوبإذنندهش 
فقد يتفوق العب صغري احلجم نشيط ماكر جييد املراوغة ، معاير االختيار الترتكز دوما على الصفات البدنية

لك ما يضيف صفة العاملية لكرة ذو  ،غري املتوقعةملخدوع حبركات خصمه على خصمه القوي احلازم الشريف ا
  . القدم 

 ىومعرفة مترير ساق عند التوازن على ساق أخر  ،ويتطلب السيطرة يف امللعب على االرتكازات األرضية     
   )1(.فظة عليها وتوجيهها بتناسق عام وتام، واحملاجل التقاط الكرةأمن 

  :الفيزيولوجية الصفات  -7-2

  ،تتحدد االجنازات لكرة القدم احلديثة بالصفات الفنية واخلططية والفزيولوجية وكذلك النفسية واالجتماعية

ا كانت املعرفة ذه احلقائق مع بعضها وعن قرب شديد فال فائدة من الكفاءات الفنية لالعب إذوترتبط ه
عب جمموعة من احلركات مصنفة ما بني الوقوف الكامل الال ذوخالل لعبه كرة القدم ينف ،اخلططية له قليلة 

ا السلوك هو الذي يفصل ذوه ،خرآا ما جيعل تغري الشدة وارد من وقت إىل ذوه ،إىل الركض باجلهد األقصى 
بل مييز كرة القدم عن األلعاب األخرى فمتطلبات اللعبة األكثر تعقيدا من أي لعبة فردية أخرى 

  . ه املتطلبات تكون قريبة لقابلية الالعب البدنيةذن هإروف املثالية فظوحتققال،

  : واليت ميكن أن تقسم إىل ما يلي   

  .القابلية على األداء بشدة عالية  -

  .الركض السريع  اءالقابلية على أد -

  .خالل وضعية معينة )القدرة العالية (القابلية على إنتاج قوة  -

                                                            
 . 99،ص1998لبنان،  ،،دار البحار، بدون طبعة"كرة القدم اللعبة الشعبية العاملية:"حممد رفعت  1
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 يندرج ضمن مواصفات اجلهاز الدموي التنفسي ،ى تلك املفردات إن األساس يف اجناز كرة القدم داخل حمتو 
وكذلك العضالت املتداخلة مع اجلهاز العصيب ومن املهم أن نذكر أن الصفات حتدد عن طريق الصفات  ،

ا    )1(.احلسية ولكن حتسني كفاء

ن الالعبني املتقدمني يف كرة القدم ميتلكون قابلية عالية يف بعض إف، غلب احلاالتأعن طريق التدريب ويف 
  . ن جناح الفريق يعتمد على اختيار إسرتاتيجية اللعب اليت توافق قوة الالعبنيإف اوهلذ ،الصفات البدنية فقط 

  : الصفات النفسية  -7-3

وما ميتلكه من السمات م حد اجلوانب اهلامة لتحديد خصائص العب كرة القدأتعترب الصفات النفسية   
  :الشخصية ومن بني الصفات النفسية نذكر ما يلي 

  : التركيز -3-1- 7

 ،" و االحتفاظ باالنتباه على مثري حمددأوتثبيته على مثري معني  ،تضيق االنتباه " نهأيعرف الرتكيز على       
املقدرة على االحتفاظ باالنتباه على مثري (: ويري البعض أن مصطلح الرتكيز جيب أن يقتصر على املعىن التايل 

  . )االنتباه  ىمد: ـه الفرتة بذحمدد لفرتة من الزمن وغالبا ما تسمي ه

  : االنتباه  -3-2- 7 

أو تركيز العقل على فكرة معينة من ، على واحدة من بني العديد من املوضوعات املمكنة ليعين تركيز العق    
االنتباه االنسجام واالبتعاد عن بعض األشياء حىت يتمكن من التعامل  ويتضمن، بني العديد من األفكار

االنتباه هو حالة االضطراب  سوعك، بكفاءة مع بعض املوضوعات األخرى اليت يركز عليها الفرد انتباهه
   )2(.والتشويش والتشتت الذهين

  : التصور العقلي   -3-3- 7

وسيلة عقلية ميكن من خالهلا تكوين تصورات اخلربات السابقة أو تصورات جديدة مل حتدث من قبل لغرض  
ه ذحبيث كلما كانت ه ،ا النوع من التصورات العقلية اخلريطة العقلية ذويطلق على ه, اإلعداد لألداء

  .                 هو مطلوبمكن ملح إرسال إشارات واضحة للجسم لتحديد ما أباخلريطةواضحة يف عقل الالع
                                                            

 .   62،مرجع سابق ،ص"اإلعداد الوظيفي لكرة القدم:" موفق جميد املوىل  1
 . 384،ص1990، معهد إعداد القادة، بدون طبعة، السعودية، "النفس الرياضة لمع:"كاظم النقيبحيي   -2
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وال تتطلب  ،واألكثر أمهية االعتقاد يف إمكانية التحسن ،هي توقع النجاح   :الثقة بالنفس  -3-4- 7
و الفوز ميكن االحتفاظ بالثقة بالنفس وتوقع حتسن أبالضرورة حتقيق املكسبفبالرغم من عدم حتقيق املكسب 

  ) 1(.األداء

 

: االسترخاء  -3-5- 7  

وتظهر مهارات  ،هو الفرصة املتاحة لالعب إلعداد تعبئة طاقته البدنية والعقلية واالنفعالية بعد القيام بنشاط 
)2(.الالعب لالسرتخاء بقدرته على التحكم وسيطرته على أعضاء جسمه املختلفة ملنع حدوث التوتر  

  : قواعد كرة القدم  -8

ا كرة القدم خ       ترجع ،)ما بني األحياء  ،رمسيةالاملباريات غري ( اصة يف اإلطار احلر إن اجلاذبية اليت تتمتع 

قاعدة  (17)ة عشر اك سبعلك فهنذومع  ،ه اللعبةذفليس مثة تعقيدات يف ه ،أساسا إىل سهولتها الفائقة 
  . آلن اتعديالت ولكن الزالت باقية إىل  ةبعد ته القواعد سار ذوه،ه اللعبة ذلسريه

  رئيسية جعلت من اللعبة جماال ئإىل ثالث مباد اسندو أقوانني كرة القدم حيث أول سيق للثبات لألول  

  : م كما يلي 1982ه املبادئ حسب سامي الصفار ذوه ،واسعا للممارسة من قبل اجلميع دون استثناء 

  : المساواة  -8-1

  دون أن ،إن قانون اللعبة مينح ملمارسي كرة القدم فرصة متساوية لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية     

  .يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي خمالفات يعاقب عليها القانون 

  :السالمة  -8-2

  فقد وضع القانون حدودا ،خبالف اخلطورة اليت كانت عليها يف العهود العابرة ، وهي تعترب روحا للعبة 

  وجتهيزهم من مالبس، وصحة الالعبني أثناء اللعب مثل حتديد مساحة امللعب وأرضيتها ةللحفاظ على سالم 

                                                            
 299،  117،ص2000، القاهرة ،1،دار الفكر العريب ، ط")التطبيقات يف اجملال الرياضي(تدريب املهارات النفسية:"أسامة كامل راتب   -1

2R-Tham:''pre'peration psychologique du sportif'', Vigot, Ed1, Paris, 1991, P72 
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م بكفاءة عالية  ةيذحأو    .للتقليل من اإلصابات وترك اجملال واسعا إلظهار مهار

  :  التسلية -8-3

  فقد منع املشرعون ،دها الالعب ملمارسة اللعبة تعة اليت جيمن التسلية وامل ىوهي إفساح اجملال للحد األقص  

  

  : قوانين كرة القدم  -9

 : قانون يسري اللعبة وهي كالتايل 17 ه املبادئ األساسية هناك ذباإلضافة إىل ه 

  : ميدان اللعب   -1- 9

 لوال يقم  100وال يزيد عرضه عن ، م 100م وال يقل عن 130اليتعدى طوله  ،يكون مستطيل الشكل
 .م 60عن 

 :  الكرة -2- 9

ا ال يتعدى  ،سم68وال يقل عن  ،سم71يزيد حميطها عن  غطائها من اجللد ال ،كروية الشكل     أما وز
  . غ 359وال يقل عن  ،غ453

  :مهمات الالعبين  3-9‐

  . خر آشئ يكون فيه خطورة على العب أي ال يسمح ألي العب أن يلبس 

  :دد الالعبين ع - 4-9

  . العبني احتياطيني 7وسبعة ،العبا داخل امليدان 11يتكون كل منهما من  ،بني فريقني تلعب

  :الحكام 5-9- 

 .بتنظيم القانون وتطبيقه  ةيعترب صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعب 

  : راقبو الخطوط م6-9- 
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وجيهزان برايات من املؤسسة ، أن يبينا خروج الكرة من امللعب  ايعني للمباراة مراقبان للخطوط وواجبهم
 .اليت تلعب على أرضها املباراة 

  :مدة اللعب  7-9-

وال تزيد فرتة الراحة بني الشوطني  ،يضاف إىل كل شوط وقت ضائع ،د45شوطان متساويان كل منهما 
  . د15عن 

 

  :بداية اللعب  8-9-

حتمل على قرعة بقطعة نقدية وللفريق الفائز بالقرعة اختيار  ، وركلة البداية ،ختيار نصفي امللعبايقتدر  
  .إحدى ناحييت امللعب أو ركلة البداية

  :الكرة في اللعب أو خارج اللعب ‐99‐

عندها يوقف احلكم اللعب وتكون  ،تكون الكرة خارج امللعب عندما تعرب كلها خط املرمى أو التماس
ايتهام الكرة يف اللعب يف مجيع األحوال األخرى   .ن بدء املباراة إىل 

  .ض ني جتاه بعضهم البعبلقانون كرة القدم بعض احلاالت واليت تصدر من الالع

  :طريقة تسجيل الهدف      10-9-

   )1(.حيتسب اهلدف كلما جتتاز الكرة كلها خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة

  :التسلل 11-9‐

 .فيها الكرة  باليت تلع ةخط مرمى خصمه من الكرة يف اللحظقرب من أا كان إذيعترب الالعب متسلال   

  :السلوك  وءاألخطاء وس12-9-

 :رتكاب خمالفة من املخالفات التاليةاا تعمد ذيعترب الالعب خمطئا إ

  .اخلصم  لولة ركاركل أو حم -
                                                            

 .255م،ص1987،بدون طبعة،اجلماهريية العربية الليبية،"كرة القدم:" علي خليفة العنشري وآخرون1
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 .عرقلة اخلصم مثل حماولة إيقاعه باستعمال الساقني أو االحنناء أمامه أو خلفه  -

  . دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة  -

  .  الوثب على اخلصم  -

  .  ضرب أو حماولة ضرب اخلصم باليد  -

  .ي جزء من الذراع أمسك اخلصم باليد ب -

  .جزء من الذراع يدفع اخلصم باليد أو بأ -

  .مينع لعب الكرة باليد إال حلارس املرمى  - 

  )1(.طريقها اعرتض ذدفع اخلصم بالكتف من اخللف إال إ - 

  :حيث تنقسم إىل قسمني: الضربة الحرة  13-9‐

  .وهي اليت جيوز فيها إصابة مرمى الفريق املخطئ مباشرة : مباشرة  -

.                        خر آا لعب الكرة أو ملسها العب إذوهي اليت الميكن إحراز هدف بواسطتها إال  :غير مباشرة  -

  :ضربة الجزاء 14-9-   

ا جيب أن يكون مجيع الالعبني خارج منطقة اجلزاء ، وعند تضرب الكرة من عالمات اجلزاء   .ضر

  :رمية التماس 15-9-

 .عندما خترج الكرة بكاملها من خط التماس   

  :ضربة المرمى 16-9- 

خر من لعبها من آاجلزء الواقع بني القائمني ويكون  ىجتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عدعندما 
  .الفريق اخلصم 

  :الضربة الركنية  -9-17

                                                            
 . 30،مرجع سابق، ص"كرة القدم:"سامي الصفار  1
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خر من لعبها من الفريق آاجلزء الواقع بني القائمني ويكون ىعندما جتتاز الكرة بكاملها خط املرمى فيما عد
   )1(.املدافع

ن مجيع قدرات الالعبني إلك فذإن لعبة كرة القدم لعبة مجاعية ول:كرة القدم طرق اللعب في   -10
م الفنية جتتمع لتنتهي إىل غرضواحد وال بد أن تناسب طريقة اللعب  ، وهو املصلحة العامة للفريق ، ومهارا

  .للفريق مع اللياقة البدنية واملستوى الفنيوالكفاءة الفردية جلميع العيب الفريق

  :طريقة الظهير الثالث   -10-1

لتنظيم دفاع الفريق ضد اهلجوم  ،م1925ه الطريقة شائعة االستعمال بني الفرق وقد وضعتها اجنلرتا عام ذه
وهي طريقة دفاعية الغرض منها هو احلد من خطورة هجوم اخلصم والعمل  األساسي لنجاح  ،للفريق املنافس 

 .ألداء واجبهم كوحدة واحدة متكاملة إلمكان جناح الفريق ه الطريقة هو تنظيم العالقة بني املدافعنيذه

  :  4-2- 4طريقة   -10-2

ا الربازيل لكأس العامل سنة  قةريطوهي ال    وجيب على الفريق أن يتمتع بلياقة بدنية  ،م1958اليت نالت 
حبيث  ،ه الطريقة تتطلب التعاون بني اهلجوم والدفاع ذن هعالية وحسن التصرف يف أداء املهارات املختلفة أل

عمل على حتليل دفاع يواشرتاك خط الوسط الذي  )الدفاع واهلجوم (يزداد عدد الالعبني يف كلتا احلالتني 
  . اخلصم

ه الطريقة يكون اجلناحان ومتوسط اهلجوم على ذويف ه:  M.Mطريقة متوسط الهجوم المتأخر -10-3
ما على قلب هجوم اخلصم ،ف ساعدي اهلجوم املتقدمني إىل األمام لخط واحد خ وجيب على  ، للهجوم 

  )2 .(متوسط اهلجوم سرعة التمريرات املفاجئة وسرعة اجلناحني للهروب من ظهري اخلصم

ا طريقة دفاعية هجومية وتعتمد أساسا على حترك ذومتتاز ه:  3- 3-4طريقة  -4- 10 ه الطريقة بأ
ومن املمكن للظهري أن يشارك يف عمليات اهلجوم على فريق اخلصم و   ، وخاصة العيب خط الوسطالالعبني 
  .ه الطريقة سهلة الدراسة وسهلة التدريب ذكما أن ه

                                                            
 . 177مرجع سابق، ص ، "كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية لكرة القدم:"حسن عبد اجلواد 1
  .  211مرجع سابق ، ص،"كرة القدم:"علي خليفة العنشري وآخرون2
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  :  4-3-3طريقة -5- 10

ا يف روسيا وفرنسا  ، وهي طريقة دفاعية هجومية تستعمل للتغلب على طريقة الظهري الثالث   وينتشر اللعب 
   )1(.ه الطريقة يف حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اهلجوم أو خط الوسطذون الفريق ويك ،

هيلينكو (وهي طريقة دفاعية حبتة وضعها املدرب االيطايل :الطريقة الدفاعية االيطالية  -6- 10
  .   (1‐4‐2‐3)بغرض سداملرمى أمام املهامجني  )Helinkou Hereaهيريرا

  :الشاملة الطريقة  -7- 10

  . وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نفس الوقت حيث تعتمد على مجيع الالعبني يف اهلجوم ويف الدفاع       

  :ةالطريقة الهرمي -8- 10

رض امللعب يشبه هرما أن تشكيل الالعبني األساسني يف هرمية أل تم وقد مسي1989ظهرت يف اجنلرتا سنة 
مخسة مهامجني  ،ثالثة خط الوسط  ، ثنان دفاع،احارس املرمى ( قمته حارس املرمى وقاعدته خط اهلجوم

(.)2(  

 : خصائص المرحلة العمرية  2
 : شبالتعريف فئة األ .1

األشبال ، األواسط ، اآلمال ، األكابر والفئة الوسطى هي فئة : يصنف فريق كرة القدم إىل مخسة فئات وهي 
سنةالالعب يف هذه الفئة يكون يف مرحلة جد حامسة 16- 17، احملددة باملرحلة العمرية املمتدة بني  األشبال

وهامة يف حياته إال وهي مرحلة املراهقة، و ماهي إال مرحلة تدعيم التوازن املكتسب من املرحلة السابقة و يتم 
  .  اد عن العزلة واالنطواء حتت لواء اجلماعةتأكيده يف هذه الفرتة، حبيث حياول التعود على ضبط النفس واالبتع

 : تعريف المراهقة.  2  
إن كلمة املراهقة تفيد معىن االقرتاب آو النمو يف العامل و بذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذااملعىن يف قوهلم أرهق 

                                                            
1- Alain Michel:''Foot .balle,les systémes de jeu'',2eme edition,edition chiram,Paris,1998,P14.     

 .  23م، ص1998، منشأة املعارف باإلسكندرية ،بدون طبعة، مصر، "تاريخ الرتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويل :" حسن امحد الشافعي   2
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ذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من العلم واكتمااللنضج  ا كل املراهقة هي أو حلق فاملراهقة  فرتة انتقالية مير 
   )1(.من اجلنسني وحياول خالل هذه الفرتة االستقالل عناألسرة إىل أن يصبح مستقال يكتفي بذاته

 :األشبالمميزات و مظاهر النمو لمرحلة . 3
م واحلكم بدقة علىسلوكياته ، والقدرة على  إن معرفة خصائص منو أفراد هذه املرحلة تكمن يف تفسري تصرفا

ليكون فردا منتجا يف جمتمعه مكتفيا مع إفراده التع امل معه ، ليعطي أفضل ما لديه وحيقق رغباته ويشبع حاجا
  . متوازنا يف حياته 

 :النمو الجسمي . 1.3
 . يكتمل النضج اهليكلي للجسم يف هذه املرحلة -
 . يقرتب النشاط احلركي إىل الرزانة وتكتمل املهارات احلسية احلركية -
 . كاللمس والذوق والسمع كما تتضمن احلالة  وإرهافايزداد يف الطول ، وتزداد احلواس دقة  -

 . الصحية
 : النمو العقلي 2.3.

الذكاء يف هذه املرحلة يصل إىل قمة النضج واكتساب املهارات العقلية والقدرة علىالتحصيل ومهارة اختاذ  -
 . ألهدافالقرار وفن التواصل مع اآلخرين وتتضح امليول وا

  . يظهر اهتمام املراهق جديا مبستقبله املهين والرياضي ويزداد تفكريه يف تقدمه املدرسي -

هضم املعلومات واألمور ضمن مستويات التفكري املختلفة اليت تبدأ بالذاكرة مرورابالتحليل والرتكيب وانتهاء  -
 . يصل إىل الربهان على صحة االفرتاض وعدمهبالتقومي والقدرة على التفكري االفرتاضي مث بناء جدول حوله كي

 :النمو الحركي 3.3.
تنمية املهارات احلركية واالهتمام بالرتبية الرياضية ، تشجيع ممارسة األلعاب الرياضيةاليت تناسب معدل منو  -

 وشخصية وميل املراهق وتؤدى إىل عادات جسمية حركية صحيحة
 النمو اجلسمي واحلركي إىل التنافس جتنباعدم دفع الرياضيني غري متكافئني يف  -

 .للمشكالت النفسية

                                                            
 . 141ص   1998دار املعارف ، القاهرة ، 1حممد حسن عالوي ، علم التدريب ، ط 1
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 .توجيه املراهقني إىل االهتمام بأوجه النشاط احلركي -
 :النمو االجتماعي 4.3.

يبدو املراهق إنسانيا يرغب يف اخذ مكانه يف اجملتمع ، كما يبدأ بإظهار الرغبة فياالنضمام إىل اجلماعات مما 
ء إىل اجملتمع كانسان ذا قيمة فعالة ،ويظهر االهتمام باملنظر الشخصي ، ونالحظ يؤمن له شعورا باالنتما

النزعة إىل االستقالل واالنتقال من االعتمادعلى الغري إىل االعتماد على النفس وينمو الوعي االجتماعي 
هق على مقارنة واملسؤولية االجتماعية ،وتعترب املنافسة من مظاهر العالقات االجتماعية ، حيث يعكف املرا

بقدرات اآلخرين ، ويتأثر النمو االجتماعي ملستوى األسرة االقتصادي ، ومجاعة الرفاقوالنضج اجلسمي  قدرا
  .1والفيزيولوجي واجملتمع والثقافة العامة

 :شبال خصوصيات فئة األ.  4
 :ةخصوصيات مرفولوجي1.4.

كغ 3والذي يركز على تطوراجلذع وزيادة الوزن  سم يف كل عام2نسجل يف هذه املرحلة زيادة يف الطول حوايل 
 يف العام
 :خصوصيات فزيولوجية 2.4.

 سنة18من الناحية الفيزيولوجية القفص الصدري أكثر راحة يف عملية التنفس عند سن 
 ةالقلبية عامة وتطور أعضائها خاص بفضل تطور العضلة3 ) سم3500القدرة الرئوية (  -
 قبضة يف الدقيقة وكذلك اإليقاعالنفسي70ذي يصل إىل حوايل بطئ يف اإليقاع القليب ال -

 :خصوصيات نفسية 3.4.
ختتص هذه املرحلة بتأهيل املراهق على تنفيذ عمليات ذهنية مثل انه مؤهل على الدخوللمجموعة اجتماعية و 

   )2(.يكون له رد فعل على احلاالت املتعددة سواء كانت سلبية أو اجيابيةإما املعقدة أو البسيطة

 :شبالمشاكل فئة األ.  5
 : المشاكل النفسية.1.5

ا اليت تبدو واضحة  من املعروف أن هذه املشاكل قد تؤثر على نفسية املراهق وانطالقا من العوامل النفسيةذا
                                                            

 . 47،48ص  1990.نوري احملافظ، املراهقة، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،1

 . 150حممد حسن عالوي ، مرجع سابق ص 2
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يف تطلع املراهق حنو التجديد واالستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلعبشىت الطرق و األساليب فهو ال خيضع 
ا بتفكريه ألمور  البيئة وتعاملها و أحكام اجملتمع والقيمةاخللقية واالجتماعية بل أصبح يفحص األمور ويز
 . وعقله

وعندما يشعر املراهق بان البيئة تتصارع معه و ال تقدر موقعه وال حتس إحساسه اجلديدالذي هو يسعى بدون 
رةواملدرسة واألصدقاء ال يفهمون قدراته قصده الن يؤكد و بثورته وتردده وعناده ، فان كان كل من األس

األساسية يف حني فهو جيب أن حيس بذاته وأن   يتعرفومواهبه وال تعامله كفرد مستقل وال تشبع فيه حاجا
 . الكل بقدراته

 : المشاكل االنفعالية2.5.
ا وان دفاعها وهذا االندفاع إن العامل االنفعايل يف حياة الفرد املراهق يبدو واضحا يف عنف االنفعاالت و حد

االنفعايل ليس له أسباب نفسية خاصة ، بل يرجع ذلك إىل التغرياتاجلسمية للمراهق حني ينمو جسمه وشعوره 
حيث أن جسمه ال خيتلف عن أجسام الرجال وأن صوته أصبح خشن فيشعر املراهق بالفخر ، كذلك يف 

لى بوضوح خوف املراهق من هذه املرحلة اجلديدة الوقت نفسه باحلياء واخلجل منهذا النمو الطارئ كما يتج
  .اليت تتطلبمنه أن يكون رجال يف سلوكه وتصرفاته 

 : المشاكل االجتماعية.  3.5
إن مشاكل املراهق من االحتياجات السلوكية األساسية مثل احلصول على مركز او مكانةيف اجملتمع كمصدر 

 : السلطة وهناك عدة مصادر للسلطة منها
 .ة كمصدر للسلطةاألسر  -
 . املدرسة كمصدر للسلطة -
 . اجملتمع كمصدر للسلطة -

 : المشاكل الصحية4.5.
املتاعب املرضية اليت تتعرض هلا الشاب يف سن املراهقة هي السمنة ، أن يصاباملراهق بسمنة بسيطة فهذا أمر 

الطبيب األخصائي إذا رأى  عادي ، ولكن إذا كانت مسنة كبرية فيجب العمل علىتنظيم األكل و العرض على
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اضطرابات شديدة بالغدد كما جيبعرض املراهقني على انفراد مع الطبيب لالستماع إىل متاعبهم وهو يف حد 
  )1(.ذاته جوهرالعالج للمراهق

  األشبالتدريب . 6 

الرياضي من الناحية البدنية و املهارية واخلططية  األداءالتدريب مبعناه البسيط هو العمل على حتسني 
و جيب , حىت يقبل حبب ورغبة على التدريبالشبل ،  و مهمة املدرب هنا هو استثارة محاس ووعي شبال لأل

       .              املواظبة على التدريب السليم هو السبيل الوحيد لتحقيق النتائج املطلوبة  إنيدرك املدرب والالعب  أنهنا 

 يبدأيف كرة القدم و بالتايل خططها كثرية و متعددة مما جيعل من الصعب القول مباذا  األساسيةو املهارات 
و غريهم فقد قمت بوضع املهارات و اخلطط اليت  األملانومتشيا مع ما يراه خرباء االجنليز و ,  أوالاملدرب 
اأسهلو على سبيل املثال فقد بدأت بتعليم مهارة ركل الكرة بباطن القدم -شبالاألتناسب  يف التعليم و  إذأ
اللعب اجلماعي و يف نفس الوقت  أيالتدريب عليها يعين التدريب على التمرير  أنمث , الدقة إىلالوصول 

و يسهل , البعض  ايبعضهالكرة بباطن القدم و هي عملية مرتبطة و متصلة  إيقافيستطيع الالعب تعلم 
ومن املهم للناشئ يف هذه , يعطي بعد ذلك لعبة فيها حركة و حيوية مستخدما هذه املهارات  أنعلى املدرب 

التدريب  إالأصبحلذلك فاأللعاب الصغرية باستخدام هذه املهارات ضرورة و .يتعلم كيف يفكر  أناملرحلة 
و ملا كان تسجيل  - هو الطريقة املثلى للتصويب  امياألمضرب الكرة بوجه القدم و  -على كرة القدم ممال 

التصويب بدقة و بقوة و  فئة األشبالاملباراة لذلك فالبد من تعليم  هدف يف مرمى املنافس هو الغرض من
املباراة  أثناءبنفسه و جتعله قادرا على التصويب  بالالعو كثرة التدريب على التصويب تزيد من ثقة .بسرعة 

 إالإذاأجادكرة القدم ال تؤدي   أنبل , باقي املهارات ليست هلا قيمة  أنا ذوال يعين ه - ناسبة يف اللحظة امل
  .باراة يتصرف خططيا وفقا لظروف امل أنالناشئ مجيع هده املهارات جمتمعة حىت يستطيع 

 :خالصة
ا تطرقنا يف هذا الفصل إيل خمتلف متطلبات كرة القدم وخمتلف مميزات وجوانب هذه اللعبة وتاريخ نشأ

  . شباللألوتطورها وحتدثنا عن خصائص املرحلة العمرية 

                                                            
 . 73ص199.ميخائل خليل معوض، مشكالت املراهقة يف املدن والريف، دار املعارف القاهرة،1
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ا من  إنومن هنا ميكنالقول   كرة القدم اليوم أصبحت تتوفر على متطلبات حديثة ومتطورة جيب مراعا
  .وق الفردية بينهم طوير مستوى الالعبني ومستوى الفر اجل رفع وت

  



 

 

 

 

 

 

 

التطبيقي  جانبال



 

 

   رابعالفصل ال

اإلجراءات 
 الميدانية للبحث
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 :تمهيد

بعد دراسيت للجانب النظري الذي يتناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث الذي تضمن ثالثة فصول، 

قمت بإعداد اجلانب التطبيقي لدراسة املوضوع دراسة ميدانية وذلك بتطبيق برنامج تدرييب مقرتح من إثبات أو 

جراءات امليدانية اليت اتبعتها يف هذه ويف هذا الفصل سأوضح أهم اإل.              نفي الفرضيات املقرتحة 

  . الدراسة من اجل احلصول على النتائج العلمية ميكن اعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى
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 :الدراسة االستطالعية -1
ا قمت بعدت خطوات من اجل إعداد أرضيةجيدة للعمل  حيث قبل الشروع يف التجربة اليت أردت القيام 

 :قمت ب
العبني من ) 10( جمتمع الدراسة األساسية وذلك باختيار أفراداختيار عينة الدراسة االستطالعية من نفس  -

مصداقية لنتائج  أكثر، حيث مت اختيارهم بطريقةعشوائية وذلك إلعطاء  ألشبالالفئة فريق احتاد مدينة خنشلة 
 .الدراسة

            .لنا بإجراء االختبارات على العينة اليت مت اختيارهاللدراسة إعداد الوثائق اإلدارية من أجل السماح -
من اجل معرفة أوقات عمل املدربينو كيفية استغالل امللعب من مبدينة خنشلة  أوت 20امللعب اجلواري زيارة  -

 .قبل مجيع األصناف وأوقات فراغ امللعب
 . البدنيةاالختبارات  إلجراءحتديد الوسائل والعتاد الالزم  -
 . االختبارات البدنية) ثبات  –صدق ( التأكد من الصالحية العلمية  - 

 ،احتاد مدينة خنشلةالعبني منفريق ) 10(مت القيام بالتجربة االستطالعية على نفس العينة االستطالعية تشمل
مناسبة  -:علىدف التعرف لدائري تطبيق وحدة تدريبية من الربنامج و اخلاضعة لطريقةالتدريب ا مت  حيث

 . التمرين املستخدمة يف الربنامج التدرييب مع عينة الدراسة
 . توزيع و تقنني محل التدريب ومناسبته للربنامج التدرييب -
 . بات اليت تواجهين عند تنفيذ التجربة األساسيةو التعرف على الصع -
  . درييبتطبيق الربنامج الت أثناءوالسالمة  األمنحتديد عوامل  -

  :أدوات الدراسة  - 2

 :متثلت األدوات املستخدمة يف قياس متغريات الدراسة يف االختبارات البدنية التالية
 ). ثواني 10اختبار الوثب الطويل إلى األمام لمدة (املميزة بالسرعةاختبار القوة  -
 ) .Teste Sargent  تسار جن(  نفجاريةاال قوةاختبار ال -
  ). ثانية 60اختبار الجلوس من الرقود (القوةحتمل اختبار  -

  األسس العلمية ألدوات الدراسة  - 3
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  :ثبات االختبار  -1 - 3

حيث طبقت  من فريق احتاد مدينة خنشلة ،) 10(مت استخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار على عينة من 
عليهم االختبارات البدنية وبعد احلصول على نتائج االختبارات قمنا باستعمال معامل االرتباط بريسون والنتائج 

  :احملصل عليها أثبتت بان االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات كما هو موضح يف اجلدول التايل 

  البحث يوضح ثبات االختبارات البدنية المعتمدة في :(06)جدول

 المعالجة اإلحصائية 
  االختبارات

  معامل الثبات  درجة الحرية  حجم العينة

 0,8     اختبار الوثب الطويل
  0,9  09  10  تسار جناختبار 

  0,8      اختبار الجلوس من الرقود
  :صدق االختبار  -2 - 3

مت استخدم معامل الصدق الذايت باعتباره أصدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت 
ملعامل ثبات االختبار، وقد تبني أن االختبارات  ألرتبيعيشوائبها أخطاء القياس والذي يقاس حبساب اجلدر 

  :تتمتع بدرجة صدق ذايت عايل كما هو مبني فياجلدول التايل 

  االختبارات البدنية المعتمدة في البحث صدقيوضح  :(07)جدول

  المعالجة اإلحصائية 
  تاالختبارا

  معامل الصدق  درجة الحرية   حجم العينة

  0,89      اختبار الوثب الطويل
  0,9   09  10  تاختبار سار جن

  0,89      اختبار الجلوس من الرقود
 :موضعية االختبار-3 - 3

الدراسة احلالية سهلة الفهم وواضحة وغري قابلة للتأويل وبعيدة عن التقومي الذايت، االختبارات املستخدمة يف 
ذا تعد ا   . الختبارات املستخدمة ذات موضوعو
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باالستخراج صدق االختيارات البدنية وصدق الربنامج التدرييب  قام الباحث:صدق المحكمين  -4 - 3
الرياضي املقرتح باستخدام صدق احملتوى  ،حيث مت عرض استمارة لالختبارات البدنية و استمارة لعرض 

الربنامج التدرييب الرياضي املقرتح  و اليت مت تصميمها بعد االطالع على الدراسات و األحباث العلمية السابقة و 
 وأمسائهم موجودة يفومت عرضها على جمموعة من اخلرباءجمموعة من الكتب و املراجع املتخصصة يف هذا اجملال ،

  .امللحق للتأكد من مدى مالئمة االختبارات البدنية و الربنامج التدرييب مع موضوع الدراسة 

 :منهج العلمي المتبعال -  4
وفقا لطبيعة املوضوع ومشكلة البحث اليت تناولتها دراسيت فإنين اعتمدت على املنهج التجرييب يف دراسة 

 صفة القوةيف تطوير  برنامج تدرييب مقرتح بالطريقة التدريب الدائري متغريات البحث والكشف عن مدى فاعلية 
أسلوب جتريلدي العيب كرة القدم يب يتعلق بإحداث تغيري مضبوط على ظاهرة ، حيث يعرف املنهج التجرييب بأ

  )1(.  موضوع الدراسة، ومالحظة ماينتج عن هذا التغيري من أثار

 :دراسةالمجتمع  - 5
و املسجلني  .سنة 17األقل من  احتاد مدينة خنشلةالعب و املنتمني إيل فريق) 30(من جمتمع الدراسة يتكون

 2020/2021يف املوسم الرياضي 
 :دراسةعينة ال - 6

العبني يف العينة التجريبية  )10 ( أي) عن طريق القرعة(العبا مقسمني بالتساوي  20تتكون عينة الدراسة من 
العبني يف العينة الضابطة الغري خاضعة  )10(اخلاضعة للربنامج التدرييب الرياضي القائم على التدريب الدائري و 
و تراوحت من جمتمع البحث ،  %66,66للربنامج التدرييب الرياضي القائم على التدريب الدائري أي بنسبة 

سنة يف فريق احتاد مدينة  17سنة ، و هم مسجلني يف فئة اقل من )  17 -16( ما بني ةأعمارهم الزمني
العبني اجري عليهم الدراسة االستطالعية ، ومت اختيار ) 07(اس مرمى حر )03(خنشلة، و ذلك بعد استثناء 

  .هؤالء الالعبني بالشكل قصدي ليشكلوا عينة البحث 

                                            :للعينة خصائص حددناها كما يلي  :خصائص العينة    - 1  -  6
.              العبني كذلك  10العبني و العينة الضابطة من  10تتكون العينة التجريبية من  :حسب العينة  -

                                                            
  . 275ص  2014وجيه حمجوب، البحث العلمي ومناهجه، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  - 1
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.               سنة 16العبني ذو سن  06سنة و  17العبا ذو سن  14تتكون العينة من  :حسب السن   -
  ..يبني توزيع أفراد العينة حسب متغري السن  و اجلدول التايل

  العينة حسب متغير السن أفراديبين توزيع  :) 08(جدول رقم .

  العينة الضابطة  العينة التجريبية  السنالعينة
  07  07  سنة 17
  03  03  سنة 16

  

من اجل ضبط مجيع املتغريات اليت تؤثر يف دقة نتائج :تجانس العينة و تكافؤ مجموعتي البحث  -2 - 6
، و )  لسنواتبامت حسابه (دراسة تكافؤ و جتانس عيين البحث يف متغريات السن  إىلأ الباحث البحث ، جل

، وجرت معاجلة هذه املتغريات إحصائيا عن طريق ) مت حسابه بكلغ(، و الوزن ) مت حسابه بالسنتمرت(الطول 
. :ذلك يوضح ) 09(للتجانس و اجلدول رقم )Levens(للتكافؤ و اختبار ليفني  )( t-testاستخدام قانون 

  يبين المعالم اإلحصائية لتكافؤ و تجانس مجموعتي البحث :)09(جدول رقم 

  المعالم اإلحصائية 
  المتغيرات

وحدة 
  القياس

  -ت- قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
  المحسوبة

  -ف- قيمة 
  -+ع  'س  -+ع  'س  المحسوبة

  
  

 صفاتالمو ا
  الجسمية

     0,00  0,48 16,70  0,48 16,70  السنة  العمر
  غري دال

1,00  
  غري دال

  0,45  4,69 175,4  176,94,01  السم  الطول
  غري دال

0,46  
  غري دال

  0,92  4,38 65,66  5,01 65,88  كلغ  الوزن
  غري دال

0,40  
  غري دال

احملتسبة لتغريات املواصفات اجلسمية تراوحت بني  -ت-قيمة  أن) 09(يتضح من خالل اجلدول رقم  
 أوعند نسبة خطا اقل )2,10(اجلدولية و البالغة  -ت-، و مجيع هاته القيم اقل من )0,92( إىل) 0,00(

إحصائيةبني جمموعيت ، مم يدل على عدم وجود فروق معنوية ذات داللة )18(ودرجة حرية  (0,05)يساوي
كما يتضح من .البحث التجريبية و الضابطة ، أي هناك تكافؤ بني جمموعيت البحث يف املواصفات اجلسمية 
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احملتسبة لتغريات املواصفات اجلسمية تراوحت بني  - ف- أن قيمة اختبار ليفني ) 09(خالل اجلدول رقم 
ا غري دالة إحصائيا ، مما يدل على أن هنالك ، و مجيع هاته القيم عشوائية أي أ) 1,00(إىل ) 0,40(

  . جتانس بني جمموعيت البحث 

 :متغيرات البحث- 7
طريقة التدريب هو عبارة عن تلك العوامل اليت تؤثر على متغري تابع وميثل يف حبثي :المتغير المستقل -1 - 7

 ) 2(.الدائري 
ملتغري مستقل  تتأثرالظواهر اليت يسعى الباحث لقياسها وهي  أوهي تلك العوامل  :المتغير التابع -2- 7

 ) 3(. صفة القوة وميثل يف حبثي 
 :مجاالت البحث - 8
 :المجال الزمني -1 - 8

  .اية شهر أفريلإىل نهاية شهر فيفري أجريت الدراسة امليدانية يف الفرتة الزمنية مابين

 :المجال المكاني -2  - 8
  .مبدينة خنشلة والية خنشلة أوت  20اجلواري  مستوى امللعب اجري البحث امليداين على

 :األسس العلمية للبرنامج التدريبي المقترح - 9
 :للبرنامج التدريبي المقترح ىصدق المحتو  -1 - 9

مت عرض الربنامج التدرييب بصورته األولية على جمموعة من الدكاترةحيث طلب منهم إبداء الرأي حول الربنامج 
  .مدته، عدد احلصص، عدد الساعات، ومالئمة التمارين للهدف املسطر :من حيث 

ة ، يف حتديد  - السبل و الطرق و  أفضللقد اعتمد الباحث على املراجع العلمية و الدراسات السابقة و املشا
املبادئ لتخطيط و إعداد الربامج التدريبية يف كرة القدم، وبعد حتليل لتلك الربامج و الدراسات أمكن التوصل 

  :إىل وضع أسس لبناء الربنامج التدرييب املقرتح و الذي خلص فيما يلي 

  .التدرج من السهل إىل الصعب  -

  .العمرية قصد البحث  مراعاة الربنامج خلصائص و مميزات املرحلة -
                                                            

  . 41، ص 1999للنشر  آلوى، دار المجد وأساليبهسامي عريف،منهج البحث العلمي  - 2
  . 42، ص 1999للنشر  آلوى، دار المجد وأساليبهسامي عريف،منهج البحث العلمي  - 3
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جتنب احلمل الزائد و توزيع احلمولة على التمرينات البدنية داخل الوحدات التدريبية مع حتديد شدة احلمل و  -
  .و اجملموعات و الراحة البينية وفقا لقدرات كل العب  تزمن التمرين و الراحة و التكرارا

  . % 95إىل  % 70رتفع الشدة من شدة احلمل اليت تكون يف برنامج التدريب الدائري م -

  .مراعاة األسس العلمية اخلاصة بالطريقة التدريب الدائري مرتفع الشدة  -

  .اخلصوصية و التدرج يف احلمل و االرتفاع التدرجيي باحلمل و التكيف عند وضع الربنامج  مبدأمراعاة  -

  .التقدم باحلمل باالرتفاع التدرجيي يف احلمل  -

  .ع يباأس) 08(دورات متوسطة حيث طبقت التمارين ملدة ) 02(الربنامج من يتكون  -

دورات صغرى ، بينما يكون متوج حركة احلمولة يف كل دورة متوسطة   ) 04(الدورة املتوسطة حتتوي على  -
تليها دورة صغرى  )Micro cycle ordinaire(ن أي ثالث دورات صغرى عادية ) 3-1(

  .) Micro cycle de récupération(اسرتجاعية

  . )اخلميسو  الثالثاء( وحدة تدريبية يف األسبوع 02تتكون كل دورة تدريبية صغرى من  -

  .تثبيت إجراءات التطبيق و القياس جملموعة البحث  -

مع التجديد املستمر يف  دة ،ستخدام األجهزة و األدوات املعتماالعتماد على عامل التشويق و ذلك باال -
  .التمرينات املستخدمة يف الربنامج التدرييب الرياضي دون اخلروج عن األهداف املطلوبة 

يف  األهدافمراعاة عنصر مرونة الربنامج و التكيف مع الظروف ، ووضع مزيد من البدائل اليت تضمن حتقيق  -
  .العملي و التطوير  قالتطبي

  .فيذ الربنامج دون انقطاع  مراعاة االستمرارية يف تن -

  .ختتلف حسب هدف كل وحدة تدريبية  تمريناتجملموعة من الخيضع الربنامج  -

 :تحديد األهداف -2 - 9
عند  ةصف نميةتإلى طريقة التدريب الدائرياملبين على أساس  الرياضي يهدف الربنامج التدرييب:الهدف العام - أ

 .شبال العيب كرة القدم صنف أ
 :الخاصة فاألهدا - ب
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 .لدى العيب كرة القدمالقوةاملميزة بالسرعة طويرت  -
 .لدى العيب كرة القدم االنفجاريةالقوةتطوير  -
  . لدى العيب كرة القدم حتمل القوةتطوير  -

 :تحديد محتوى البرنامج -3 - 9
 :إليهاكما يلي اإلشارةمت حتديد حمتوى الربنامج التدرييب الرياضي املقرتح بناءا على األهداف اليت مت 

 .ع ابيأس) 08(مدة تطبيق الربنامج التدرييب الرياضي -
تدريبية يف  ةوحد) 2(وحدة تدريبية، حيث تتدرب اجملموعة بواقع ) 15(العدد الكلي للوحدات التدريبية  -

 .األسبوع
 .دقيقة 26- 20زمن الوحدة التدريبية مابني -
تكرار التمرين و لكل جمموعة مع مراعاةالشدة املستخدمة حتديد احلجم التدرييب على أساس عدد مرات  -

 .للوحدة التدريبية
 . توفري أفضل األدوات و املستلزمات ألداء التمارين -

وعند االنتهاء منها يكمل املدرب عمله القين و التكتيكي ، مث  مباشرة ،اإلمحاءالوحدات التدريبية بعد  تطبق -

حالتها الطبيعية و االستشفاء       إىلالعضوية  األجهزةاالنتهاء باجلزء اخلتامي بتمرينات التهدئة و االسرتخاء لعودة 

التدريبية من  الوحدات ألجزاءالتدريبية  احلموالتتوزيع و متوج  تبنياليت  األشكالو فيما بعض اجلداول و 

  . الربنامج التدرييب الرياضي املقرتح بالطريقة التدريب الدائري مرتفع الشدة 

  

  يبين توزيع الحمولة ألجزاء الوحدات التدريبية القائمة على التدريب الدائري مرتفع الشدة  :)10(رقم  جدولال

 األسبوع الشدة الراحة

دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   70 %  األول 
دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   80 %  الثاني 
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دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   85 %  الثالث 

دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   70%- 75%  الرابع 

دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   80%- 85%  الخامس 
دقيقة/ن 130-120القلب إىل اخنفاض عدد دقات   85%- 90%  السادس 

دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   90%  - %95  السابع 
دقيقة/ن 130-120اخنفاض عدد دقات القلب إىل   75%  الثامن 

 

 

يبين تموج حركة الحمولة للمجموعة الخاضعة للتدريب الدائري مرتفع الشدة :)01(الشكل رقم   

المتوسطة الثانيةالدورة   األسابيع الدورة المتوسطة األولى 
 

 الحمولة
 األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 كبيرة جدا        
 كبيرة         
 متوسطة        
 خفيفة        

  

  

  

 :وسائل تنفيذ البرنامج -4 - 9
 .حتديد الالعبني عينة البحث -
 .حتديد األماكن و ساعات التدريب -
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 .حتديد الوسائل و العتاد املستعمل يف الدراسة -
  . ضبط الزمن الكلي ملختلف الفرتات التدريبية -

 :اإلحصائيةالوسائل  -10
 :واستخرامجايلي)spss(متت عملية املعاجلة اإلحصائية بواسطة استخدام الربنامج اجلاهز

 .املتوسط احلسايب- 
.                                                                                              االحنراف املعياري -
 اختبار ليفني -
 -.                                                                                       بريسونطاالرتبامعامل -

 معامل شابريويلك
 .ح لطمعامل االلتواء و معامل التف -
 . مستقلتنيسيودنت لعينتني ت اختبار  -

 :صعوبات البحث -11

 :والعراقيل نذكرها كما يليخالل فرتة قيامي ببحثي هذا واجهت العديد من الصعوبات 

 .قلة الدراسات اليت اهتمت بربنامج التحضري البدين املدمج كطريقة حتضري مهمة لالعبيكرة القدم -

 . وجود بعض الصعوبة يف ترمجة بغض املراجع من اللغة الفرنسية إىل اللغة العربية -

  .االختبارات البدنيةاستعمال امللعب من قبل الفئات األخرى صعب علينا مهمة اجناز  -

  

 :خالصة

اإلجراءات وتليها بعد ذلكمشل هذا الفصل خمتلف اإلجراءات امليدانية، حيث كانت بدايتها الدراسة االستطالعية
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امليدانية األخرى للبحث واملتمثلة يف االختبارات البدنية،عينةالبحث، جماالته وكذا الدراسة اإلحصائية، وهذه 

  . امليداين فيألسلوب املنهجي الذي هو أساس كل حبث علمياخلطوات تثبت تدرج العمل 



 

 

   خامسالفصل ال

عرض و تحليل 
     النتائج 
  و مناقشتها
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 :تمهيد
يعد حتليل ومناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة العلمية أمر مهم من اجل سريالبحث وفق املنهجية العلمية، 

درجة تطابق املعارف النظرية حيث أن قيمة البحث العلمي تكمن يف مالمسته للواقعباعتباره املرجع احلقيقي لقياس 
وامليدانية، وأنا مل أقف علىجمع البيانات و املعلومات واملعلومات امليدانية من الواقع إال لغرض توضيح 
ات من اجل إزالة الغموض عن النتائج املسجلة خالل الدراسة وحىت ال تبقى جمرد  االختالفاتوالتشا

ل وتفسري هذه النتائج املدونة يف اجلدوخلاصة ومتثيلها البياين لتمثيل أرقام، و حيتوي هذا الفصل على دراسة وحتلي
 . التغري الواقع نتيجة هلذه الدراسة وفيما يلي عرض النتائج معالتحليل
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  :عرض نتائج اختبار التوزيع الطبيعي للعينات - 1

ثوان و اختبار  10لمدة  لألمامالوثب الطويل عرض نتائج التوزيع الطبيعي للعينة الضابطة في اختبار  -1- 1
  :ثانية  60و اختبار الجلوس من الرقود لمدة  تسارجن

ح ونتائج اختبار التوزيع الطبيعيللعينة الضابطة في لطيوضح معامالت االلتواء ومعامالت التف)11(جدول 
  -ثوان  10الوثب الطويل لألمام لمدة في اختبار  -المميزة بالسرعة اختبارالقوة 

  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

معامل 
  حلطالتف

قيمة 
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة

 0,44  0,93  1,49-  0,05  1,20  27,89  القياس القبلي
 غري دال

  0,07  0,83  1,72-  0.4  0,83  27,77  القياس البعدي
 غري دال

  

كلها تقرتب من الصفر،   لطحومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

وبالتايل )  0.05(قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائياونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعدي

 .فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

للعينة الضابطة  )ثوان 10الوثب الطويل لألمام لمدة في اختبار (املميزة بالسرعة نستنتج أن نتائج اختبار القوة 

للمجموعات  –ت  –متيل إىل اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار

  .املرتابطة
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 10  للوثب الطويل لألمام لمدة  االختبار القبلي لعينة الضابطة فيلبياناتا الطبيعيالتوزيع يبين اعتدالية :) 02(الشكل 
  ثوان

  
  

  ثوان 10للوثب الطويل لألمام لمدة االختبار البعدي  لعينة الضابطة فيلبياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية :) 03(الشكل 
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ونتائج اختبار التوزيع الطبيعيللعينة الضابطة في  لطحلتفيوضح معامالت االلتواء ومعامالت )12( جدول
  -سارجنت  -االنفجارية اختبار القوة

  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

معامل 
  لطحلتفا

قيمة 
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة

 0,76  0,96  0,54-  0,41-  0,71  42,69  القياس القبلي
 غري دال

 0,97  0,98  0,48  0,17-  0,73  42,49  القياس البعدي
 غري دال

  

ح كلها تقرتب من الصفر، لطومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

وبالتايل )  0.05(قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائيا ونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعدي

 .فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

للعينة الضابطة متيل إىل اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء  )سارجنت ( االنفجارية نستنتج أن نتائج اختبار القوة 

  .للمجموعات املرتابطة–ت  –التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار
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  سارجنتقبلياالختبار ال لعينة الضابطة فيلبياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية :)04(الشكل 

  

  

  سارجنتاالختبار البعدي  لعينة الضابطة فيلبياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية :) 05(الشكل 
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ح ونتائج اختبار التوزيع الطبيعيللعينة الضابطة في لطيوضح معامالت االلتواء ومعامالت التف:)13( جدول
  -ثانية  60اختبار الجلوس من الرقود لمدة - تحمل القوة  اختبار

  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

  
 معامل التفلطح

قيمة 
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة 

  0,20  0,90  1,45 -  0,33 -  3,40  36,70  القياس القبلي
  غري دال

  0,22  0,90  0,70 -  0,24 -  2,54  36,61 البعديالقياس 
  غري دال

  

 ح كلها تقرتب من الصفر،لطومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

)  0.05( قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائياونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعديو 

 .وبالتايل فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

للعينة الضابطة متيل إىل  )ثانية  60اختبار الجلوس من الرقود لمدة ( حتمل القوة نستنتج أن نتائج اختبار 

  .للمجموعات املرتابطة–ت  –اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار
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  ثانية 60الجلوس من الرقود لمدة االختبار القبلي لعينة الضابطة فيلبياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية :) 06(الشكل 

  

  

  ثانية 60الجلوس من الرقود لمدة االختبار البعدي  لعينة الضابطة فيلبياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية  :) 07(الشكل 
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ثوان و  10الوثب الطويل لألمام لمدة في اختبار  ةتجريبيالطبيعي للعينة العرض نتائج التوزيع  -2 - 1
  :ثانية  60و اختبار الجلوس من الرقود لمدة  تاختبار سارجن

في تجريبية ونتائج اختبار التوزيع الطبيعيللعينة ال لطحلتفيوضح معامالت االلتواء ومعامالت :)14(جدول 
  - ثوان 10الوثب الطويل لألمام لمدة في اختبار -المميزة بالسرعةاختبارالقوة 

  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

قيمة  معامل التفلطح
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة 

  0,65  0,95  1,26-  0,08 0,92  28,05  القياس القبلي
  غري دال

 0,18  0,89  1,11-  0,66 -  1,08  30,04 القياس البعدي
  غري دال

  

ح كلها تقرتب من لطومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

)  0.05( قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائياونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعديالصفر،

 .التوزيع الطبيعيوبالتايل فإن البيانات تتبع 

متيل إىل اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء  التجريبية للعينة )سارجنت(املميزة بالسرعة نستنتج أن نتائج اختبار القوة 

  .للمجموعات املرتابطة –ت  –التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار
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  ثوان 10للوثب الطويل لألمام لمدة االختبار القبلي  في لتجريبيةالعينة لبياناتا التوزيع الطبيعياعتدالية يبين:) 08(الشكل 

  
 

  ثوان10وثب الطويل لألمام لمدة للاالختبار البعدي  في لتجريبيةلعينة البياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية  :) 09(الشكل 

  

في تجريبية الطبيعيللعينة الح ونتائج اختبار التوزيع لطمعامالت االلتواء ومعامالت التفيوضح )15(جدول 
  -  تسار جن -االنفجارية اختبار القوة 
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  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

  
االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

  
 حلطمعامل التف

قيمة 
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة 

 0,72  0,95  0,3-  0,34-  1,05  42,35  القياس القبلي
  غري دال

 0,97  0,98  0,33-  0,27  1,07  44,36 البعديالقياس 
  غري دال

  

ح كلها تقرتب من الصفر، لطومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

وبالتايل )  0.05(قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائيا ونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعدي

 .فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي

متيل إىل اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء  تجريبيةللعينة ال )سارجنت ( االنفجارية نستنتج أن نتائج اختبار القوة 

  .للمجموعات املرتابطة–ت  –التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار

  

  

  

  

  

  سارجنتاالختبار القبلي في لتجريبيةلعينة البياناتا الطبيعيالتوزيع يبين اعتدالية :) 10(الشكل 
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  سارجنتاالختبار البعدي  في لتجريبيةلعينة البياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية :) 11(الشكل 
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في تجريبية ح ونتائج اختبار التوزيع الطبيعيللعينة اللطمعامالت االلتواء ومعامالت التفيوضح :)16(جدول 
  -ثانية  60اختبار الجلوس من الرقود لمدة  -تحمل القوة  اختبار 

  المعالم اإلحصائية 
  

  المتغير 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  معامل االلتواء

  
 حمعامل التفلط

قيمة  
اختبار 

 شابيرولك

قيمة 
  الداللة 

 0,30  0,91  0,25  0,64-  4,67  35,4  القياس القبلي
  غري دال

 0,15  0,89  2,11  0,21-  4,19  37.5 القياس البعدي
  غري دال

  

ح كلها تقرتب من لطومعامالت التف) 01±( نالحظ من اجلدول أعاله أن معامالت االلتواء ترتاوح مابني

 0.05( قيمة مستوى الداللة اكرب من ( غري دالة إحصائيا ونتائج اختبار شابريويلك للقياس القبلي والبعدي،الصفر

 .وبالتايل فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي) 

متيل إىل  تجريبيةللعينة ال )ثانية  60اختبار الجلوس من الرقود لمدة ( حتمل القوة نستنتج أن نتائج اختبار 

  .للمجموعات املرتابطة–ت  –اإلعتدالية، مما ميكننا من إجراء التحليالت املعملية عليها، أي تطبيق اختبار

  

  

  

  

 ثانية 60الجلوس من الرقود لمدة االختبار القبلي  في لتجريبيةلعينة البياناتا التوزيع الطبيعييبين اعتدالية  :) 12(الشكل 
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  ثانية 60الجلوس من الرقود لمدة البعدياالختبار  في لتجريبيةلعينة البياناتا التوزيع الطبيعييبيناعتدالية  :) 13(الشكل 

  

  

 وفق فرضيات البحثيلها لعرض النتائج وتح-2
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بني العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي:الفرضية األولى-1- 2

لدى العيب كرة القدم ولصاحل على تنمية القوةاملميزة بالسرعة بطريقة التدريب الدائري قرتحرياضيمربنامج باستخدام

يف التطبيق البعدي بني  حلساب الفروق -ت–صحة هذه الفرضية استعملت اختبار وللتأكد من العينة التجريبية ،

  :اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة و حتصلت على النتائج التالية 

 10الوثب الطويل لألمام لمدة للفروق بين متوسط نتائج اختبار  - ت -يوضح قيمة داللة ):17(جدول 
  :و الضابطة ةالتجريبيبين العينتين  ألبعديفي التطبيق ثوان 

  20 حجم العينة
  المتغير

 -ت- قيمة   عينة ضابطة  عينة تجريبية
  المحسوبة

  قيمة الداللة
  -+ع  'س  -+ع  'س

الوثب اختبار 
الطويل لألمام لمدة 

  ثوان 10

دال 0,000  5,24 0,83 27,77  1,08 30,04
  إحصائيا

 هي) 18= 2 - 20(ودرجة حرية )  0.05(عند نسبة خطأ اقل أو يساوي  ةاجلد ولي)ت(قيمة  -           

احملسوبة  –ت  -أن قيمة ) 17( يتضح من خالل اجلدول ).                                     2,10(

  ةاجلد ولي -ت- ،وهذه القيمة اكرب من قيمة )5,24(أخذت قيمة  ثوان 10الوثب الطويل لألمام ملدة اختبار ملتغري 

مما يدل على وجود فروق ذات ،  )18(و درجةحرية ) 0.05(عند نسبة خطأ اقل أو يساوي ) 2,10(و البالغة 

  .، ولصاحل العينة التجريبية داللة إحصائيةبني العينتني التجريبيةوالضابطة يف االختبار البعدي

بعد ) القوة املميزة بالسرعةستوى حدوث تطور علىم(وعليه ميكن القول أن اجملموعة التجريبية تغريت إىل األحسن
األداءيف متوسط ارتفع ، حيث )طريقة التدريب الدائري  الربنامج التدرييب الرياضيالقائم على(إدخال املعاجلة التجريبية

، و هو اكرب من متوسط األداء عند )م 30,04(و املقدر ب  ) ثوان 10الوثب الطويل لألمام ملدة (االختبار 
  . )م27,77(و املقدر ب  اجملموعة الضابطة
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لبعدي بني ايف التطبيق  حلساب الفروق -ت–وللتأكد من صحة هذه الفرضية استعملت اختبار العينة التجريبية ،

  :موعة التجريبية و اجملموعة الضابطة و حتصلت على النتائج التالية اجمل

ثانية  60الجلوس من الرقود لمدة للفروق بين متوسط نتائج اختبار  - ت -يوضح قيمة داللة ):19(جدول 
  :و الضابطة ةالتجريبيبين العينتين  ألبعديفي التطبيق 

  20 حجم العينة
  المتغير

 -ت- قيمة   عينة ضابطة  عينة تجريبية
  المحسوبة

  قيمة الداللة
  -+ع  'س  -+ع  'س

الجلوس من اختبار 
 60الرقود لمدة 

  ثانية

37,5 4,19 35,6  2,54  2,22  0,001    
 دال إحصائيا

 20(ودرجة حرية )  0.05(عند نسبة خطأ اقل أو يساوي  ةاجلد ولي)ت(قيمة  -                               

 –ت  -أن قيمة ) 19(يتضح من خالل اجلدول ).                                     2,10( هي) 18= 2 -

 - ت-،وهذه القيمة اكرب من قيمة )2,22(أخذت قيمة ثانية  60اجللوس من الرقود ملدة  اختباراحملسوبة ملتغري 

مما يدل على وجود  ، )18(و درجةحرية ) 0.05(عند نسبة خطأ اقل أو يساوي ) 2,10(و البالغة   ةاجلد ولي

  .ن و لصاحل العينة التجريبيةفروق ذات داللة إحصائيةبني العينتني التجريبيةوالضابطة يف االختبار البعدي

بعد إدخال ) حتمل القوة حدوث تطور علىمستوى (وعليه ميكن القول أن اجملموعة التجريبية تغريت إىل األحسن

األداءيف متوسط ارتفع ، حيث )طريقة التدريب الدائري  الرياضيالقائم علىالربنامج التدرييب (املعاجلة التجريبية

، و هو اكرب من متوسط األداء عند )مرة 37.5(و املقدر ب  ) ثانية 60اجللوس من الرقود ملدة (االختبار 

  .)مرة 35,6(اجملموعة الضابطة و املقدر ب 

يبين المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري في االختيار ألبعدي لكل من المجموعة  :) 16(الشكل 
 ثانية 60الجلوس من الرقود لمدة اختبار التجريبية و الضابطة في 
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 واملوضحة يف اجلدول  -ت-باستخدام اختبار وىلاألإن البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية  -

واليت سجلت نتائج الفروق يف متوسط زمن الالعبني يف االختبار البعدي للعينتني التجريبية والضابطة الختبار ) 17(

،فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود اختالف بني اجملموعة التجريبية  ثوان 10الوثب الطويل لألمام ملدة 

-ت -العيب كرة القدم، حيث تبني من نتائج حتليل اختباردى ل القوة املميزة بالسرعةتنمية واجملموعة الضابطة يف 

، الضابطةو بني العينتني التجريبية  18ودرجة حرية 0.05عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى خطأ 

                                                                                               .ولصاحل العينة التجريبية 

ة كدراسة الباحث  - )  2017(حفاف بلقاسم وبوعمامة حييوتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات املشا

 حتسني صفة القوة والسرعة، حيث توصال إىل فعالية املنهج القائم على طريقة التدريب الدائري يف امعة اجللفةجب

مسامهة طريقة التدريب ) 2012(، كما أكدت أطروحة املاجستري لنب عيسى رؤوف  لدى ناشئي كرة القدم

.                 العيب كرة القدمدى ل كالصفة القوة املميزة بالسرعةصفات البدنية  الدائري يف حتسني أداء بعض ال

و يف رأي الباحث ميكن تفسري النتيجة احملصل عليها يف أن االعتماد على طريقة التدريب الدائري كان له األثر  -

 10الوثب الطويل لألمام ملدة الفعال يف تنمية صفة القوة املميزة بالسرعة عند أشبال كرة القدم من خالل اختبار 

على طريقة التدريب الدائري، كما  داحلاصل على اجملموعة التجريبية جاء نتيجة االعتماو هلذا فان التطور    . . ثوان

أن التقومي املستمر ملكونات محل التدريب و التحكم الدقيق بزيادة حجم التدريب و شدته دون الدخول يف ظاهرة 

االنسجام بني القدرات البدنية  احلمل الزائد باالستخدام احدث التقنيات يف التقنني و املراقبة، اسهمت يف حتقيق

  .للفرد و تطويرها 

  :ثانيةالفرضية ال -2 - 3

بين العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي -

القدم االنفجارية لدى العبي كرة على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قترحتدريبيرياضيم رنامجبباستخدام

 .ولصالح العينة التجريبية 
 واملوضحة يف اجلدول  -ت-باستخدام اختبار ثانيةالإن البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية  -
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واليت سجلت نتائج الفروق يف متوسط زمن الالعبني يف االختبار البعدي للعينتني التجريبية والضابطة الختبار ) 18(

تنمية ،فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود اختالف بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف  تسار جن

عن وجود فروق ذات داللة -ت -العيب كرة القدم، حيث تبني من نتائج حتليل اختباردى ل القوة االنفجارية

، ولصاحل العينة التجريبية الضابطةو  بني العينتني التجريبية) 18(ودرجة حرية ) 0.05(إحصائية عند مستوى خطأ 

                                                                                            .                  - 

ة كدراسة الباحث املسيلة،  امعةجب)  2012( دراسة صدوق محزةوتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات املشا

القوة االنفجارية لدى أواسط كرة حتسني صفة حيث توصل إىل فعالية املنهج القائم على طريقة التدريب الدائري يف 

مسامهة طريقة في) 2004( علي ألبيايت و عثمان عدنان عبد الصمدالقدم ، كما أكدت أطروحة املاجستري ل

.                                                    كرة القدمأواسط   العيب  دىل صفة القوة االنفجاريةالتدريب الدائري يف حتسني 

و يف رأي الباحث ميكن تفسري النتيجة احملصل عليها يف أن االعتماد على طريقة التدريب الدائري كان له األثر  -

و هلذا فان التطور     ..سار جنت  ية صفة القوة االنفجارية عند أشبال كرة القدم من خالل اختبار الفعال يف تنم

على طريقة التدريب الدائري، كما أن التقومي املستمر ملكونات  داحلاصل على اجملموعة التجريبية جاء نتيجة االعتما

الدخول يف ظاهرة احلمل الزائد باالستخدام  محل التدريب و التحكم الدقيق بزيادة حجم التدريب و شدته دون

  .احدث التقنيات يف التقنني و املراقبة، أسهمت يف حتقيق االنسجام بني القدرات البدنية للفرد و تطويرها 

  

  :ثالثةالفرضية ال -3 - 3

 باستخدام بين العينة التجريبية و العينة الضابطة  توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي -

تحمل القوة لدى العبي كرة القدم ولصالح على تنمية  بطريقة التدريب الدائري قترحتدريبيرياضيم برنامج

.                                                                                                              العينة التجريبية

 واملوضحة يف اجلدول  -ت-باستخدام اختبار ثانيةالإن البيانات احملصل عليها من حتليل النتائج املتعلقة بالفرضية  -
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واليت سجلت نتائج الفروق يف متوسط زمن الالعبني يف االختبار البعدي للعينتني التجريبية والضابطة ) 19(

،فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن وجود اختالف بني اجملموعة التجريبية  ثانية 60اجللوس من الرقود ملدة الختبار 

عن وجود - ت -العيب كرة القدم، حيث تبني من نتائج حتليل اختباردى ل تنمية حتمل القوةواجملموعة الضابطة يف 

، بطةالضاو بني العينتني التجريبية ) 18(ودرجة حرية ) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى خطأ 

                                                                                                         .ولصاحل اللعينة التجريبية 

ة كدراسة الباحث - امعة بغداد جب) 2012(كاظم علي  مهديوتتفق هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات املشا

،مما  الركض اثر استخدام أسلوب التدريب الدائري يف تنمية حتمل القوة واالجناز يف ، حيث توصل إىل -العراق -

كتشوك سيدي كما أكدت أطروحة املاجستري    .التجريبية سـاعد علـى ظهور تأثري اجيايب على قابلية أفراد اجملموعة

األكسجني لدى العيب كرة تأثري طريقة التدريب الدائري على زيادة احلجم األقصى الستهالك في) 2007(حممد

و يف رأي الباحث ميكن تفسري النتيجة احملصل عليها يف أن االعتماد على طريقة التدريب -القدم صنف أشبال

اجللوس من الرقود ملدة الدائري كان له األثر الفعال يف تنمية صفة حتمل القوة عند أشبال كرة القدم من خالل اختبار 

على طريقة التدريب  دالتطور احلاصل على اجملموعة التجريبية جاء نتيجة االعتماو هلذا فان     ..   ثانية 60

الدائري، كما أن التقومي املستمر ملكونات محل التدريب و التحكم الدقيق بزيادة حجم التدريب و شدته دون 

 حتقيق االنسجام بني الدخول يف ظاهرة احلمل الزائد باالستخدام احدث التقنيات يف التقنني و املراقبة، أسهمت يف

 .القدرات البدنية للفرد و تطويرها 



 

  االستنتاج العام 
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 االستنتاج العام  

سنة، يتبني لنا أنه من خالل 17بعد عرض ومناقشة النتائج املتحصل عليها واخلاصة بالعيب كرة القدم فئة أقل من  -
بني العينة التجريبية و  االختبار البعديد فروق ذات داللة إحصائية يف و وجنتائج الفرضية األوىل واليت دلت على 

لدى العيب  على تنمية القوةاملميزة بالسرعة بطريقة التدريب الدائري قرتحتدرييب رياضيمربنامج باستخدامالعينة الضابطة 
القائم على التدريب ، وهذا ما يبني أن للربنامج التدرييب الرياضيالعينة التجريبية،حيث كانت النتيجة لصاحل كرة القدم 
أما فيما خيص نتائج .العبني، وهذا مايؤكد صحة الفرضية األوىللتنمية القوةاملميزة بالسرعةله دور فعال يف  الدائري

بني العينة  د فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعديو وجالفرضية الثانية فقد دلت النتائج املتحصل عليها 
االنفجارية على تنمية القوة بطريقة التدريب الدائري قرتحتدرييب رياضيمربنامج باستخدامة التجريبية و العينة الضابط

وهذا ما يبني أن للربنامج التدرييب الرياضيالقائم  العينة التجريبية،،حيث كانت النتيجة لصاحل  لدى العيب كرة القدم 
 .الفرضيةالثانيةوهذا ما يؤكد صحة ني،العبلاالنفجاريةتنمية القوةله دور فعال يف  الدائريعلى التدريب 

بني العينة التجريبية و  فروق ذات داللة إحصائية يف االختبار البعدي وجود على كما بينت نتائج الفرضية الثالثة -
لدى العيب كرة القوة حتمل على تنمية بطريقة التدريب الدائري قرتحتدرييب رياضيمربنامج باستخدام العينة الضابطة 

وهذا ما يبني أن للربنامج التدرييب الرياضيالقائم على التدريب  العينة التجريبية، ،حيث كانت النتيجة لصاحل ،القدم
 .الثالثة العبني ، وهذا ما يؤكد صحة الفرضية لحتمل القوةتنمية فيله دور فعال الدائري

الىمستوى الداللة، نستطيع القول ومنه ومما سبق ذكره وبعد التحقق من صحة الفرضيات املقرتحة و ذلك بوصوهلا 
 ى، أددائريمبين على طريقة التدريب الرياضي مقرتح  بأن إشكالية البحث، قد مت حلها، وذلك بتقنني برنامج تدرييب

فئة أقل من  ( عند العيب كرة القدم القوة املميزة بالسرعة و القوة االنفجارية و حتمل القوة إىل الرفع من مستوى 
قيق أحسن النتائج وبلوغأعلى املستويات الرياضية ليس بالصدفة بل هو ناتج عن عمل متواصل، ، وأن حت)سنة17

ا تطوير القدراتالبدنية،  مضبوط ودقيقيدفعنا دوما إىل إجياد طرق وحلول مناسبة واكتشاف أساليب جديدة من شا
ذه اجلهود املتواضعة اليت  -. واملهارية، والنفسية، والعقلية مل تكن لتؤيت مثارها ونرى نتائجها إال بفضل اهللا وأخريا و 

  .عز وجل و أملنا كبري يف أن تكون هذه الدراسة إضافة علمية مليدان علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
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و التوصياتتاالقتراحا  

ضرورة اهتمام املدريني على  - :املستخدمة و النتائج اليت مت التوصل إليها يوصى مبا يلي  تيف حدود اإلجراءا

اجيايب  تأثريملا هلا من  رياضينيالباحث يف الوحدات التدريبية املكونة لكل برنامج  أعدهااليت التمرينات  أمهيةاستخدام 

يوصى  -.                                                                  يف تنمية صفة القوة لالعيب كرة القدم 

 -.                    سنة  17ئة اقل من الباحث بتعميم استخدام الربنامج التدرييب على مجيع العيب كرة القدم ف

.           العمل على استخدام مناهج تدريبية مقننة من قبل املدربني لتنمية صفة القوة العضلية لدى العيب كرة القدم 

فعالية التدريب الدائري يف تنمية عناصر القوة كما يوصي الباحث باإلجراء املزيد من الدراسات اليت تتناول    -

) .                                                           القوة املميزة بالسرعة ، القوة االنفجارية ، حتمل القوة ( عضلية ال

اعتماد املناهج و الوسائل التدريبية العلمية املقننة و تنويعها مبا يتالءم و متطلبات الفئة العمرية لكرة القدم ، و ملا  -

ضرورة االهتمام باالختبارات البدنية قبل و بعد و أثناء تنفيذ أي  -.تنمية قدرات الالعبني البدنية  هلا من تأثري يف

نوصي مسئويل الفرق و املختصني و املدربني بالضرورة االهتمام  -                           .برنامج تدرييب رياضي 

.                                             بالفئات الصغرى مع توفري اإلمكانات للتدريب و ختطيط برامج تدريبية مقننة لألشبال 

الباحثني باإلجراء دراسات أخرى لتطوير خمتلف الصفات البدنية ملختلف التخصصات الرياضية ، و ذلك نوصى   -

 إثراءالنتائج و  إلىأدقاحلديثة املتوفرة لدى الباحثني للوصول و الوسائل  األجهزةبتقنني برامج تدريبية معتمدة على 

  .املعرفة العلمية و مواكبة متطلبات الرياضة احلديثة 
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 مستوى القياسات

  املستوى  )سم(رجال   )سم (نساء 
  ممتاز  70أكرب من   60أكرب من 

  جيد جدا  70- 61  60- 51
  جيد  60- 51  50- 41
  متوسط  50- 41  40- 31
  مقبول  40- 31  30- 21
  غري كايف  30- 21  20- 11

  ضعيف  21أقل من   11أقل من 
  

  ثانية  60اختبار الجلوس من الرقود  - 2

  . عضالت البطنيهدف االختبار إىل قياس  :هدف االختبار 

  .صافرة  -ساعة إيقاف  : األدوات

خلف الرأس يقوم املخترب بثين اجلذع ألعلى بأقصى سرعة و  نمن وضع رقود القرفصاء الذراعا : طريقة األداء
  .ثانية  60العودة للمس الظهر لألرض يف 

 2.ثانية  60يتم حساب عدد املرات يف  :التسجيل 
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  مستوى القياسات

 

  ثواني  10اختبار الوثب الطويل إلى األمام لمدة  -3

   قياس القوة املميزة بالسرعة للرجلني :ر هدف االختبا

  .صافرة  -ساعة إيقاف -ارض ملعب  -قياس شريط  :األدوات 

يقف املخترب خلف خط البداية و عند مساع الصافرة يقوم بعمل و ثبات إىل األمام مث تقاس   : طريقة األداء
  .ثواين  10املسافة اليت قطعها خالل 

و بذل أقصى جهد من عدم ملس أي جزء من اجلسم لألرض يف أثناء أدائه الوثبات ما عدا القدمني    :الشروط 
  .قبل املخترب للتسجيل اكرب مسافة 

ثوان و تعطى له ثالث  10تسجل للمخترب اكرب مسافة قطعها من خالل وقت االختبار و هو   :التسجيل 
 3. الستعادة الشفاء و جتل له أفضل حماولة ) دقائق 7-5(حماوالت و مدة الراحة بني حماولة و أخرى 
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  ضعيف جدا  ضعيف  مقبول  متوسط  جيد  ممتاز
  21أقل من   30- 40  41- 43  44- 50  51- 54  55أكرب من 



: لالختبارات البدنية األساتذة المحكمينقائمة            

  

  اإلمضاء  الدرجة العلمية  االسم و اللقب  الرقم
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   :المقترح  الرياضي البرنامج التدريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/02/2021  :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي  احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري    :المكان دقيقة 22  : مدة الحصة )u17(أشبال  :الصنف   

هدف الحصة : القوة المميزة  
 .                   بالسرعة

 ، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل
.أكياس رملية   

01    :الحصة   
  

Les étape de 
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 
répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/01 
 
Atelier 1: Squat dynamique     
Atelier 2: Squat vite 
Atelier 3: Sprint dans 15 m avec  Gillet       
Atelier 4: Elévation de genou avec           
               bracelet de sable 
 

 
 
Tmp T: 20 s 
 
Rép : 2 fois 
 
 

 
 
Tmp R: 20 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
(repos actif) 



04/03/2021 : اليوم 2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 24  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

 هدف الحصة : القوة المميزة 
  .            بالسرعة 

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل
. ، سلم ارضي ، مظلة كرات  

04    :الحصة   
 

 

 

 

Les étape de 
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/04 
 
Atelier 1: : la corde et accélération de 10m 
Atelier 2: Squat vite +  accélération 
Atelier 3: accélération ave résistance . .     
                 élastique (20m) 
Atelier 4: Parachute sprints  
 

 
 
Tmp T: 25 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
(repos actif)  

 

 

 

 

 



16/03/2021 : اليوم 2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 25  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

هدف الحصة : القوة المميزة 
  .             بالسرعة

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل
.، دمبل ، حبل ، أكياس رملية كرات  

07    :الحصة   

 

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/07 
 
Atelier 1: Squat dynamique 
Atelier 2: Poids à la main et AC entre .      
.                       deux plots 
Atelier 3: la corde et accélération de 10m 

Atelier 4 : Elévation de genou avec         
bracelet de sable 

 

 
 
 
Tmp T: 30s 
 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
 

Tmp Repos 
entre les 
circuit : 
 1m 30 s 

 
(repos actif)  

 

 

 

 



25/03/2021 :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 28  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

هدف الحصة : القوة المميزة 
  .              بالسرعة 

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل
.، سلم ارضي ، مظلة كرات  

  10    :الحصة 

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 
répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/10 
 
Atelier 1: Parachute sprints 
Atelier 2: Squat dynamique  
Atelier 3: Parachute sprint 
Atelier 4: Sprint dans 15 m avec un .       
.                  Gillet 
 

 
 
Tmp T: 35 m 
 
Rép : 3 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 
(repos actif) 

 

 

 

 

 

 



06/04/2021 : اليوم 2020/2021:الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 23  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

هدف الحصة : القوة المميزة 
 .           بالسرعة

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل
. ، سلم ارضي ، مظلة كرات  

13    :الحصة   
 
 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/13 
 
Atelier 1: Burpees 
Atelier 2: Squat vite 
Atelier 3: poids à la main et accélération . 
                 sur place 
Atelier 4: Parachute sprints  
 

 
 
Tmp T: 20 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 
(repos actif) 

 

 

 

 

 



25/02/2021 : اليوم 2020/2021: الموسم الرياضي  احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20اجلواري  لعبامل  :المكان دقيقة 23  :الحصة مدة  )u17(أشبال  :الصنف   

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : القوة االنفجارية 
.، حواجز كرات  

02    :الحصة   

 

 

 

Les étape de   
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/02 
 
Atelier 1: Saut frontal avec pieds joint  
Atelier 2: Squat explosive  
Atelier 3: Saut frontal avec un seul pieds 
Atelier 4: Burpees 
Atelier 5: Saut sur des haies avec pied   .   
                   joint         

 
 
Tmp T: 15 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 
(repos actif)  

 

 

 

 

 

 



09/03/2021 :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 22   :الحصة مدة  )u17(أشبال  :الصنف   

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : القوة االنفجارية 
.، حبل ، حواجز كرات  

05    :الحصة   

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 
répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/05 
 
Atelier 1: La corde et sauter explosive  
Atelier 2: Squat explosive  
Atelier 3: Saut frontal avec un seul  .      
                pieds 
Atelier 4: Saut de grenouille   
Atelier 5: Saut sur des haies avec pieds  
   .               joint         

 
 
Tmp T: 20s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos   
     entre les    

circuit : 
 1m 30 s 

(repos actif) 

 

 

 

 

 



18/03/2021 : اليوم 2020/2021 : الموسم الرياضي  احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 26  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، كراتأقماع، ميقايت، صافرة :الوسائل هدف الحصة : القوة االنفجارية  08    :الحصة    

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/08 
 
Atelier 1: Marche arrière et ouvertes   .    
                aux . l'hanche   
Atelier 2: Squat explosive  
Atelier 3: Burpees 
Atelier 4: Saut frontal avec pieds joint 
Atelier 5: les exercice de saut 

 
 
 
Tmp T: 25 s 
 
Rép : 2 fois 
 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 
(repos actif)  

 

 

 

 

 

 



30/03/2021 :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت  20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 24  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، دمبل ، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : القوة االنفجارية 
. 

11    :الحصة   

 

 

 

Les étape de 
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/11 
 
Atelier 1: Marche russe    
Atelier 2: Saut frontal avec un seul pied 
Atelier 3: Saut frontal avec un seul pieds 
Atelier 4: Squat explosive  
Atelier 5: Les fentes avec haltères 
 

 
 
 
Tmp T: 30 s 
 
Rép : 3 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 
(repos actif) 

 

 

 

 

 

 



08/04/2021 : ليوما 2020/2021 : الموسم الرياضي  احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 21   :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : القوة االنفجارية 
.، حبل ، حواجز كرات  

14   :الحصة   

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 
répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/14 
 
Atelier 1: La corde et sauter explosive  
Atelier 2: Squat explosive  
Atelier 3: Saut frontal avec un seul .      
                 pieds 
Atelier 4: Saut de grenouille   
Atelier 5: Saut sur des haies avec pieds  
   .               joint         

 
 
Tmp T: 15s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos   
     entre les    

circuit : 
 1m 30 s 

 
(repos actif) 

 

 

 

 

 



02/03/2021 :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 20  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : تحمل القوة   03     :الحصة    

 

 

 

Les étape de   
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/03 
 
Atelier 1: Catapulte jette avec ballon   

.(position allonge) 
Atelier 2: barre fixe    
Atelier 3: Duels dos à dos  
Atelier 4: Gainage cote droit (statique)  
Atelier 5: Assis sur le mur ( position de        

.                squat ) 

 
 
 
Tmp T: 45 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 

 

 

 

 

 



11/03/2021 : اليوم 2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 23  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : تحمل القوة     06     :الحصة  

 

 

 

Les étape de   
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/06 
 
Atelier 1: jambe jette (dynamique) 
Atelier 2: Duels coté a coté   
Atelier 3:  Exercice de les pompes  
Atelier 4: Gainage statique  
Atelier 5: Gainage gardien avec la    .    
                balle  

 
 
 
 
Tmp T: 50 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 

 

 

 

 

 

 



23/03/2021 :ليوم ا 2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20اجلواري امللعب   :المكان دقيقة 22  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : تحمل القوة   09    :الحصة    

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/09 
 
Atelier 1: Barre fixe  
Atelier 2: Gainage latéral et étendue le   
               .  bras et le pied  
Atelier 3: Duels dos à dos  
Atelier 4: Gainage coté dos (dynamique)  
Atelier 5: Assis sur le mur  

 
 
 
 
Tmp T: 55 s 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
 

Tmp Repos 
entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 

 

 

 

 

 

 



01/04/2021 :اليوم  2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة :النادي    
أوت 20امللعب اجلواري   :المكان دقيقة 24  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :لصنفا   

كرات،  أقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : تحمل القوة   12     :الحصة    

 

 

 

Les étape de 
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/12 
 
Atelier 1: Duels face à face   
Atelier 2: Catapulte jette avec ballon  
Atelier 3: Duels dos à dos  
Atelier 4: Gainage de face dynamique 
Atelier 5: Gainage de face avec toucher  
.               .               les plots  

 
 
 
 
Tmp T: 1 m 
 
Rép : 3 fois 
 

 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 

 

 

 

 

 

 



13/04/2021 : اليوم 2020/2021 :الموسم الرياضي   احتاد مدينة خنشلة : النادي   
أوت 20امللعب اجلواري   :لمكانا دقيقة 20  :مدة الحصة  )u17(أشبال  :الصنف   

، كراتأقماعصافرة، ميقايت،  :الوسائل هدف الحصة : تحمل القوة     15     :الحصة  

 

 

 

Les étape de  
la séance 

 
Les exercice 

Durée de 
travail et 

répétition 

Durée de 
repos 

 
 
 

La partie 
principale 

Circuit Training N/15 
 
Atelier 1: jambe jette (dynamique) 
Atelier 2: Duels coté a coté   
Atelier 3:  Exercice de pompes  
Atelier 4: Gainage statique  
Atelier 5: Gainage gardien avec la  .       
                   balle  

 
 
 
 
Tmp T: 45 m 
 
Rép : 2 fois 
 

 
 
 
Tmp R: 30 s 

 
Tmp Repos 

entre les 
circuit : 

 1m 30 s 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 03الملحق رقم 

   : لالختبارات البدنية قائمة األساتذة المحكمين

  اإلمضاء  الدرجة العلمية  االسم و اللقب  الرقم
  

 
01 
  

 
  

    

 
02 
  

 
  

    

03 
 
  

 
  

    

04 
 
  

 
  

    

05        

  

 

 

 

 



 
 

  04الملحق رقم 

 : للبرنامج التدريبي الرياضي المقترح قائمة األساتذة المحكمين

  اإلمضاء  الدرجة العلمية  االسم و اللقب  الرقم
  

 
01 
  

 
  

    

 
02 
  

 
  

    

03 
 
  

 
  

    

04 
 
  

 
  

    

05        

 

 

 

 

 



 
 

  05الملحق رقم 

      20:عدد الالعبين                    usmkالقائمة االسمية فريق اتحاد مدينة خنشلة لكرة القدم 

  )u 17 (أشبال  :الصنف                                    

)كغ(الوزن  )سم(الطول    الرقم  االسم و اللقب تاريخ االزدياد 
62 179 14 -12-2004  1 بلهوشات وائل  
59 178 05 -06-2004  2 لعالية عزالدين 
71 172 18 -03-2004  3 عثماني ياسر 
69 168 13 -09-2004  4 شخاب وليد 
68 181 22 -03-2005  5 عنصل يوسف  
73 177 16 -11-2004  6 قبطان أنور 
60 180 03 -09-2004  7 زايدي أيمن 
63 180 09 -04-2004 منذر أيكن   8 
68 177 23 -07-2005  9 معروق شعيب 
67 177 23 -07-2005 منصفبن نجاح    10 
62 183 18 -02-2004  11 حفطاري منير 
59 182 25 -05-2004  12 قليل يوسف 
67 171 16 -05-2005  13 بالع يوسف 
60 175 20 -09-2004  14 طير فؤاد  
70 174 01 -11-2004  15 بن عباس عماد  
66 179 09 -05-2005  16 سكيو علي 
64 174 31 -05-2004  17 بوجيج نسيم 
69 171 28 -01-2004  18 بن علي رضا  
64 169 13 -03-2004  19 صيد محمد  
72 176 20 -03-2005  20 بيبي خالد 



 
 

  06الملحق رقم 

: التجريبية و العينة الضابطةنتائج االختبارات للعينة االستطالعية و العينة   

 نتائج االختبارات لعينة التجربة االستطالعية

)سم( تاختبار سارجن اختبار الجلوس من الرقود )م(الوثب الطويلاختبار    الرقم 
 األول الثاني األول الثاني األول الثاني
33 32 41 40,5 26 25,3 1 
40 36 36,2 33,6 28,2 27,1 2 
35 34 42 42,3 29 28,4 3 
39 41 41,2 39,4 28,5 26,8 4 
38 37 38,6 37 28,9 29,5 5 
41 40 36 35,2 28,4 27,4 6 
38 36 39 37,2 27,6 26,2 7 
37 33 40,3 41 29,1 27,5 8 
38 38 39,2 38,9 26,3 24,6 9 
36 34 38,4 34,3 25,7 26,3 10 

 

  



 
 

: تجريبيةنتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة ال  

)سم( تاختبار سارجن اختبار الجلوس من الرقود )م(الوثب الطويلاختبار    االسم و اللقب 
 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 بلهوشات وائل  26,9 28,3 43,8 45,4 34 37
 لعالية عزالدين 29,1 31 41,9 45 41 42
 عثماني ياسر 28,4 30,4 42,2 43,9 35 39
 شخاب وليد 26,8 28,5 43,1 46,3 32 36
 عنصل يوسف  29,5 31,3 42,6 44,6 39 41
 قبطان أنور 28,6 30,3 42,2 43,9 26 28
 زايدي أيمن 27,8 29 41 42,7 40 39
 أيكن منذر 27,5 29,9 40,5 43,3 34 35
 بن نجاح مصعب 28,6 30,8 43,7 44,9 40 42
 بن نجاح منصف 27,3 30,9 42,5 43,6 33 36

 

: االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطةنتائج   

)سم( تاختبار سارجن اختبار الجلوس من الرقود )م(الوثب الطويلاختبار    الرقم 
 قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي
 حفطاري منير 27,8 27,1 42,6 42,5 32 34
 قليل يوسف 29,1 28,5 41,4 41,6 36 34
يوسف بالع 26,5 27,2 41,9 42,1 37 35  
 طير فؤاد  26,6 27,1 43,2 42,4 33 34
 بن عباس عماد  28,4 27,8 43,6 42,9 41 38
 سكيو علي 26,3 26,9 42,8 42,6 40 39
 بوجيج نسيم 27,3 26,9 43,2 43,8 39 35
 بن علي رضا  29,6 29 42,4 41,2 40 38
 صيد محمد  29,3 28,9 43,5 42,1 37 38
 بيبي خالد 28 28,3 42,3 43 32 31



 
 

 



 
 

07الملحق رقم   

:صور للتمرينات البدنية المقترحة    

 

    Assis sur le mur                                                     Catapulte 

                                           
. 

Barre fixe                                                           Burpees  

                                
 

Fentes avec haltères                                                         Gainage 

                          
 



 
 

 

Gainage latéral et étendue le bras et le pied             Marche canard 

                          
     

            Pompes                                                     Saut de grenouille 

                                 
 

Saut pied joint                             Saut sur des haies pied joint 

                                
 



 
 

 

Sauter cloche pied                                   Sprint avec un gilet  

                             
 

       Sprint parachute                                          Squat explosive 

              
 

                 Squat                                              Marche russe 



 
 

                 
Marche arrière et ouvertes aux l'hanche 

    
Gainage cote droit et cote gauche  (statique) 

      
Gainage gardien avec la balle 



 
 

 
 

 

 

Gainage coté dos (statique)                      Gainage cote dos (dynamique) 

                    
 

    Gainage de face avec toucher  les plots       

                     



 
 

 

la corde et accélération 

    



 08الملحق رقم 

 spssالنتائج اإلحصائية 

  : العينة الضابطة

ثوان  10الوثب الطويل لألمام لمدة اختبار   - 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

après 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 

Descriptive 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 27,8900 ,38194 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 27,0260  

Borne supérieure 28,7540  

Moyenne tronquée à 5% 27,8833  

Médiane 27,9000  

Variance 1,459  

Ecart-type 1,20780  

Minimum 26,30  

Maximum 29,60  

Intervalle 3,30  

Intervalle interquartile 2,57  

Asymétrie ,051 ,687 

Aplatissement -1,495 1,334 

après 

Moyenne 27,7700 ,26543 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 27,1695  

Borne supérieure 28,3705  

Moyenne tronquée à 5% 27,7500  

Médiane 27,5000  

Variance ,705  

Ecart-type ,83938  

Minimum 26,90  

Maximum 29,00  



Intervalle 2,10  

Intervalle interquartile 1,55  

Asymétrie ,408 ,687 

Aplatissement -1,729 1,334 

 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

avant ,157 10 ,200* ,929 10 ,443 

aprés ,251 10 ,073 ,859 10 ,075 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 
 

)سم( تاختبار سارجن  - 

 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

aprés 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 42,6900 ,22482 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 42,1814  

Borne supérieure 43,1986  

Moyenne tronquée à 5% 42,7111  

Médiane 42,7000  

Variance ,505  

Ecart-type ,71095  

Minimum 41,40  

Maximum 43,60  

Intervalle 2,20  

Intervalle interquartile 1,08  

Asymétrie -,453 ,687 

Aplatissement -,546 1,334 

aprés Moyenne 42,4200 ,23276 



Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 41,8935  

Borne supérieure 42,9465  

Moyenne tronquée à 5% 42,4111  

Médiane 42,4500  

Variance ,542  

Ecart-type ,73606  

Minimum 41,20  

Maximum 43,80  

Intervalle 2,60  

Intervalle interquartile ,95  

Asymétrie ,177 ,687 

Aplatissement ,481 1,334 

 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

avant ,163 10 ,200* ,958 10 ,764 

aprés ,132 10 ,200* ,983 10 ,978 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

ختبار الجلوس من الرقودا  - 
 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

aprés 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 
 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 36,7000 1,07548 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 34,2671  

Borne supérieure 39,1329  



Moyenne tronquée à 5% 36,7222  

Médiane 37,0000  

Variance 11,567  

Ecart-type 3,40098  

Minimum 32,00  

Maximum 41,00  

Intervalle 9,00  

Intervalle interquartile 7,25  

Asymétrie -,336 ,687 

Aplatissement -1,451 1,334 

aprés 

Moyenne 35,6000 ,80554 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 33,7778  

Borne supérieure 37,4222  

Moyenne tronquée à 5% 35,6667  

Médiane 35,0000  

Variance 6,489  

Ecart-type 2,54733  

Minimum 31,00  

Maximum 39,00  

Intervalle 8,00  

Intervalle interquartile 4,00  

Asymétrie -,246 ,687 

Aplatissement -,707 1,334 

 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

avant ,162 10 ,200* ,897 10 ,204 

aprés ,227 10 ,155 ,901 10 ,225 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 
 
 
 
 
 
 
 



 العينة التجريبية
ثوان  10اختبار الوثب الطويل لألمام لمدة   - 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

après 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 28,0500 ,29335 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 27,3864  

Borne supérieure 28,7136  

Moyenne tronquée à 5% 28,0389  

Médiane 28,1000  

Variance ,861  

Ecart-type ,92766  

Minimum 26,80  

Maximum 29,50  

Intervalle 2,70  

Intervalle interquartile 1,53  

Asymétrie ,088 ,687 

Aplatissement -1,264 1,334 

après 

Moyenne 30,0400 ,34196 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 29,2664  

Borne supérieure 30,8136  

Moyenne tronquée à 5% 30,0667  

Médiane 30,3500  

Variance 1,169  

Ecart-type 1,08136  

Minimum 28,30  

Maximum 31,30  

Intervalle 3,00  

Intervalle interquartile 2,05  

Asymétrie -,662 ,687 

Aplatissement -1,110 1,334 



 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

avant ,147 10 ,200* ,949 10 ,652 

après ,195 10 ,200* ,893 10 ,183 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 
 

 -  تسار جن
 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

après 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 
 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 42,3500 ,33441 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 41,5935  

Borne supérieure 43,1065  

Moyenne tronquée à 5% 42,3722  

Médiane 42,3500  

Variance 1,118  

Ecart-type 1,05751  

Minimum 40,50  

Maximum 43,80  

Intervalle 3,30  

Intervalle interquartile 1,58  

Asymétrie -,345 ,687 

Aplatissement -,301 1,334 

après 

Moyenne 44,3600 ,34130 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 43,5879  

Borne supérieure 45,1321  



Moyenne tronquée à 5% 44,3444  

Médiane 44,2500  

Variance 1,165  

Ecart-type 1,07930  

Minimum 42,70  

Maximum 46,30  

Intervalle 3,60  

Intervalle interquartile 1,58  

Asymétrie ,272 ,687 

Aplatissement -,339 1,334 

 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique Ddl Signification 

avant ,144 10 ,200* ,955 10 ,724 

après ,165 10 ,200* ,981 10 ,971 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 
 

 

 - اختبار الجلوس من الرقود
 

Récapitulatif du traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquante Total 

N Pourcent N Pourcent N Pourcent 

avant 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

après 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0%

 

Descriptives 

 Statistique Erreur standard 

avant 

Moyenne 35,4000 1,47723 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 32,0583  

Borne supérieure 38,7417  

Moyenne tronquée à 5% 35,6111  

Médiane 34,5000  

Variance 21,822  



Ecart-type 4,67143  

Minimum 26,00  

Maximum 41,00  

Intervalle 15,00  

Intervalle interquartile 7,25  

Asymétrie -,644 ,687 

Aplatissement ,257 1,334 

après 

Moyenne 37,5000 1,32707 

Intervalle de confiance à 

95% pour la moyenne 

Borne inférieure 34,4980  

Borne supérieure 40,5020  

Moyenne tronquée à 5% 37,7778  

Médiane 38,0000  

Variance 17,611  

Ecart-type 4,19656  

Minimum 28,00  

Maximum 42,00  

Intervalle 14,00  

Intervalle interquartile 5,50  

Asymétrie -1,218 ,687 

Aplatissement 2,117 1,334 

 
 

Tests de normalité 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistique ddl Signification Statistique ddl Signification 

avant ,180 10 ,200* ,913 10 ,303 

après ,176 10 ,200* ,887 10 ,156 

*. Il s'agit d'une borne inférieure de la signification réelle. 

a. Correction de signification de Lilliefors 
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