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 . البحث هذا إلتمام عونه على ونشكره نعمته على هلل الحمد

  : األستاذ املشرف السيد إلى االحترام و التقدير و الشكر بجزيل نتقدم

  قالتي يزيد

 كان الذي و القيمة مساعدته و إرشاداته و بتوجيهاته علينا يبخل لم الذي

 .األوقات و الظروف جميع في لنا سندا و عونا

 :ةتذااألس إلى العميق بالشكر أتقدم كما و

 ،درويش،بوطبية،بن فاضل،وجدي.شريط

 . التكوين مدة طيلة لنا قدمها التي املساعدات كل على

 إدارة البواقي أم بجامعة الرياضية و البدنية التربية قسم أسرة كل نشكر

 .وطلبة عمال،أساتذة،

 : نقول  هؤالء لكل

 " للجميع شكرا و خيرا هللا جزاكم "



 

...ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  قال هللا تعالى :

علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني 

  برحمتك في عبادك الصالحين 

  19النمل اآلية 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع :

إلى التي غمرتني بُِحب ِها ووهبت حياتها وسخرتها في خدمة 

 لو أهديتها كنوز الدنيا ما وف يتُها  حقها .أبنائها إلى التي 

ة  إلى أغلى ما في الوجود نبع الحنان  ومصدر الحب وقر 

" حفظها هللا مسعودةعيني التي أضاءت دربي أمي الغالية"

 وأبقاها لنا.

 إلى الذي يتعب من أجل أن نرتاح .

 إلى الذي علمني معنى الرجولة .

 أستطيع أن أرد  له خيره ما حييت. إلى الذي ال

 "عثمانإلى أبي العزيز:"

  "مهدي"خير الدين" فايزةإلى إخوتي :"

 " إيمانشمعة البيت:"

" "جمال"  "مهدي" أميرأصدقاء الحياة الجامعية :" إلى

  "سيف الدين" عقبة"

 إلى كل أفراد العائلة و األقارب كل باسمه               

 يد أو من قريبإلى كل األصدقاء من بع

 إلى من أحبهم قلبي و لم يذكرهم اللسان

 إلى طلبة و أساتذة قسم التربية البدنية و الرياضية.

 إلى كل من يفتح هذه المذكرة من بعدي .



 

...ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت  قال هللا تعالى :

علي و على والدي و أن أعمل صالحا ترضاه و أدخلني 

  برحمتك في عبادك الصالحين 

  19النمل اآلية 

 أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع :

إلى التي غمرتني بُِحب ِها ووهبت حياتها وسخرتها في خدمة 

 لو أهديتها كنوز الدنيا ما وف يتُها  حقها .أبنائها إلى التي 

ة  إلى أغلى ما في الوجود نبع الحنان  ومصدر الحب وقر 

" حفظها هللا نصيرةعيني التي أضاءت دربي أمي الغالية"

 وأبقاها لنا.

 إلى الذي يتعب من أجل أن نرتاح .

 إلى الذي علمني معنى الرجولة .

 ا حييت.أستطيع أن أرد  له خيره م إلى الذي ال

 "سلطانإلى أبي العزيز:"

 " قتيبة" أسامةإلى إخوتي :"

 " آسياشمعة البيت:"

 فارس نجعوم"بركاني محمدأصدقاء الحياة الجامعية :" إلى

   "عالق"سيف الدين" مهدي" "أسامة"  "نجاة"

 "ونان سعيدي"شريط عادل" قالتي يزيد :"ةاتذاألسإلى  

      "حسام بوشارب"حمر العين "

 أفراد العائلة و األقارب كل باسمه إلى كل

 إلى كل األصدقاء من بعيد أو من قريب

 إلى من أحبهم قلبي و لم يذكرهم اللسان

 إلى طلبة و أساتذة قسم التربية البدنية و الرياضية.

 إلى كل من يفتح هذه المذكرة من بعدي .
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 مقدمة

 

 أ 

 مقدمة:
انتشر استخدام أسلوب التدريب البليومترك في مجال التدريب الرياض ي وذلك ابتداء من                

 plyometric, ومصطلح بليومترك السوفيتيمنتصف الستينات من هذا القرن بواسطة مدربي االتحاد 

والتي تعني  plyoوالذي يعني االتساع أو الزيادة أو من أصل كلمتي  pleytheinمنحدر من أصله اإلغريقي

تعني القياس,وهذا املفهوم اإلغريقي القديم لهذا املصطلح ,أما إذا نظرنا إلى معنى و  metricالزيادة و

 لى تنمية القدرة االنفجارية مفهوم بليومتري في مجال التدريب الحديث نجد انه أسلوب تدريبي يهدف إ

explosive power وقد استخدم كثير من املدربين من بلدان مختلفة أسلوب تدريب البليومترك حيث,

حققوا به نتائج متقدمة في كرة الطائرة واليد والسلة والقدم والعاب القوى والسباحة والجمباز والقفز في 

مأهمية تمرينات البليومترك حيث 1985فلث والكر  عنفرنسوا  وراد كليف املاء واإلثقال ,حيث يؤكد 

تعمل جنبا إلى جنب مع مستوى التكتيك الجيد على تقدم مستوى انجاز الفعاليات واملهارات الرياضية 

م فيرى أهمية تمرينات البليومترك من خالل تحسينها لكل من عنصري 1988مارتي ديورا  املختلفة,أما

 1لتي تظهر بتشكيلها االنفجاري.القوة والسرعة في وقت واحد وا

إن إدخال وضع تدريب البليومترك في برامج التدريب الرياض ي سواء في الساحة أو امليدان يتطلب                 

أكثر من مجرد فهم ومعرفة لكيفية تأثير العضلة خالل التمرين,ويمكن تحقيق أفضل النتائج حينما يفهم 

فية الدمج الصحيح كل من املدرب والرياض ي قواعد القدرة العضلية في الفعالية الرياضية املمارسة وكي

للبليومترك في التدريب ككل, فعند بناء نظام البليومترك يجب أن يضع املدرب في ذهنه املبادئ العامة 

والخاصة للتدريب والتي يجب أن تتبع ومن أهمها)التدرج بزيادة الحمل والخصوصية واالستشفاء 

                                                           
 .294بي,صر دار الفكر الع2007القاهرة,1طأسس ونظريات التدريب الرياض ي,أحمد: بسطوس ي-1
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ة في البليومترك, وقد أظهرت البحوث في والفردية والتغيير( ويلعب التغيير أهمية كبيرة وله خصوصية عالي

العضلي يستجيب بشكل أفضل حينما يستثار بشكل متغير -تدريب القوة العضلية أن النظام العصبي

العضلي إلى أن يفاجأ لكي يجبر املتكيف مع البليومترك ,وهذا يعني -طوال الوقت ,ويحتاج النظام العصبي

 1وتغيير عدد التكرارات والشدة عن األيام األخرى. أداء أنواع مختلفة من التمارين لبضع أيام

وعند الحديث عن املتطلبات البدنية لدى العب كرة القدم نجد أن القوة العضلية احد أهم تلك                

املكونات, حيث انه يحتاجها في العدو السريع والوثب والركل والضغط على املنافس و الدوران وتغيير 

يتمحور بحثنا  توازن والتحكم في الجسم ,وأمام عديد العوامل الخاصة بالتفوق السرعات وكذلك ال

والقوة االنفجارية, ملا لها من مكانة  الرياض ي على عامل الصفات البدنية، خاصة القوة املميزة بالسرعة

 2 .وخصوبة

أهم ف تعري إلى تعرضنا الفرضيات، كماو  اإلشكالية صياغة إلى التمهيدي الفصل في حيث تطرقنا               

نجعل القارئ يعرف جيدا ما نريد من وراء هذه املصلحات املوظفة في  املصلحات الواردة في البحث حتى

 الدراسات السابقة التي لها عالقة بالبحث. ذكرالبحث و أخيراو ، بحثنا

 :ثالثة فصول  إلى النظري  الجانب فيه تناولنا الذي األول  الباب في تطرقناو 

 .تناولنا من خالله التدريب البليومتري  :األول  الفصل

 . والقوة االنفجارية تناولنا فيه القوة السرعة املميزةالفصل الثاني: 

 كرة القدم.الفصل الثالث: 

 :الفصول التاليةهو يضم فتضمن الجانب التطبيقي للبحث و  الباب الثانيأما 

                                                           

 1-جمال صبري فرج:القوة والقدرة والتدريب الرياض ي الحديث,ط1,عمان,دار دجلة,ص540

 2- كمال درويش، محمد صبحي حسنين، الجديد في التدريب الدائري ، ط1، 1999، مركز الكتاب للنشر ،  ص5. 
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عينة ، حيث تم فيها استعراض املنهج املتبعبصفة عامة،منهجية البحث و يحتوي على و  :الفصل األول 

إلى نتعرض ثم نتطرق إلى وصف األداة املستعملة لجمع املعلومات وبعدها كيفية اختيارها ، البحث و 

 .األساليب اإلحصائية املطبقة في الدراسة

والدراسات دراسة النظرية االختبارات مع الفرضيات وال النتائجمناقشة و الفصل الثاني:عرض وتحليل 

 .السابقة والبحوث

 ثم خاتمة والتوصيات واالقتراحات.
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 اإلشكالية:

إن كرة القدم الحديثة هي عبارة عن مجموعة من أوجه التحضير البدني الخططي، النفس ي النظري                    

مقدرتهم الفائقة على األداء املهاري أثناء والتقني والظاهرة التي تميز العبي كرة القدم الحديثة، املمتازين هي 

ركضهم ولذلك لم يعد هناك مكان لالعب الذي ال يتمتع بالقوة في الفريق ولو حللنا ذلك السبب لوجدنا أن 

الالعب أصبح يتصف بالقوة والسرعة وما يربطها ومن خالل مالحظتنا في الوسط الرياض ي نجد سوء التحضير 

النشاط الحركي لالعبين خالل املنافسات خاصة من حيث املهارات والحركات التي تكون  البدني الالزم يظهر فعالية

 على حساب صفة القوة.

أن  مWilkerson (1990)م( ،وويلكيرسون 1991، وناجى أسعد ) م(1997طلحة حسـام الدين ) ويشير                     

األساليب التدريبية لتنمية القدرة العضلية في العديد من أن من أهم Plyometric Training   التدريب البليومترى 

األنشطة الرياضية والتي تتطلب دمج أقص ى قوة مع أقص ى سرعة للعضلة وتحسين السرعة حيث ساهم هذا 

 األسلوب في التغلب على العديد من املشكالت التي تقابل القدرة فيما يرتبط بالعالقة بين القوة والسرعة.

للتدريب  مEdward T. Howley , B. Don Frank(1997) فرنك إدوارد هولي و دون  نويشير كٌل م    

البليومترك أنه من تدريبات املقاومة لزيادة القوة ، والتدريب البليومترك هو مصطلح يشير إلي التمرينات التي تمكن 

ة تستخدم قوة الجاذبية يمتر العضلة للوصول إلي أقص ي معدل إلنتاج القوة في أقل زمن ممكن ، والتمرينات البليو 

لتخزين الطاقة داخل العضالت ومثل هذه الطاقة تستخدم في الحال عند استدعائها في رد الفعل املنعكس ، 

ولذلك فإن النسيج املطاطي للعضلة يعمل علي إنتاج الطاقة الحركية ، وهذا النوع من التدريب يستخدم اإلطالة 

التقصير لبعث القوة الكاملة لالنقباض املركزي ، وأنه كلما كانت العضلة املنعكسة واملصحوبة بدورة اإلطالة و 

 أسرع في اإلطالة مع التحميل الالمركزي السريع أصبح هناك انقباض مركزي قوي.

أن تدريبات بليومترك تهدف إلي اإلقالل قدر اإلمكان من  مDonald Chu (1998) دونالد شو ويشير      

الزمن الذي تستغرقه مرحلة الفرملة أو مرحلة االستعداد ما بين العمل العضلي الالمركزي واالنقباض العضلي 
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املركزي والتي تستغرق أجزاء من املائة من الثانية وبالفعل فإن العبي الوثب ذو املستوي العالي يستغرقون علي 

، وبما أن السرعة والقوة لهما أهمية كبيرة فإن الرياض ي يستطيع تقليل زمن تلك املرحلة عن طريق اث 0.12ألرض ا

تطبيق برنامج تدريبي لالرتقاء بمستوي كل من القوة والسرعة وعلي أي حال فإن الطاقة التي تم تخزينها في مرحلة 

يتم فقدها إذا لم يعقب ذلك انقباض عضلي مركزي  االنقباض الالمركزي )العمل العضلي التطويلي( يمكن أن

 )مرحلة التقصير(.

اتفاق وتباين اآلراء حول مدى أهمية التدريب البليومتري ومساهمته في االرتقاء بالقدرات ضوء وفي                 

لقلة استخدام تدريبات التي تطور القوة املميزة بالسرعة  انالبدنية والفيسيولجية،ومن خالل مالحظة الباحث

تصميم برنامج تدريبي  انلدى العبي كرة القدم لفريق عين ببوش  أكابر وجب على الباحث والقوة االنفجارية

 البدنية . املتغيراتعلى بعض  أثرهبليومتري ملعرفة 

 نطرح اإلشكال العام: أنهذه املعطيات يمكن ومن                 

املميزة بالسرعة والقوة  القوة تطويرعلى  املقترح للقوة البليومترية دريبيهل يؤثر البرنامج الت -

 ؟أكابر لدى العب كرة القدم االنفجارية

 -:التساؤالت الفرعية-1.1

 -وعليه جاءت التساؤالت الفرعية على النحو التالي:

القوة امليزة بالسرعة لدى العبي كرة تطوير هل يؤثر برنامج تدريبي مقترح للقوة البليومترية على  -

 ؟أكابر القدم

 القوة االنفجارية لدى العبي كرة القدمتطوير هل يؤثر برنامج تدريبي مقترح للقوة البليومترية على  -

 ؟أكابر
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 -الفرضيات: -2

 -الفرضية العامة:-1.2

 -في إشكالية البحث ومحاولة منا لوضع حل مؤقت لهذه اإلشكالية ذهبنا لوضع الفرضية العامة:بناءا على ما جاء 

 املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية القوة طويريوجد تأثير برنامج تدريبي مقترح للقوة البليومترية لت -

 .أكابر لدى العبي كرة القدم

 -الفرضيات الفرعية:-2.2

القوة املميزة بالسرعة لدى العبي  طويرالتدريبي املقترح للقوة البليومترية على تيوجد تأثير للبرنامج  -

 .أكابر كرة القدم

القوة االنفجارية لدى العبي كرة  طويرتيوجد تأثير للبرنامج التدريبي املقترح للقوة البليومترية على  -

 .أكابر القدم

 -أهمية البحث:-3

تكمن أهمية الدراسة في معرفة أهمية التدريب البليومتري في مراحل اإلعداد البدني العام والخاص والقدرة على 

 تأثيرهاستخدامه في تنمية عناصر اللياقة البدنية من بينها القوة املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وكذلك  معرفة 

 يرها. الصفات البدنية وكيفية االستفادة منها وتطو  على

 هدفت الدراسة الحالية للتعرف على األهداف التالية: -أهداف البحث:-4

 أثر برنامج تدريبي للقوة البليومترية على تحسين القدرات البدنية على أفراد املجموعة التدريبية. -

سرعة املعرفة الجيدة ملزايا القوة البليومترية باستخدام بعض األدوات الخاصة لتطوير القوة املميزة بال -

 .والقوة االنفجارية
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 محاولة وضع برنامج تدريبي بكل املقاييس يحدد معايير الحمولة خالل العمل البليومتري. -

محاولة اكتساب خبرة وتجربة عن التدريب البليومتري من خالل برنامج مطبق واختبارات على العينة  -

 املأخوذة من العبي فريق أكابر عين ببوش.

 :أسباب اختيار املوضوع-5

 اكابر.-عين ببوش-الرغبة الشخصية للباحثان في وضع برنامج  تدريبي للفريق -

القوة  تطوير طريق عن الرياض ي املوسم فصمنت في البدني الجانب يلعبه الذي الدور  عن الكشف -

 .القدم كرة أكابر لدى البليومترية 

 

 :التعريف بمصطلحات البحث-6

 -:التدريب البليومتري -1.6

االتساع والتي جاءت من كلمة  أو، وتعني الزيادة plytheinهما باليتين إغريقيتينمشتق من كلمتين :لغة-1.1.6

plio وكلمة متركMetric )1.وهي القياس فاملصطلح يعني ) زيادة القياس 

 

هي تمرينات تهدف إلى الربط بين القوة والسرعة في الحركة من خالل حركة رد فعل انفجاري :اصطالحا-2.1.6

واملصطلح يستخدم للداللة على تمرينات القفز والقفز العميق ويمكن القول بأنها تتضمن أي تمرين يستخدم 

 2منعكس االمتداد للحصول على رد فعل انفجاري.

                                           
 .425، ص2012، 1للنشر والتوزيع، ط أسامةجاموس، املعجم الرياض ي، دار  أبوعلى حسن  -1

28,دار دجلة,ص2010,عمان,1,طتدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى القصوى(جمال صبري فرج:  
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التدريب البليومتري من وجهة نظر الباحث هو أداء مجموعة من التمرينات باستخدام بعض :االجرائي3.1.6

اب العضلة طاقة من خالل األداء العالي الذي ينتج عنه بالتالي تطوير وتنمية القوة األثقال فهي تعمل على إكس

 والسرعة في أقصر زمن ممكن.

 :القوة-2.6

تقدر بالكيلوجرام أو بالكيلو  ويمكنا قياسها، وغالبا ما أنواعهاالقوة امليكانيكية وأحد  أوجههي احد لغة:-1.2.6

 1.بوند 

 اصطالحا:-2.2.6

 2" بأنها قابلية العضلة غلى بذل جهد ضد مقاومة.مورهاوس ومولرعرفها "

 3" عرفها على أنها مقدرة العضالت في التغلب على مقاومات مختلفة.مفتيأما "

القوة العضلية من وجهة نظر الباحث هي مقدرة الفرد في التغلب على مقاومات خارجية تتميز اإلجرائي:-3.2.6

 لها باستخدام الجهد العضلي. بارتفاع شدتها ومحاولة التصدي

 :  كرة القدم-3.6

 4"هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم.FOOTBALLكرة القدم"لغة:-1.3.6

                                           
 425جاموس :مرجع سابق،ص أبوعلى حسن 2

2-Morehouse.laurenceE.AndMiller.Augausts;phisology exercice saint louis.the cv moslby company.2013.p16  

3152,ص1996,القاهرة,دار الفكر العربي,1,طتدريب الرياضي للجنسين من الطفولة إلى المراهقةمفتي إبراهيم حماد:  

 .425، ص،مرجع سبق ذكره المعجم الرياضي:جاموس أبوعلى حسن  -4
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كرة القدم هي رياضة جماعية,تمارس من طرف جميع الناس,كما أشار إليها "رومي جميل")كرة  اصطالحا:-2.3.6

 1القدم قبل كل ش يء رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف املجتمع(.

العبا تلعب بواسطة كرة 11كرة القدم هي لعبة جماعية تلعب بين فريقين كل فريق يحتوي على اإلجرائي:-3.3.6

ة مستطيلة الشكل وفي نهاية كل طرف منها مرمى ويتم تحريك الكرة بواسطة األقدام وال يسمح منفوخة فوق أرضي

 دقيقة.  90شرف عليها حكم,مدتها إال للحارس بلمسها باليد,ي

 الدراسات السابقة:-7

ال يمكن انجاز أي بحث من البحوث العلمية دون اللجوء واالستعانة بالدارسات املشابهة، كون هذه األخيرة    

تقدم املساعدة والدعم للباحث وذلك في الوقوف على أهم ما توصلت إليه البحوث املنجزة في نفس ميدان 

 موضوع البحث قيد الدراسة.

علومات، كاإلنترنت واملكتبات املتخصصة في كليات ومعاهد التربية وعليه قام الباحث بالرجوع إلى بنك امل   

الرياضية املختلفة داخل الوطن للحصر واالطالع على الدوريات والبحوث السابقة املتعلقة بموضوعة البحث كما 

 قام باالطالع على الدوريات والنشرات الخاصة باملؤتمرات العلمية وبحوث اإلنتاج العلمي.

ويمكن االستفادة من الدراسات املشابهة من عدة أوجه وميادين نذكر من أهمها املنهج واملنهجية املتبعة في    

التجربة سواء إن كانت  إجراءإخراج البحث وكيفية اختيار عينة البحث، وما هي الطريقة التي تمت فيها 

 ستعملت في إخراج البحث بشكله النهائي.االستطالعية أو الرئيسية للبحث، وكذلك الوسائل واألدوات التي ا

نمية تتأثير التدريب البليومتري على تحت عنوان))دراسة للطالب"رواق خالد،بن س ي زرارة صالح الدين" -1.7

مذكرة مكملة لنيل شهادة  ((سنة18-16صفة القوة االنفجارية لدى العبي كرة القدم أواسط ذكور 

                                           
1100,ص1997,دار النهضة العربية,ب ط,لبنان,النمو التربوي للطفل والمراهقكمال دسوقي:-  
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, بجامعة أم البواقي,معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية,الجزائر, إشكالية 2015-2014املاستر

العب من العبي  20وشملت عينة البحث  البحث:ما مدى تأثير التدريب البليومتري على مستوى القوة اإلنفجارية؟,

 USMABالعبين من فريق 10،مقسمة إلى مجموعتين:2014/2015الرياض ي األواسط ملدينة عين البيضاء للموسم

كعينة تجريبية،طبقت عليهم االختبارات القبلية لكشف مستوى  USCABالعبين من فريق  10كعينة شاهدة و

أسابيع حيث أن املجموعة التجريبية مارست برنامج التدريب  4القوة االنفجارية ثم تم وضعهم تحت التجربة ملدة 

بليومتري املقترح مرة واحدة في بداية األسبوع )اليوم الثاني من التدريب(،حيث أجريت االختبارات في امللعب ال

البلدي مزياني عبد الرحمن ملدينة عين البيضاء،وفي النهاية أجريت عليهم نفس االختبارات ملعرفة اثر البرنامج 

 ريبي.املقترح لتطوير تلك الصفة,املنهج املستخدم في البحث تج

 وكانت نتائج البحث كما يلي: 

وجود أفضلية للتدريب البيليومتري على التدريب العادي في ما يخص تطوير صفة القوة االنفجارية  •

 لعضالت الرجلين. 

 يوجد أي تأثير للتدريبين في ما يخص تطوير القوة االنفجارية لعضالت الجسم العليا و عضالت اليدين. ال •

دراسة تأثير برنامج تدريبي مقترح في تنمية القوة املميزة تحت عنوان))للطالب"زايدي ذهبي"دراسة  -2.7

, 2015-2014مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر ((بالسرعة وبعض الصفات البدنية لدى العبي كرة السلة

لبحث:ما مدى تأثير بجامعة أم البواقي,معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية,الجزائر, إشكالية ا

التدريب البليومتري على مستوى القوة املميزة بالسرعة؟وتمثلت عينة البحث في كونها عرضية أو قصديه مكونة 

( العبين للعينة التجريبية 7( العبا )14من العبي كرة السلة لفريق نصر حسين داي لفئة األواسط واملشكلة من )

 املستخدم في البحث تجريبي. ( اآلخرين للعينة املشاهدة, املنهج 7و)

 وكانت نتائج البحث كما يلي:
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تتمثل أهمية البحث في دراسة تأثير برنامج تدريبي مقترح على القوة املميزة بالسرعة وبعض املهارات     •

األساسية في كرة السلة حيث قام الباحث بتطبيق برنامج تدريبي بيليومتري علي فريق كرة السلة لحسين 

سط ملدة اثني عشر أسبوعا، كما أن الباحث قام بإجراء اختبارات بدنية ومهارية قبلية داي فئة األوا

وبعدية  على العينة التجريبية وعلي العينة الشاهدة التي كانت تمارس برامج تدريبية عادية وكانت النتائج 

ية فيما يخص اإلحصائية لصالح العينة التجريبية حيث أنه لوحظ تطور كبير بالنسبة للعينة التجريب

 القوة املميزة بالسرعة.

تأثير التدريب البليومتري على القوة االنفجارية لدى تحت عنوان))دراسة للطالب"بقلي طارق,بقلي فيصل"-3.7

, بجامعة أم البواقي,معهد علوم 2015-2014مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر ((سنة 18-16العبي كرة اليد 

لرياضية,الجزائر, إشكالية البحث:هل توجد فروق دالة إحصائيا لتأثير التدريب وتقنيات النشاطات البدنية وا

 18-16البليومتري بين االختبارات القبلية والبعدية على القوة االنفجارية لدى العبي كرة اليد للفريق املدرس ي)

 3قسموا على العب من الفريق املدرس ي  29سنة( ؟ عينة البحث اختيرت بطريقة قصديه حيث قدر عددهم ب 

كعينة ضابطة خضعت للتدريب  07كعينة استطالعية و15أنماط من العينات كما نذكرها على النحو التالي 

 كعينة تجريبية خضعت للتدريب البليومتري,املنهج املستخدم في البحث تجريبي. 07العادي و

 وكانت نتائج البحث كما يلي:

عدي الخاص بالعينة التجريبية بأن هناك فروقا واضحة حيث ولقد أثبتت النتائج بين االختبار القبلي والب •

 كان مستوى القوة االنفجارية في كرة اليد في االختبار البعدي أفضل منه في االختبار القبلي.

 كما أثبتت النتائج أيضا أن العينة التجريبية في االختبار أفضل من مستوى العينة الضابطة. •

 البليومترية في القدرة الالهوائية وبعض متغيرات آلية التقلص العضلي"."أثر استخدام التدريبات  •

 هدف الدراسة إلى يأتي:- •
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 *التعرف على أثر استخدام التمرينات البليومترية في القدرة الالهوائية. •

ي *التعرف على أثر استخدام التمرينات البليومترية في التكيفات الحاصلة في بعض متغيرات آلية التقلص العضل

 لبعض عضالت األطراف السفلى.

( 17/19( العبا يمثلون منتخب محافظة نينوى بكرة القدم لألعمار )18أجريت الدراسة على عينة من )    •

سنة، قسموا إلى مجموعتين متساويتين وبشكل عشوائي، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، تم تطبيق 

( وحدة تدريبية بواقع ثالث 24األول وذلك بتنفيذ ) برنامج التمرينات البليومترية على العبي املجموعة

( أسابيع، إذ أن زمن 8( عصرا وذلك ملدة )4-3وحدات في األسبوع )األحد والثالثاء والخميس( الفترة من )

 ( دقيقة35-30الوحدة التدريبية الخاصة بتدريبات البليومترية )

 أسفرت نتائج الدراسة عن: •

أن التمرينات البليومترية كان لها تأثير إيجابي في اختبارات القدرة الالهوائية املتمثلة )الوثب الطويل من     •

الثبات، القفز العمودي من الثبات، دليل القدرة( إذ ظهر وجود فروق ذات داللة معنوية وهذا يؤكد 

 أهمية التمرينات البليومترية في تطوير القدر الالهوائية.

 ( ياردة نتيجة الستخدام التمرينات البليومترية.45ر فروق معنوية في اختبار ركض )لم تظه •

أحدثت التمرينات البليومترية تكيفات إيجابية في بعض متغيرات آلية التقلص العضلي قيد الدراسة     •

 )فترة الكمون، السرعة العصبي، سرعة االستجابة عند أداء أقص ي انقباض(.

تأثير التدريب البليومتري على القوة املميزة بالسرعة تحت عنوان)) للطالب"البوستي محمد أمين"دراسة -4.7

, 2013-2012مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر ((واملهارات األساسية لدى العبي كرة السلة فئة األواسط

ث:ما مدى تأثير التدريب بجامعة العربي بن مهيدي,قسم التربية البدنية والرياضية,الجزائر, إشكالية البح
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البليومتري على مستوى القوة املميزة بالسرعة واملهارات األساسية في كرة السلة؟,وكانت عينة البحث عشوائية 

( طالبا من املرحلة األولى والثانية والثالثة في ملحقة املدرسة الوطنية للتربية البدنية سحال 28بحيث أختار )

مجموعتين متساويتين  إلىوتم تقسيم الطالب ,القرعة اختيار عينة الدراسة حيث حسمت البواقي. إبراهيم,أم

تم  وبإستخدام املنهج التجريبي شاهدة, تجريبية والثانية األولىعنصر واعتبرت املجموعة  14تحتوي كل منهما على 

 -: اآلتيةالنتائج   إلىالتوصل 

 تأثيراملجموعة الشاهدة حققت تطورا نسبيا في الصفات البدنية ظهر أن استخدام التدريب العادي له  •

 نسبي وهذا لوجود فروق معنوية ذات داللة رقمية من خالل االختبارات الدنية املقترحة.

هذا نتائج ملموسة ولكنها ليست واضحة بشكل أكبر في الجانب املهاري و  أعطىنفس البرنامج  أنكما  •

 لوجود فروق معنوية ذات داللة رقمية من خالل االختبارات الدنية املقترحة.

املجموعة التجريبية التي مارست برنامج التدريب البليومتري املقترح حققت تطورا اكبر في الصفات  •

 البدنية واملهارية وهذا لوجود فروق معنوية ذات داللة رقمية من خالل االختبارات الدنية املقترحة.

تأثير برنامج تدريبي باألثقال في تطوير القوى القصوى لدى تحت عنوان))سمير" دراسة للطالب"هامل -5.7

, بجامعة العربي بن مهيدي,قسم 2013-2012مذكرة مكملة لنيل شهادة املاستر (( 18-16العبي كرة القدم أواسط

التربية البدنية والرياضية,الجزائر, إشكالية البحث:ما مدى تأثير استخدام برنامج تدريبي مقترح باألثقال على 

يا بحيث أختار سنة ؟,وكانت عينة البحث مختارة عمد 18-16تطوير القوة القصوى لدى العبي كرة القدم أواسط 

( املجموعة األولى شاهدة والثانية تجريبية,اعتمد املنهج التجريبي USMABالعبا  15(و )USCABالعبا 15(العبا,)30)

 -أهم النتائج املتوصل إليها:بحثه,

 أن البرنامج التدريبي املستخدم أدى إلى تطوير القوى القصوى لدى الالعبين. •

 (.squat(و أقل نسبة للتطور البدني كانت )abdominale) أعلى نسبة تطور كانت الختبار البطن •
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 أظهرت النتائج وجود تطور في القوة العضلية للبطن بشكل أكبر من تطور الحاصل في عضالت الرجلين. •

وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  •

 ارات القوة العضلية.ولصالح البعدية في إختب

تأثير التدريب البيومتري على القوة املميزة بالسرعة وبعض تحت عنوان))بلقاسم" دراسة للطالب"بوكرتام -6.7

, بجامعة الجزائر,معهد 2008-2007مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير ((املهارات األساسية في كرة القدم  

التدريب البيومتري على القوة  التربية البدنية والرياضية سيدي عبد هللا,الجزائر, إشكالية البحث:ما مدى تأثير

والية عين دفلى املميزة بالسرعة وبعض املهارات األساسية في كرة القدم ؟,وكانت عينة البحث عشوائية من أواسط 

( العبا من فريقي املخاطرية وعريب, املجموعة 40(العبا,أما عينة البحث فقد كانت مكونة من )240وبلغ عددهم )

( والعبين لم 4(العبا هي األخرى ,كما تم استبعاد حراس املرمى )20( تجريبية و الثانية ضابطة تضم )20األولى)

( العبا 28( العبا وبهذا أصبح أفراد عينة البحث)14جموعة تضم )يستطيعا إكمال إجراءات البحث لتصبح كل م

 -أهم النتائج املتوصل إليها:% من مجتمع البحث ,منهج البحث تجريبي, 16يمثلون 

من خالل نتائج املجموعة الشاهدة أي التي تمارس البرنامج التدريبي العادي ثالث مرات في األسبوع,ظهر لنا  •

ئج ملموسة وهذا لوجود فروق معنوية ذات داللة رقمية تشير إلى أن ممارسة أن هذه املجموعة أعطت نتا

البرنامج التدريبي العادي يؤدي إلى تطور في الصفات البدنية بشكل نسبي وذلك في اختبارات الوثب 

العمودي من الثبات و الوثب والوثب الطويل ورمي الكرة الطبية والحل على رجل واحدة,وفي اختبار 

 وضع الرقود. الجلوس من

كما أن نفس البرنامج أعطى نتائج ملموسة ولكننها ليست واضحة بشكل أكبر في الجانب املهاري وهذا  •

مترا والجري املتعرج بالكرة وضرب  30لوجود فروق ذات داللة معنوية في اختبارات الجري بالكرة ملسافة 

 لكرة.الكرة إلى أبعد مسافة,واختبارات الدقة التحكم والسيطرة على ا
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أما املجموعة التجريبية التي مارست برنامج التدريب البليومتري املقترح ثالث مرات في األسبوع,فجاءت  •

النتائج عموما واضحة جدا وذات فروق معنوية واضحة أيضا,سواء ذلك في االختبارات البدنية التي 

املهارية املتمثلة في الجري بالكرة والقذف تستهدف القوة امليزة بالسرعة والقوة االنفجارية أو في االختبارات 

 والتحكم والسيطرة على الكرة.

أثر استخدام التدريبات البلومترية في القدرة ))تحت عنوان( 2000) دراسة "املشهداني، محمد يونس" -7.7

 ((.الالهوائية وبعض متغيرات آلية التقلص العضلي

 في القدرة الالهوائية.التعرف على أثر استخدام التمرينات البليومترية 

التعرف على أثر استخدام التمرينات البليومترية في التكيفات الحاصلة في بعض متغيرات آلية التقلص 

 العضلي لبعض عضالت األطراف السفلى.

( سنة، 17/19( العبا يمثلون منتخب محافظة نينوى بكرة القدم لألعمار )18أجريت الدراسة على عينة من )   

مجموعتين متساويتين وبشكل عشوائي، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، تم تطبيق برنامج قسموا إلى 

( وحدة تدريبية بواقع ثالث وحدات في 24التمرينات البليومترية على العبي املجموعة األول وذلك بتنفيذ )

أن زمن الوحدة التدريبية ( أسابيع، إذ 8( عصرا وذلك ملدة )4-3األسبوع )األحد والثالثاء والخميس( الفترة من )

 ( دقيقة35-30الخاصة بتدريبات البليومترية )

 أسفرت نتائج الدراسة عن:

أن التمرينات البليومترية كان لها تأثير إيجابي في اختبارات القدرة الالهوائية املتمثلة )الوثب الطويل من     •

ق ذات داللة معنوية وهذا يؤكد الثبات، القفز العمودي من الثبات، دليل القدرة( إذ ظهر وجود فرو 

 أهمية التمرينات البليومترية في تطوير القدر الالهوائية.
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 ( ياردة نتيجة الستخدام التمرينات البليومترية.45لم تظهر فروق معنوية في اختبار ركض ) •

سة أحدثت التمرينات البليومترية تكيفات إيجابية في بعض متغيرات آلية التقلص العضلي قيد الدرا    •

 )فترة الكمون، السرعة العصبي، سرعة االستجابة عند أداء أقص ي انقباض(.

دراسة مقارنة ألثر استخدام تدريبات )تحت عنوان) (:1999)دراسة "الصوفي، عناد جرجيس" -8.7

 ((.البليومترك وتدريبات األثقال على اإلنجاز بالوثب الطويل وبعض الصفات البدنية واألنتروبومترية

ى أثر استخدام تدريبات البليومترك على اإلنجاز بالوثب الطويل وبعض الصفات البدنية التعرف عل

 واألنتروبومترية.

التعرف على أثر استخدام تدريبات األثقال على اإلنجاز بالوثب الطويل وبعض الصفات البدنية 

 واألنتروبومترية.

اإلنجاز بالوثب الطويل وبعض الصفات البدنية مقارنة ألثر استخدام البليومترك وتدريبات األثقال على 

 واألنتروبومترية.

( طالبا 26جامعة املوصل والبالغ عددهم )-أجرى البحث على طلبة الصف الثاني في كلية التربية الرياضية   

قسموا إلى مجموعتين متساويتين، استخدمت إحدى املجموعتين تدريبات البليومترك واملجموعة الثانية 

( وحدة تدريبية خصصت وحدتان خالل األسبوع الواحد لكل شعبة 20األثقال، وتضمن البرنامج )تدريبات 

 ( دقيقة تعطى في درس الساحة وامليدان.30وبمعدل )

 أسفرت نتائج الدراسة:- •
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*وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القبيلة والبعدية الناتجة من أثر استخدام تدريبات  •

متغيرات اآلتية )ثني مفصل الكاحل، القوة املميزة بالسرعة للذراعين والبطن واالنجاز بالوثب البليومترك لل

 ( متر، القوة االنفجارية للرجلين(.30الطويل، ركض )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القلبية البعدية ولصالح البعدية الناتجة من أثر استخدام  •

( متر، مرونة ثني 30ت اآلتية )اإلنجاز بالوثب الطويل، مد مفصل الكاحل، ركض )تدريبات األثقال للمتغيرا

 الركبة، مرونة مفصال الكتفين، القوة االنفجارية للرجلين(.

دراسة مقارنة بين التدريب باألثقال والتدريب )) تحت عنواندراسة"عبد الرؤوف عبد العظيم"،-9.7  

املقارنة بين  م(1998((.ماجستير )للرجلين للناشئات في كرة اليدالبليومترية لتنمية القدرة العضلية 

( العبة من 30الطريقتين ملعرفة أيهما إيجابية في تنمية القدرة العضلية للرجلين قيد البحث. عينة البحث: )

بوع. ( وحدات تدريبية في األس3( أسبوع، )12( سنة. مدة البرنامج: )16-15ناشئات كرة اليد لنادي األهلي سن )

 منهج البحث: املنهج التجريبي تضمن مجموعتين مع قياس قبلي وبعدي لكل منهما.

التدريب باألثقال، التدريب البليومتري وضروريات لتطوير القدرة العضلية للرجلين لالعبات  أهم النتائج: •

 كرة اليد.

تدريبات البليومترك على  تأثير استخدام أسلوبين منتحت عنوان)) (:1997دراسة"عبيد أبو املكارم" )-10.7

 ((.األبعاد املختلفة للقوة املميزة بالسرعة ملتسابقي الوثب

التعرف على أثر استخدام تدريبات الوثب بين الحواجز على األبعاد املختلفة للقوة املميزة بالسرعة  •

 ملتسابقي الوثب.

على األبعاد املختلفة للقوة التعرف على أثر استخدام تدريبات الوثب العميق )بين الصناديق وفوقها(  •

 املميزة بالسرعة ملتسابقي الوثب.
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( متسابقا من متسابقي بنادي الزمالك املشاركين في البطولة الجمهورية وتم 12اشتملت عين البحث )   

تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين في العمر والطول والوزن، وتم استخدام التصميم التجريبي بطريقة 

لية والقياسات البعدية باستخدام تدريبات الوثب العميق )بين الصناديق وفوقها(، وبلغت مدة القياسات القب

( وحدات 6( أسابيع خالل فترة اإلعداد الخاص من البرنامج التدريبي العام وتم التدريب بواقع)8البرنامج )

ملجموعة التي استخدمت ( وحدات أسبوعيا من تدريبات البليومترك وقامت ا3أسبوعيا بصيغة عامة وبواقع )

 تدريبات الحواجز بالتدريب عن ثالثة نماذج يشمل كل نموذج على خمس حواجز. 

( مرات في 3( أسابيع بواقع )8قامت املجموعة التجريبية بتطبيق البرنامج املقترح للتدريبات البلومترية ملدة )

وعة الضابطة فقد قامت بأداء التدريبات ( دقيقة، أما املجم60-40األسبوع، زمن تنفيذ الوحدة التدريبية من)

التقليدية للفريق إذ تم تنمية القدرة العضلية من خالل برنامج األثقال ومن خالل تدريبات األداء املهاري، 

( تدريبات يتم أداءها طوال فترة البرنامج طبقا لتشكيل الحمل في كل مرحلة، وقد 6احتوى البرنامج على )

 لفتري املرتفع الشدة عند تنفيذ البرنامج.استخدم الباحث التدريب ا

 اسفرت نتائج البحث: •

*إن كل من تدريبات البليومترك املقترحة وتدريبات األثقال التقليدية قد أثرت على تطوير القدرة العضلية  •

 لعضالت الرجلين.

قياسات *وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من التدريبات البليومترية وتدريبات األثقال في ال •

 البعدية ملحصلة املجوعة التجريبية في متغيري الوثب الطويل من الثبات والوثب العمودي.

*لم تظهر النتائج فروقا ذات داللة إحصائية بين املجموعة التجريبية واملجوعة الضابطة متغيري الوثب  •

 ( مترا.30على جهاز بوسكو، عدد)
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تأثيرات التدريب البليومتري واالستشفاء تحت عنوان)) (:LUEBBERS PEلوبيرز" ) دراسة"الباحث-10.7

((. دراسة تأثيرات برنامجين للتدريب البليومتري متساوي في على أداء الوثب العمودي والطاقة الالهوائية

مستوى التدريب متبوعين بأربعة أسابيع، وسبعة أسابيع لالستشفاء بدون التدريب البليومتري للطاقة 

 لوثب العمودي.الالهوائية وأداء ا

 ( فرد.19( فردا قسموا إلى مجموعتين قاوم كل بينهما )38) :عينة البحث

( أسابيع للتدريب 7( أسابيع لالستشفاء للمجموعة األولى، )4( أسابيع تدريب البليومتري، )4مدة البرنامج: )

 ( أسابيع لالستشفاء للمجموعة الثانية.4البليومتري، )

بواسطة ارتفاع الوثب العمودي، القوة املميزة بالسرعة للوثب العمودي والطاقة يقاس  :أدوات جمع البيانات

 الهوائية.

 املنهج التجريبي تصميم مجموعتين. :منهج البحث

( أسابيع من التدريب 4(، )7ال يوجد اختالف هام أو ذو معنى بين كال املجموعتين التدريب ) أهم النتائج: •

البليومتري املتبوعين بأربعة أستبيع لالستشفاء متساوي في تأثيرها لتحسين ارتفاع الوثب العمودي، القوة 

باستخدام البليومتري من  ( أسابيع4املميزة بالسرعة للوثب العمودي، الطاقة الهوائية ومع ذلك فبرنامج )

 ( أسابيع تدريب البليومتري إذا يتم فترة لالستشفاء هذه.7املمكن أال يكون مؤثرا مثل برنامج )

 ملخص التعليق على الدراسات السابقة وعالقتها بالبحث:-8

التي لقد تأكدت املقوالت حول أهمية الدراسات املشابهة للباحث فهو يحاول من خاللها تجنب أهم الصعاب 

 واجهت الباحث في الدراسة املاضية وبالتالي تكون له دعم للبحث الذي قيد الدراسة
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ولقد استفاد الباحث من الدراسات املشابهة من خالل ما قام به الباحث من مسح علمي للدراسات والبحوث    

والصفات البدنية )كالسرعة السابقة املرتبطة التي تناولت أثر برامج تدريبية في تنمية بعض املهارات األساسية 

 املميزة بالقوة والقوة االنفجارية ( لالعبي كرة القدم.

كما أن البرامج املخططة املبنية على أسس علمية صحيحة في مجال التدريب الرياض ي الحديث التي تحترم    

ية والحركية خصائص ومميزات املرحلة للبحث التي تسمح بتنمية وتطوير مختلف املتطلبات والقدرات البدن

 واملهارية.
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 : تمهيد

تدريب القوة ذلك فإن أسباب الجهل و  إلىقبل سنوات قليلة ماضية أضيف تدريب البليومترك          

 الكفاءةهذه الطرق بالشكل املناسب ، فينعكس هذا على عدم  توظيفالنقص باألدلة العلمية عدم 

 1إلى اإلصابة.تؤدي في الكثير من األحيان  التيالبدنية و 

الرياض ي املختلف ،فإن  األداءفي  االرتفاعت إلى تحسين مستوى و يهدف هذا األسلوب من التدريبا         

و يعتمد املطاطية تنمي ما يطلق عليه بالقوة  التيلبليومتري يعد من أفضل أساليب التدريب استخدام ا

للمستقبالت الحسية املوجودة في العضالت الباسط للمفاصل  االنعكاسية االستجابة كفاءةأساسا على 

 مغازل  باستجابة الكفاءةبالتطويل في القفز أو الوثب و تحديد هذه  االنقباضمن  خالل ذلك الجزء

ائص ب أن يحدد الخصر تدريبات هذا األسلوب ترتبط بعامل الزمن ، و على املد معظم العضالت ،لذا فإن

العمل ،حتى يحدد نوع التحميل الذي متطلبات املهاري تحديدا دقيقا ، و أن يركز على  لألداءالفنية 

 استخدامهذا األسلوب من التدريبات بالتدريب عن طريق البعض تشمله هذه التدريبات ، و يسمى 

املسابقات عيد موا اقترابمع املبتدئين ،كما ينصح مع  استخدامهكمقاومة و يفضل للجسم القصورية 

 2يساعد العضالت على التحول السريع. عدد أقل من التكرارات مع زيادة السرعة ،إذ أن ذلك أداءيفضل 

داوات أو بدونها حيث شدة تمرينات القوة تصل إلى التدريب البليومترك باال  استخدامو يمكن          

أما فترات الراحة اإليجابية  (90-80بين ) و في تمرينات السرعة تتراوح مالالعب من الشدة القصوة  %(75)

-120ثانية عندما يصل النبض _ (180-90)حدود  املستحسنة بين التمرينات لالعبين املتقدمين فتكون في

النبض إلى  ثانية عندما يصل (240-120اإليجابية من )الراحة فتتراوح فترات  الناشئون ن/د(.أما 120

 .3(ن/د0110-120

 

 :الرياض ي مفهوم التدريب-1-1

                                                           
 . 8, صذكرهمرجع سبق جمال صبري فرج : تدريب القوة البليومترك, لتطوير القوى القصوى,  1
 .78, ص 1997طلحة حسام الدين )وآخرون( : املوسوعة العلمية في التدريب, القاهرة , مركز الكتاب للنشر ,   2
 .310, ص  2007بسطوس ي أحمد : أسس ونظريات التدريب الرياض ي , دار الفكر العربي , القاهرة ,   3
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هناك مصطلحات ومعان كثيرة تستعمل في تفسير معنى التدريب الرياض ي،حيث ترجع ظاهرة                

 ذلك االختالف في تفسير املدربين واألطباء والرياضيين واملعلمين كل حسب اختصاصه .

يث انه سلسلة من إن تعريف التدريب الرياض ي بصورة صحيحة يعد شرطا أساسيا في تفسيره،ح            

العمليات العملية والتربوية تحقق املستوى الرياض ي بوساطة التكييف الخاص ألجهزة الجسم 

 ((TRAHEREالعضوية،فكلمة التدريب مشتقة من مصطلح الكلمة الالتينية تعني"يسحب"أو يجذب 

،وتعمل على توليد االنسجام ((جميع الحركات التي تحمل الجسم جهدا إضافيا))،يقصدون بكلمة التدريب 

الحركي الخارجي،وتغيير أجهزة وأعضاء الجسم الداخلية مما يؤدي إلى زيادة قابليته لألداء البدني،حيث 

يتميز العمل البدني بصفة التدريب مما ينعكس على انسجام األجهزة الوظيفية بصورة ايجابية،ويعبر 

عبارة عن جميع مقادير الحمل الذي يعطي ))نه األطباء الرياضيون عن مصطلح التدريب الرياض ي بأ

للرياض ي في فترة زمنية معينة هدفها رفع االنجاز الرياض ي بحيث يتم تغيير وظائف األجهزة الداخلية 

والخارجية وقام علماء الثقافة الرياضية بتحديد معنى التدريب الرياض ي ومفهومه بصورة تعكس خبراتهم 

عملية تربوية تخضع لقواعد علمية،وتهدف إلى ))اهات حيث أكدوا انهوتجاربهم وما يؤمنون به من اتج

 1.((إعداد  الفرد لتحقيق مستوى أفضل من نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية

 :أهداف التدريب الرياض ي-1-2

 إلىالرياض ي  األداءمن اجل تحقيق الهدف الرئيس ي للتدريب الرياض ي وتحسين واالرتقاء بمستوى             

مستوى ممكن يجب على املدرب وضع الحلول املناسبة لواجبات استخدام التمارين البدنية وبنفس  أعلى

الوقت يجب على الرياض ي أن يتبع مدربه من اجل تحقيق متطلبات األهداف الرئيسة للتدريب الرياض ي 

 التي يمكن تلخيصها بما يأتي .....

 (تحسين اإلعداد البدني متعدد الجوانب)الشامل -1

 البدني الخاص بالفعالية املحددة لألعدادضمان تحسن  -2

                                                           
 56ص.م 1997القاهرة ، للنشر الكتاب مركز ، وبيوميكانيكيا بيولوجيا التحمل يالرياض  التدريب في العلمية املوسوعة  :الدين حسام طلحة 1
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 األداء الخططي الالزم للمنافسة وإتقانتحسين  -3

 النوعي ألداء الفني الخاص بالفعالية املحددة اإلتقان -4

 التدريب واملنافسة أعباءملواجهة  الالزمة اإلراديةتنمية وتطوير الصفات  -5

 اصة بوحدة الفريق كجماعة متماسكةتنمية الروابط والعالقات الخ -6

 ضمان تحسن الحالة الصحية للرياض ي-7

 الرياضية اإلصابةالوقاية من  -8

الرياض ي باألمور املعرفية الخاصة بقواعد التدريب الفسيولوجي والنفسية الخططية والتغذية  إثراء -9

 .1الفريق أعضاءووظائف استعادة الشفاء والعالقات االجتماعية مع 

  :قوانين التدريب الرياض ي-1-3

التدريب عملية منظمة لها أهداف تعمل على تحسين ورفع مستوى لياقة الالعب للفعالية  إن         

الخاصة أو النشاط املختار. وتهتم برامج التدريب باستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمية 

ذلك تخطط العملية التدريبية على أساس هذه املتطلبات الخاصة باملسابقة. والتدريب يتبع مبادئ ول

املبادئ التي تحتاج إلى تفهم كامل من قبل املدرب قبل البدء في وضع برامج تدريبية طويلة املدى. وتتلخص 

 مبادئ التدريب الرياض ي بما يلي:

 التدريب. أحمالالجسم قادر على التكيف مع  إن -1

                                                           
 1997القاهرة ، للنشر الكتاب مركز ، وبيوميكانيكيا بيولوجيا التحمل الرياض ي التدريب في العلمية املوسوعة  :الدين حسام طلحة 1

 .57ص.م.
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 ح تؤدي إلى زيادة استعادة الشفاء.التدريب بالشدة والتوقيت الصحي أحمال إن -2

التدريب تؤدي إلى تكرار زيادة استعادة الشفاء وارتفاع مستوى اللياقة  أحمالالزيادة التدريجية في  إن -3

 البدنية.

التدريب على  أحمالليس هناك زيادة في اللياقة البدنية إذا استخدم الحمل نفسه باستمرار أو كانت  -4

 فترات متباعدة.

 أو متقاربة  إن -5
ً
التدريب الزائد أو التكيف غير الكامل يحدث عندما تكون أحمال التدريب كبيرة جدا

.
ً
 جدا

 بطبيعة التدريب الخاص. -6
ً
 ومرتبطا

ً
 يكون التكيف خاصا

للتكيف وهي )زيادة الحمل، املردود العائد،  األساسيةفهناك القوانين  أعالهإلى ما تم ذكره في  باإلضافة

 التخصص(.

 1ظر الى التكييف للتدريب باعتباره مجموع التغييرات التي يسببها التكرار املنظم للتمارين.ين

 :أوال : قانون زيادة الحمل

من ماليين الخاليا الحسية الدقيقة، وكل نوع أو مجموعة من الخاليا تؤدي  اإلنسانلقد بني جسم        

وظيفة مختلفة، وجميع الخاليا لها القدرة على التكيـف مع كل ما يحدث للجسم، وهـذا التكيف العام 

 يحدث داخل الجسم بصفة مستمرة.

                                                           
 .34.35,مرجع سبق ذكره،صالقصوى(تدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى جمال صبري فرج: 1
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تدريبية والتحميل هو الوسيلة وحمل التدريب هو العمل أو التمرين الذي يؤديه الالعب في الوحدة ال    

 للياقته البدنية بمواجهة حمل 
ً
التي تستخدم في تنفيذ أحمال تدريبية، فعندما يواجه الالعب تحديا

تدريبي جديد تحدث استجابة من الجسم وهذه االستجابة تكون بمثابة تكيف الجسم ملثير حمل التدريب 

ل تكون هناك عملية االستشفاء من التعب وأولى هذه االستجابة هي التعب، وعندما يتوقف الحم

 والتكيف مع حمل التدريب.

والتكيف )االستشفاء( ال يعيد الالعب إلى مستواه فقط، بل إلى مستوى أفضل ويكون ذلك املستوى      

االعلى يحدث نتيجة الزيادة الحاصلة في فترة استعادة الشفاء الخاصة بحمل التدريب االول. وعليه فان 

يادة استعادة زيادة الحمل تسبب التعب، واالستشفاء والتكيف يسمحان للجسم بالوصول إلى مرحلة ز 

 1للياقة البدنية، وكما هو موضح في الشكل اآلتي: أفضلالشفاء وتحقيق مستوى 

 

 :قنون زيادة الحمل 1صورة رقم 

قدرة الجسم على التكيف مع أحمال التدريب وزيادة استعادة الشفاء في وقت الراحة توضح كيف  إن      

 بد فإذايؤثر التدريب. 
ً
رجة كافية، فلن تتحقق مرحلة زيادة استعادة الشفاء، كان حمل التدريب ليس كبيرا

                                                           

 جمال صبري فرج:تدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى القصوى(,مرجع سبق ذكره،36ص.1 
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 سوف يسبب لالعب مشاكل في االستشفاء وربما ال يعود إلى 
ً
أو تتحقق بدرجة قليلة. والحمل الكبير جدا

 مستوى لياقته البدنية األصلي. وهذه الحالة تحدث بسبب التدريب الزائد. وكما موضح في الشكل اآلتي:

 

 احمال التدريب يؤدي الى تاثيرات مختلفة على استشفاء الالعباختالف : 2صورة رقم 

 : قانون املردود )العائد( : } إذا لم تستخدمه ، فسوف تفقده
ً
 ثانيا

إذا لم يتعرض الالعب إلى التدريب املنتظم فلن يكون هناك تحمل وبالتالي ال يكون الجسم في حاجة           

ضيحي الخاص بقانون زيادة الحمل، حيث تجد ان مستوى إلى التكيف. ويتضح ذلك من الرسم التو 

 يجب على املدرب فهم العالقة األصلياللياقة الفردية تعود ببطء إلى املستوى 
ً
. ولكي كون التدريب فعاال

بين التكيف، وقانون زيادة الحمل وقانون املردود أو العائد، حيث تتحسن اللياقة البدنية كنتيجة مباشرة 

 1ة بين الحمل والراحة.للعالقة الصحيح

                                                           

 جمال صبري فرج:تدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى القصوى(,مرجع سبق ذكره،ص1.44 
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ومصطلح الزيادة التدريجية في الحمل يستخدم لإلشارة إلى ان الزيادة في مستوى الحمـل سوف تؤدي إلى 

زيادة التكيف وزيادة استعادة الشفاء ملستويات أعلى من اللياقـة البدنيـة. ويجب ان تضمن الزيادة في 

 .األثقالترات الراحة وزيادة الحمل بعض املتغيرات كزيادة عـدد التكرارات، وسرعة التكرارات، وتقليل ف

 

 مبدا التدرج في زيادة الحمل: 3صورة رقم 

عندما يطبق املدرب نفس حمل التدريب باستمرار فان مستوى لياقة الالعب سوف يرتفع إلى حد          

 إذامعين ثم يتوقف عند هذا املستوى. ذلك الن الجسم قد تكيف على حمل التدريب املستخدم، وباملثل 

كان حمل التدريب غير منتظم )متباعد( فان جزًء من لياقة الالعب البدنية سوف تعود إلى مستواها 

تدريبية متباعدة سوف يؤدي إلى زيادة قليلة أو عدم تحسن في  أحمالاألصلي. وعلى ذلك فان استخدام 

 1مستوى اللياقة.

مختلفة على استشفاء الالعب. وعلى ذلك فان التدريبية كما رأينا لها تأثيرات  األحمالاختالف  إن         

الزيادة في حمل التدريب سوف تؤدي إلى تكيف غير كامل، وسوف تحدث لالعب مشكالت في االستشفاء 

                                                           
 . 43ذكره،ص ,مرجع سبقتدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى القصوى(جمال صبري فرج: 1
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تتراكم. يحدث هذا عندما  أن أيضا(. هذه املشكالت مع االستشفاء يمكن األحمالمن مثيرات التدريب )

، أو متعاق
ً
 على فترات قريبة جدا.يكون تكرار التحميل كبير جدا

ً
 با

 من أهم  األداءهبوط مستوى  إن         
ً
يكون بسبب عدم التكيف الكامل لحمل التدريب الذي يعد واحدا

يتيح الفرصة لالعب لراحة  أنأسباب حدوث ظاهرة الحمل الزائد. وفي هذه الحالة يجب على املدرب 

 لتدريب املختلفة.ا أحمالحقيقية وان يقوم بأجراء عملية تقييم وتقليل 

العالقة بين الحمل واالستشفاء تسمى بمعدل التدريب. وعلى ذلك فان تحديد معدل التدريب  إن              

يحقق املدرب من خاللها املستوى املثالي لتحسين  أنالصحيح الفردي لالعب يعد أحد الطرائق التي يمكن 

 من مستوى اللياقة 
ً
(، بينما يحتاج الالعب 4:1يكون هذا املعدل ) أنئ يجب . ومع الالعب الناش واألداءكال

 (.2:1الناضج ذو الخبرة إلى )

يكون حمل  أنيكون االستشفاء راحة كاملة، ولكن يمكن  أنفي املصطلحات العملية ليس بالضرورة      

. وهذا يتضح في فلسفة التدريب الناجحة لالعب الناضج حيث يتم 
ً
 أو سهال

ً
بين  وبالتناالتدريب خفيفا

تكون استجابته أفضل  أنأيام شدة عالية وسهلة وأسابيع شدة عالية وسهلة. وان الالعب املبتدئ يمكن 

 أو ربما يحتاج إلى حمل خفيف.  عندما يكون الحمل شاق / سهل

 : قانون التخصص : } بمعنى االستجابة الخاصة لنفس متطلبات املثير { 
ً
 1ثالثا

نوعية حمل التدريب ينتج عنها استجابة وتكيف  أنلقانون التخصص طبيعة خاصة، حيث نجد  إن        

 مع متطلبات املسابقة التي اختارها.  أنخاص. ويجب 
ً
 بكل العب ومتماشيا

ً
يكون حمل التدريب خاصا

. اراتون واملوهذا ما يمكن مالحظته بسهولة عندما نقارن بين متطلبات كل من مسابقة دفع الثقل )الجلة( 

                                                           
 . 40,مرجع سبق ذكره،صتدريب القوة البليومترك)لتطوير القوى القصوى(جمال صبري فرج: 1
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( متر مقارنة 200اقل مالحظة، ولكنها تحظى بنفس األهمية عند تخطيط التدريب لسباق تخصص ) إنها

. أو سباق )400بسباق تخصص )
ً
 .( متر حواجز400جز مقارنة بسباق )( متر حوا110( مترا

 قبل التدريب الخاص في الخطة طويلة املدى، فالتدر  أنالتدريب العام يجب  إن
ً
يب العام يعد يأتي دائما

حجم التدريب العام يحدد إلى أي مدى يمكن لالعب  أنالالعب لتحمل آثار حمل التدريب الخاص. كما 

 كلما كانت قدرة الالعب على  أن
ً
يستكمل متطلبات التدريب الخاص. وكلما كان حجم التدريب العام كبيرا

 1استيعاب التدريب الخاص كبيرة.

  :قواعد وأسس التدريب الرياض ي-1-4

 أووحده للتدريب الرياض ي سواء كانت للفئات العمرية  أوثابت  وأسسلم تكن في السابق قواعد          

وتجاربه الخاصة وفيما بعد في العصور  ميولهحسب  فريقه أعضاءالختالف الجنس بل كان املخطط في 

وضعت التدريب الرياض ي الخاصة والعملية  واألبحاثالحديثة ) السنوات املاضية ( وبمساعدة الدراسات 

قواعد موحدة يجب على كل مدرب والعب تطبيقها واالعتماد عليها في التخطيط للتدريب عند وضع املنهج 

وقوانين  مطالبعبارة عن )  األسس أوقع نتائج عالية بأسرع مدة ممكنة وهذه القواعد ي التدريبي لكي ال

وهذه األسس لم تتكون دفعة واحدة  الرياضية(. علمية أساسية تكونت من املعارف والخبرات والدراسات

 وهي: ، لكنها تطورت بشكل تدريجي مع تطور املجتمع والتعمق في املعارف الفنية والتعليمية والتربوية .

 البدني. اإلعدادقاعدة  -1

 قاعدة االنتظام. -2

                                                           
 ، املنيا.، والتوزيع للنشر الهدى دار ، واملدرب لالعب الرياض ي للتدريب العلمية األسس  :السيد لطفي ومحمد الفاتح مصطفى وجدي 1

 122م،ص2002
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 قاعدة االستمرارية. -3

 قاعدة املقايسة. -4

 قاعدة املعرفة. -5

 الوضوح.قاعدة  -6

 قاعدة التدرج. -7

 قاعدة التغير والتنويع. -8

 والتكرار. اإلعادةقاعدة  -9

 1التدريب املستقل والجماعي. -10

 :الطرق التدريبية-1-5

 ألسستخضع  وإنهاعملية التطوير عملية طويلة تتميز بالتدرج الصحيح واالستمرارية والتكامل  إن         

وقواعد التدريب الرياض ي التي تتميز بالشمولية في تطوير مهارات الفرد الحركية وقدراته البدنية حتى 

البد من معرفة طرق التدريب لتنمية  واآلنفي اقل جهد ممكن وطاقة مبذولة ، أعمالهيتمكن من ممارسة 

 ذه الطرق هي:وه2الصفات البدنية واملهارات الحركية للرياضيين بما يخدم برامج التدريب،

                                                           
  .واملستوى  الخاصة البدنية القدرات بعض على والبليومترك األثقال باستخدام املتباين التدريب تأثير  :محروس السيد إبراهيم عزت1

 2004 عام الرياضية البدنية التربية في الفلسفة دكتوراه درجة على الحصول  متطلبات ضمن مقدم بحث ، الطويل الوثب لالعبي الرقمي

 .طنطا بجامعة الرياضية التربية بكلية م

 ، املنيا.، والتوزيع للنشر الهدى دار ، واملدرب لالعب الرياض ي للتدريب العلمية األسس  :السيد لطفي ومحمد الفاتح مصطفى وجدي 2

 .142م،ص2002
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 طريقة التدريب املستمر-1-5-1

التدريب وعدم وجود فترات راحة خالل الوحدة التدريبية  أوتتميز هذه الطريقة باالستمرار بالعمل           

زيادة عدد مرات التكرار وتستخدم هذه الطريق في الحركات  أو األداءويمتاز حجمها باالتساع كطول فترة 

 .كالهرولة والركض والسباحة والتجديف املتشابهة )املتكررة(

تأثيراتها  أمافتعمل على تطوير التحمل العام ، والتحمل الخاص ، والتحمل العضلي .  أهدافها أما            

الجسم فتعمل على تطوير جهازي الدوران والتنفس وزيادة قدرة الدم على حمل كمية اكبر  أجهزةعلى 

الجسم على التكيف للمجهود البدني  أجهزةالذي يساعد على زيادة قدرة والوقود )الغذاء( األوكسجينمن 

مكونات الحمل بطريقة التدريب املستمر  أما.  األوكسجينالستهالك  األقص ىتحسين الحد  أياملستمر 

وال جهد للفرد ويكون العمل بصورة مستمرة لفترة طويلة  أقص ى(من %60-40فتكون شدة التمرين من )

  أماة ، فترات راح توجد
ً
  األداءكان  إذاعدد مرات تكرار التمرين فيكون قليال

ً
 لفترة طويلة ، وكبيرا

ً
مستمرا

 لفترة متوسطة ،  األداءكان  إذا
ً
 : املستخدمة في هذه الطريقة هي األساليب أمامستمرا

 األداءأ. ثبات شدة 

نبضة /  150نا الى محافظة الرياض ي على سرعة واحدة طول فترة العمل العضلي ويصل النبض ه أي

 . دقيقة

 األداءب. تغير شدة 

 . فترات زمنية تزيد وتنخفض في الشدة وحسب تقسيم املدرب أومسافات  إلى األداءتقسم مسافة 

 الفارتلك(جـ. طريقة الجري املتنوع )

خالل الفترة الزمنية  أو األداءتتغير فيه سرعة التمرين طبقا ملقدرة الالعب وطبقا لحالته خالل مسافة 

 . ()الجري ملدة دقيقة واملش ي ملدة دقيقةأوم( 100م واملش ي 100املحدد له مثل )الجري 

سيقطعون املسافة بسرعة  ألنهممع الناشئين  األسلوبويفضل استخدام الفترات الزمنية عند تنفيذ هذا 

  1.حددت املسافة وفي غير الشدة املطلوبة إذا

 :الفتري  طريقة التدريب -1-5-2

 :إلىويقصد بها تقديم حمل تدريبي يعقبه راحة بصورة متكررة وتنقسم 

 أ. طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة

تزداد شدة التمرين في هذه الطريقة عن طريقة التدريب املستمر ، كما يقل الحجم وتظهر الراحة           

فتعمل على تطوير التحمل العام والتحمل الخاص  أهدافها أماااليجابية بين التكرارات لكنها غير كاملة ، 

الطاقة لعبور  إنتاجالجسم الداخلية فتسهم في تحسين كفاءة  أجهزةتأثيرها على  أماوتحمل القوة ، 

                                                           
 .166،صمرجع سبق ذكرهطلحة حسام، موسوعة العلمية في التدريب،  1
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من نسبة التخلص  أكثرالعتبة الالهوائية )وهي الحالة التي يكون فيها نسبة تراكم حامض اللبن في العضلة 

 .(التعب العضلي إلىمنه الذي يؤدي 

تمرينات  أماجهد للفرد في تمرينات الركض  أقص ى(من %80-60) األداءمكونات الحمل فتكون شدة  أما

-14ثانية(للقوة،)30-15زمن التمرين ) أو(،وتكون عدد مرات أداء التمرين %60-50القوة فتكون شدتها )

جزء من حالته  إلىمح للقلب بالرجوع فترات الراحة فتكون ايجابية غير كاملة تس أماثانية(للركض ، 90

-60نبضة/دقيقة(، وللناشئين) 130-120ثانية( ومعدل نبض )90-45الطبيعية حيث تبلغ للمتقدمين )

-10مرة للقوة(،)30-20نبضة/دقيقة(ويكون عدد مرات تكرار التمرين)120-90ثانية(ومعدل نبض)120

 .(مرة للركض15

 ب. طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة

التمرين خاللها عن طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة وبالتالي يقل الحجم  أداءتزداد شدة       

 . وتزداد الراحة االيجابية لكنها تظل غير كاملة

فهي تعمل على تطوير التحمل الخاص والتحمل الالهوائي والسرعة والقوة املميزة  أهدافها أما       

الطاقة الالهوائية ) تحت ظروف  إنتاجالجسم الداخلية في تحسين  أجهزةبالسرعة ، ويكون تأثيرها على 

جهد للفرد في تمرينات  أقص ى(من %90-80مكونات الحمل فيها فتكون الشدة ) أما(،  األوكسجيننقص 

ثانية(لكل من 30-10جهد للفرد في تمرينات القوة، ويكون زمن التمرين ) أقص ى( من %75-60الركض ،)

فترات الراحة البينية فتزداد نسبيا ولكنها راحة ايجابية غير كاملة تسمح للقلب  أماتمرينات الجري والقوة، 

-120ثانية(وللناشئين)180-90جزء من حالته الطبيعية حيث تتراوح للمتقدمين ) إلىبالرجوع 

عدد مرات تكرار التمرين  أمانبضة/دقيقة(، 120-110ة(وعدم هبوط النبض اقل من )ثاني240

  1.(مرات للركض6-12( مرات للقوة، )8-10)املجموعات( فتكون)

 :طريقة التدريب التكراري  -1-5-3

الشدة القصوى  إلىتزداد الشدة في هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة فتصل          

تطوير القوة  إلىالتالي يقل خاللها الحجم كما تزداد الراحة االيجابية الطويلة ، وتهدف هذه الطريقة وب

 إنتاجتأثيرها الفسيولوجي فتسهم في تحسين رفع كفاءة  أماالقصوى والسرعة والقوة املميزة بالسرعة ، 

جهد ، مما يتسبب  بأقص ىيكون  األداءالطاقة بالنظام الالهوائي كما تؤثر في الجهاز العصبي نظرا الن 

( للقوة %100-90(للركض،)%90مكونات الحمل بطريقة التدريب التكراري فتكون الشدة ) أمابالتعب 

تكون ايجابية ،ويكون عدد  أن(دقائق مع مراعاة 4-3جهد للفرد ، وتكون فترات الراحة طويلة ) أقص ىمن 

                                                           
 في .للناشئين الرقمية واملستويات املرفولوجية النواحي على الفتري  التدريب طريقة أساليب بعض تطبيق تأثير  :األشقر الفتاح عبد حامد 1

 .158،ص2005،القاهرة،2،مركز الكتاب للنشر،ط والجري  العدو مسابقات
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  1.كض(مرات للر 1-3(رفعة للقوة، )20-30تكرارات التمرين )

 :طريقة التدريب الدائري  1-5-4

التكراري وان تمرينات التدريب  أوالفتري  أوتنظيمي بطريقة التدريب املستمر  أسلوبعبارة عن            

حتى يكمل الدائرة ، عموما تكون تمرينات  األول الدائري على شكل دائرة يمارسها املتدرب من التمرين 

( دورة في الوحدة التدريبية ، يهدف 3-2ن يؤدي في دورة واحدة و)(تمري11-10الدائرة الواحدة من )

تنمية جهازي الدوري التنفس ي، والتكيف على مقاومة التعب ويساهم في تنمية  إلىالتدريب الدائري 

 2.الصفات البدنية

-80)إلىثقل الجسم بحيث تصل  إلى إضافية أثقالوفي حالة استخدام التدريب التكراري تستخدم 

من  وأخر( من قدرة الرياض ي ، وفي هذه الحالة يتطلب زيادة فترة الراحة بين تمرين %100)وأحيانا%(90

 . للمتدرب األقص ى( من الحد %100-90( دقائق عندما تكون الشدة )5) إلى( دقيقة وقد تصل 2-3)

 : البليومترك مفهوم-2-1

أما )مترك( فيعني القياس لذا فهو يعني )  أكثراكتشف مصطلح البليومترك من املصطلح )بليون( ومعناه 

 (.أكثرتطوير  أوقياس أكثر 

كلمة "بليومترك" تعني التمرينات التي تتميز باالنقباضات العضلية ذا الدرجة العالية وهو مدى  إن -

 3السريعة املتبوعة بانقباض انفجاري. اإلطالةالتوتر السريع ملجموعة من العضالت والذي ينتج من 

تتضمن دورة مد وانقباض للعضلة العاملة بسبب مرونتها ويعمل على  أنشطة أنهاذكر "مورا" كما ي -

استفادة العضلة من الطاقة امليكانيكية املنعكسة والناتجة عن تأثير اإلطالة مما يؤدي إلى قوة وسرعة 

 4.األداءأكبر في 

والذي ينتج من اإلطالة السريعة  كما يذكر "زانون" هو مدى يؤدي التوتر السريع ملجموعة من العضالت-

 1املتنوعة بانقباض انفجاري.

                                                           
،مركز الكتاب  السلة كرة في والدفاعية الهجومية المهارات بعض أداء مستوى على تكراريال التدريب استخدام فاعلية  :محمد حسن خليفة أحمد 1

 ،القاهرة،1للنشر،ط
 67،ص2003

 57ص.م  1984، القاهرة ، العربي الفكر دار ، الدائري التدريب  :حسانين صبحي ومحمد درويش كمال 2
 . 30, ص1996, القاهرة, 1الخطيب نريمان عبد العزيز نمر : تصميم وتخطيط الموسم التدريبي, مركز الكتاب للنشر, ط  3

4: plyometric training introduction to phesiological and methodological basics and effects of  ,N.A Moura 
training international con tribution, brazil, 1988, p31. 
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" والفرملة والتي  كما يشير وحدي املفاتيح و محمد الفاتح "انه طريقة للتدريب تعتمد على لحضات-

في التدريب  األسلوببأنواعه وهذا  االرتدادتحدث نتيجة لوزن الجسم في حركاته امليكانيكية مثل الوثب 

 2الديناميكي. األداءيساعد على تنمية القدرة العضلية وبالتالي فإنه يحسن من 

من رواد العمل البليومتري وممن استخدموا تدريبات البليومترك حديثا كل   :البليومترك حديثا2-2

القوة  إن 1966ورسكي( الذي اثبت في سنة يمن املدرب الروس ي )فرنسا نسكي( والعالم الروس ي )زاتس

القصوى للفخذين املتحصل عليهما من القفز إلى األسفل تساوي ضعف القوة القصوى اإلزومترية على 

 الدفع من وضعية القرفصاء على العمود الثابت

 -دورة استطالة  أن اثبتوا  Boscoو  komiو  cimetti وممن استخدموا البليومترك حديثا نجد كل من -

 3عل إلى تطوير قوة سريعة وقصوى.انقباض تمر عبر وساطة رد الف

وتطويرها  االنفجاريةأصال في تنمية القوة الهدف من العمل البليومتري ينحصر  أنومن خالل ذالك نجد  -

وعلى ذلك فقد شاع استخدام تدريبات البليومتري املختلفة على أنها تدريبات مهمة وأساسية لتنمية هذا 

 .عنصر بدني أهمالعنصر وتطويره وصفه 

 : مراحل العمل البليومتري 2-3

و الفعاليات الرياضية املختلفة بالعمل البليومتري منذ  األلعابزاد اهتمام املدربين في مجال تدريب          

 . حيث حققوا جميعا نتائج جيدة باستخدام تدريبات البليومتري  لآلنالستينات و 

 املناسبفي مجاالت التدريب املختلفة مع العمل  األعماريمكن استخدام تمرينات البليومتري لجميع         

الساقطة من  األجساملقدراتهم من جهة و االبتعاد عن تدريبات الوثب الخاصة بالدفع التصادمي من 

تدريسيا هاما لتنمية  أسلوبايعتبر العمل البليومتري  حد ما مع املبتدئين إلى, و  األطفالمع  أخرى جهة 

و بذلك يمد استخدام طرق تدريب التكراري الشديد و الفتري منخفض و مرتفع الشدة القدرة االنفجارية 

  مرات 3من  أكثرالتدريب املناسبة الالعبين بحيث ال تتعدى تدريبات البليومترك  أحمالمع تقنين 

                                                                                                                                                                                     
 .154.ص  1999القاهرة –. دار الفكر, مصر 1سبطوسي أحمد :أسس ونظريات التدريب الرياضي ,ط  1
 .35, ص  1998, دار الفكر العربي القاهرة .1زكي : التدريب البليومتري وتطوره باستخدامه مع الناشئ, ط درويش  2

3:université de bourgogne.1989. p20. : la pliométrie .ed Cometti   
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 على تحسين طاقة الحركة و الطاقة املطاطية التي هما كبير إيجاباتعمل تمرينات البليومترك  أسبوعيا

 . العضلية لأللياف shorting و القصب stretching اإلطالةعلى تنمية القدرة االنفجارية عن طريق دورة 

تقوده مغازل  منعكستؤثر تمرينات البليومترك على االستجابة السريعة للعضالت كرد فعل           

و  الالمركزي ... االنقباض الطرفي  فاإلطالةالعضلة  ألليافو تقصير  إطالةالعضالت حيث تم بذلك دورة 

التقصير يمثله االنقباض املركزي حيث يعمالن ايجابيا على تنمح و تحسين القدرة االنفجارية و بذلك 

قدرة املطاطية العضلية عن  إلظهارالعمل البليومتري كنظام لتمرينات خاصة  إلىم 1989ينظر الفورد 

يمكن تعريف العمل البليومتري في مجال التدريب بأنه طريق العمل االنبساطي و االنعكاس ي و بذلك 

طاقة حركية عالية  إلكسابهاعلى مطاطية العضلة  أساساو نظام ملجموع من التمرينات تعتمد  أسلوب

 . االنفجاريةة قوة و سرعة ممكنة بهدف تنمية القدر  أعلىمن خالل 

م حيث chu 1989 كل من تشو أراءب تمرينات بمراحل حس أداءو على ذلك يمر العمل البليومتري عند 

 تمر العضالت ..... تأثير العمل البليومتري بمراحل متتالية يلي :

 1ثالث مراحل إلىيقسم تشو العمل البليومتري    :""chu   تقسيم" تشو

 املرحلة األولى (1

ألياف العضلة. ويسميها "تشو" مرحلة اإلطالة وهي أول مرحلة تقع على كاهل العضالت إذ تستثار          

وتعمل على إطالتها  وتتوقف تلك اإلطالة على شدة املثير وكلما زادت الشدة زادت اإلطالة والعكس صحيح 

 وبذلك يكون االنقباض طرفيا عند منشأ العضلة واندغامها.

 املرحلة الثانية(  2

تفصل بين االستعداد  إذيسميها تشو مرحلة" االستعداد " وهي قصيرة جدا وال يمكن مالحظتها بسهولة 

 النقباض العضلة الالمركزي واالنقباض الرئيس املركزي .

 ) املرحلة الرئيسية( ( املرحلة الثالثة3

وتمثل االنقباض املركزي وتظهر من خالل قدرة العضلة في مخزونها للطاقة الكافية التي بفعل االنقباض  

 ل البليومتري البليومتري تتحول إلى الطاقة الحركية وهي داللة العم

                                                           
   295 – 294ص ،قبمرجع سا ،و نظريات للتدريب الرياضي  أسس :بسطوسي احمد  1
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 :تقسيم فيرو تشانسكي

يقسم فيرو تشانسكي العمل البليومتري إلى مرحلتين . املرحلة األولى وتقابل املرحلة األولى من مراحل        

العمل البليومتري ل"تشو" أما املرحلة الثانية فتقابل املرحلة الثالثة لتقسيم "تشو" وبذلك نرى أن 

مرحلة انتقالية غير ملحوظة أو محسوسة . وبذلك يرى "فارنتوس" آن املرحلة الوسطية ل"تشو" هي 

تقسيم ))فيروتشانسكي(( هو اقرب إلى العمل البليومتري من حيث أن العمل البليومتري يمثل دورة إطالة 

في املرحلة األولى ودورة تقصير في املرحلة الثانية ومما سبق ينحصر العمل البليومتري في الشد العضلي 

كس أو شد املغزل العضلي والذي يعمل على زيادة مخزون الطاقة املطاطية للعضلة . إذ يعتمد هذا املنع

العمل على مرحلتي االنقباض الالمركزي و املركزي واللتان تعدان أمرا حيويا يتعلق بعمل الجهاز العصبي 

ر من املهارات و املسيطر على جميع حركات الجسم . وبذلك تتضح أهمية رد الفعل املنعكس على كثي

الفعاليات الرياضية املختلفة إذ تخضع العضالت وتقع تحت تأثير قوة شدة نتيجة )درجة الحمل( الواقع 

 .1عليها في أثناء التدريب

 : أسس العمل البليومتري 2-4
أسس رئيسية  . أسس فيزيائية . أسس  ثالثعتمد العمل البيلومتري في مجال التدريب على ي      

للجسم  البنائيةفيزيولوجية . وأسس ميكانيكية. وأسس نفسية فاألسس الفيزيائية و التي تمثلها العناصر 

األسس امليكانيكية فتتمثل في  أماالعضالت و مرونة املفاصل,  إطالةكالقوة العضلية و حجم العضالت و 

عضالت والدوافع و العجلة الخ...    تلك األسس و التي تأثر على العمل نظام العمل امليكانيكي للعظام و ال

البلومتري أما األسس النفسية حيث تمثل إرادة التصميم و املثابرة على التدريب و التي في غيابها ال يمكن 

 2م.1985راد كليف  أكدهتؤتي ثمارها وهذا ما  أنالرئيسية للعمل البليومتري  األسس الثالث ملثلث

 :التمارين في البليومترك أنواع2-5

                                                           
 .295ونظريات التدريب الرياضي . مرجع سابق . ص احمد : أسس بسطوسي   1

  294ق صببسطوسي احمد . اسس و نظريات للتدريب الرياضي . مرجع سا2  
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تدريبات البليومترك لها عدد كبير من التدريبات ولكن لكي يكون استخدامها بتمرين يجب ان تكون 

العلم دونالدو شو يقسم  أنتعقيدا ويشير "ماتي ديودا " أكثر إلىمتدرجة من التدريبات البسيطة 

 1:قسمين رئيسيين إلىالتمرينات 

 السفلي من الجسملنصف ا  2-5-1

 لنصف العلوي من الجسما 2-5-2

 :هي أنواعخمسة  إلىوهو كذلك يقسم التمرينات الخاصة بالجزء السفلي 

الوثب بالحبل ويكون  أوالحجل على قدم واحدة  أووتتم من الوثب بالقدمين  :الوثب في املكان2-5-1-1

 األقماععموديا و الوثب حول  أوهذه التمرينات راسيا 

العريض من الثبات و من فوق  أوو تتضمن هذه التمرينات الوثب الطويل :الوثب من الثبات  2-5-1-2

 جهد ممكن بأقص ىالحواجز هذه التمرينات 

عين السابقين وفيه يقوم و و تعتبر هذه التمرينات مزيج من الن:التدخل بالوثب و الحجالت 2-5-1-3

 األقماع أوحواجز  فوق من  أو الالعب بتبديل بين الوثب و الحجل في خط مستقيم

فالوثب العميق يتطلب  أهمية األكثريعتبر هذا النوع من تمارين البليومتري : الوثب العميق2-5-1-4

بقوة بمجرد مالمسة  األرضبقدم واحدة ثم دفع  أوحركات في القوة و السرعة من فوق الصناديق بقدمين 

 األرض

و ذلك لتحسين طول وتردد الخطوات  األخرى تشمل على الوثب بالقدمين واحدة بعد  و: الخطو 2-5-1-5

منها تحسين قوة املفاصل و تنمية  األساس يمتر و العرض  100-10الجري ويؤدي في مسافة تتراوح بين  أثناء

و  ديةاإلرااملفاصل الرشاقة و السرعة في تغيير االتجاه و تعمل هذه الطريقة على تنمية املستقبالت 

 2.العضالت

مع ذلك و للسهولة يبع بعض من املدربين االستبداد بين برامج لرياضيين متفوقين األخذ باالعتبار     

القدرات الفردية لالعبين و األسوأ من هذا أن كل البرامج تدخل أحيانا في منهاج تدريب الرياضيين الشباب 

                                                           
 .183.ص 1999الفكر العربي  القاهرة . دار - 1نسب طومي احمد ؛اسس و نظريات التدريب الرياضي .ط  1

 .155.156,ص 1998 دار الفكر العربي 1مه مع الناشئ طريب البليومتري مفهومه تطوره و استخداددرويش زكي . الت  2
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ل هكذا برامج خاصة عناصر الشدة العالية لذا الذين تكون قدراتهم البدنية والنفسية متكاملة لتقب

لنكون أكثر تأثيرا و من إمكانيات الرياض ي يجب أن نضع في االعتبار اهتماما وعناية لقواعد التدريب 

األساسية لكي نصمم برنامج تدريبي مسبقا يجب أن يحلل املدرب جهد وتطور الرياض ي وشخصيته 

 ماتعتمد عناصر قابلة العمل  :ويتحدد ذلك بحدود احتماله للعمل وكثيرا 

  والشباب الذين لم تصل أجسامهم بعد إلى النضج الكافي: لألطفالالعمر املدرس ي البيولوجي خاصة 

عليه فإن تدريبهم باملقارنة مع تدريب الرياضيين البالغين يجب أن يحتوي على كثير من الطبيعة املعقدة 

 وبكميات مختلفة ومالئمة من الشدة

يكون بإمكان الشباب احتمال حجم كبير من التدريب وبشدة قليلة أو بأحمال ثقيلة وهذا بنيتهم     

 .وترطيبهم التشريحي وخاصة العظام والتي لم يكتمل بعد أو املفاصل والعضالت 

 خلفية التدريب أو العمر الذي بدأه الرياض ي باالشتراك في التدريب

وى خبرات الرياض ي رغم إن معدل التطور لبعض الرياضيين يستوجب مطلب العمل التناسب مع مست    

على أن يأخذه الرياضيين وأن  بالكامل اهتمامهسيكون مختلفا ويبقى على املدرب أن يكون حريصا في 

 .يراعي العناصر وامليزات واإلمكانيات الفردية لهم 

على االنجاز نحسن قابلية : فليس طل الرياضيين لهم نفس القدرة  القابلة الفردية للعمل واإلنجاز

 .العمل فهناك عناصر بدنية ونفسية مختلفة تؤثر وتحدد قابليات العمر الفردي

تعرض حاالت التدريب محتوى وحمل ومعدل التدريب و الرياضيون ذوي  :  حاالت التدريب والصحة

 اختالفاتواملهارات وهكذا  واملقاومةنفس املستوى في االنجاز لديهم مستوى مختلفة من القوة والسرعة 

ك فإن الحاجة الفردية تكون عالية جدا للرياض ي املريض ى الفردية والتدريب إضافة إلى ذلالحاجة إل .....

أو املصاب حيث تحدد هنا الحالة الصحية قابلية التدريب الفردية وهكذا تحديد يجب أن يكون معروف 

 .للمدرب 

ية حينما نخطط و نقيم العمل والتدريب يجب أن يأخذ املدرب حمل التدريب ومعدل الشفافت         

تعرض متطلبات كثير من الرياض ي مثل متطلبات  ألنهابالنظر االعتبار العوامل الخارجية للتدريب 
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أن تؤثر على معدل أو املسافة إلى املدرسة أو إلى هذه العوامل أو بعضها يمكن  والعائلةالدراسة والعمل 

 1.التدريب اء بين مواسمالشف

 :مبدأ الزيادة و التدرج بحمل التدريب-2-6

 إلىالعمل في التدريب من املستوى االبتدائي  أداءتطوير االنجاز هو نتيجة مباشرة لكمية ونوع            

يزداد حمل التدريب تدريجيا و طبقا للخاصيات و القابليات البدنية و النفسية  أنمستوى القمة و يجب 

 الفردية .

...... القواعد البدنية لهذا املبدأ حقيقة كون النتائج تعتمد على الكفايات الوظيفية للجسم ولذا تزداد 

ويلة طا تتطلب مدة زمنية هزيادة شديدة في انجاز  أيالعمل تدريجيا بعد مدة زمنية طويلة مثل  أداءقابلية 

يحيا وبدنيا و نفسيا ملتطلبات ( ورد فعل الجسم تشر 1986من التدريب و التكييف )أستراندوروداهي 

 زيادة حمل التدريب .

يركز هنا على حقيقة التطور في وظائف و ردود الجهاز العصبي وفي التوافق العصبي  أنيجب           

الثقيلة وان يكون هذا امتد.... وتحتاج  باألعمالوالقابلية النفسية لتحديد الجهد الناجم عن التدريب 

 ألي أساسالزيادة التدريبية في عمل التدريب هو  مبدأ أنوقيادة فتية ملحتوياتها  وقت إلىهذه العمليات 

 يتبعه كل الرياضيين الذين يهتمون بمستوى انجازهم . أنتخطيط للتدريب الرياض ي يجب 

يعتمد املعدل الذي يطور االنجاز مباشرة على معدل وطريقة زيادة حمل التدريب ويوجد عائق لزيادة         

يالحظ تكرار املثير )نفسه حمل التدريب ( فهو  أنحيث يجب  باملستوى مل في التدريب ينجم عنه ركود الع

 2النفس ي و بالتالي خفض قابلية االنجاز.البدني و  التدريب تأثيرتشتيت  إلىيقود 

 : مبادئ تطبيق التدريب البليومتري  2-7

بعض أهداف التدريب االختصاص و التي تمثل اشتق تدريب البليومترك من الحاجة إلى تحقيق           

مبادئ التدريب . فجاء هذا اإلطار النظري لتقديم األفضل في هذا املجال واألكثر مالئمة وسنقدم كل مبدأ 

 على حدة وسوف نؤكد التنظيم الفائق للتدريب وبأقل األخطاء املمكنة .

                                                           
 . 42جمال صبري فرج . مرجع سابق . ص   1
 44جمال صبري فرج : مرجع سابق ص   2



  البليومتري  التدريب ------------------------------- األول الفصل

 

 41 

 مبدأ التخصص :-2-7-1

ف يجب أن يكون التدريب ذو هدف تخصص ي ألجل تطوير ألجل إحداث تأثير يؤدي إلى أعلى تكيي

متطلبات أنظمة الطاقة وكمحاولة ضمان تطوير عناصر االنجاز البدني في الرياضة املمارسة يجب أن 

تناسب برامج التدريب للمتطلبات البدنية الرياضية التي يختص بها  الرياض ي . وفسيولوجيا بعض 

 املطالب كاألتي:

في حالة تدرب البليومترك يكون تجهيز الطاقة فيه بنظامي الالهوائي الالكتيكي ئد : (نظام الطاقة السا1

 و الالال كتيكي

تشترك املجموعات العضلية الخاصة إضافة إلى عناصر الحركة الخاصة باللعبة املختارة و هكذا يجب  (2

و املهارات السائدة في أن تكون عناصر مفتاح الحركة في تمارين البليومترك تقليدية بأكبر قدر ممكن 

اللعبة و تطوير القدرة . وتتطلب العضالت ألداء أسلوب الحركات الخاصة وبشكل عام ألجل زيادة القدرة 

يجب أن يكون نقل ايجابي لتطوير املهارة . لكي ندرك أقص ى تطور لنظام الطاقة في تدريب البليومترك و 

رين البليومترك بعناية وطبقا لألسباب الخاصة . وهذا القدرة في الحركات الخاصة يجب أن يتم اختيار تما

 االختيار سوف يزيد من فعالية ألياف العضلة السريعة االنتفاض التي توظف في هذه التمارين

 مبدأ الفردية :-2-7-2

ية الفردية في التدريب هي إحدى املطالب الرئيسية في تدريب األفراد ويشير هذا املبدأ إلى الفروق الفرد-      

التي يتميز بها كل رياض ي عن اآلخرين دون األخذ بعين االعتبار مستوى االنجاز و يجب أن يعامل كل رياض ي 

تبعا لقابليته وإمكانياته وعناصر تعلمه وخصوصيته للعبة التي يمارسها ويجب أن يقولب املفهوم الكامل 

يجب أن تتطور بشكل مالئم و  للتدريب طبقا مليزات وخاصيات الرياض ي وعليه فان موضوعية التدريب

 مناسب للرياض ي .

دون غيرها .  1يجب أن ندرك بان الفردية ليست هي األسلوب لضبط كفايات الحاالت الخاصة بالرياض ي-

 هي التخصص في اللعبة ولكن تعني أيضا التقييم املوضوعي و املالحظة الداخلية . أو

 

 : فسيولوجية العمل العصبي العضلي -2-8

                                                           
  41 – 39 ص.  2010.  دجلة دار.  البليومترك القوة تدريب:  فرج صبري جمال  1
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ينحصر مجال العمل العصبي والسيطرة الحركية حقا في مناقشة النشاطات الرياضية وتحدد فلسفة  -

عن املثيرات العصبية والتي تسبب مفهوم الحركة الكينماتيكية  املسئول العمل العصبي العضلي في مجال 

 و األنزيم العضلي وتركيب نوع الليف العضلي

الرياض ي هو القاعدة األساسية و األولى . ومثال على ذلك التمارين في التدريب الرياض ي مازال التخصص  -

الخاصة التي يمكن أن نراها تستعمل في تمارين املقاومة العالية ألجل زيادة القوة العضلية القصوى ، 

ولكنها تتم فقط في تطويرات معتدلة في املعدل القصوى للقوة املنتجة ، وبعبارة أخرى أن برنامج التمرين 

ي يوجه نحو تطوير القدرة العضلية االنفجارية يطور القوة املنتجة مع زيادة محددة في القوة الذ

 القصوى .

عند التعامل مع التأثير العصبي على الجسم يجب أن نشير إلى أن النظام العصبي العضلي ال يعمل دائما  -

كن أن ننظر إليها دائما كحالة باملثيرات وكمثال على ذلك فان العالقة بين القوة العضلية والسرعة يم

 متعاكسة ، فكلما زادت املقاومة تزيد القوة لكن السرعة تقل .

وهذه العالقة موجودة في العضالت البشرية مع االختالفات املعنوية بين األفراد ونتائج هذا االختالف ،  -

) أعضاء كولجي الفكرية  واحد التفسيرات املقدمة لتعديل هذا االختالف توعز املستقبالت الحسية للقوة

 ( والتي تحمي العضالت من اإلصابة التي يسببها مستوى معين من القوة .

 إن القوة العضلية التقليدية تتغير لدى بعض الرياضيين تبعا للتخصص الذي يزاوله كل واحد منهم . -

فالعضلة تمتد  إن قاعدة االرتكاز في مصطلحات السيطرة الحركية يمكن أن توضح بطرائق مختلفة ، -

بواسطة القوة خالل االنقباض النشط مسببة بذلك قوة اكبر من تلك التي تطور خالل االنقباض الثابت 

والعامل العصبي في هذه الحركة يمكن أن يوضح في االنقباض الذي يسبب امتداد الركبة ، فعندما تمتد 

 ى .الركبة اليمنى تنحرف في نفس الوقت العضالت املادة للرجل اليسر 

توضح اآللية العصبية هنا كمثال عن الفلسفة العصبية ل ) شيرنكتون ( كمنعكس لتقاطع االمتداد  -

عند انقباض مجموعة عضلية يمنع التجانس العضلي املبكر، هذا املنعكس يساعدنا باملحافظة على 

 املعاكسة .الحالة األفضل بزيادة قوة املنعكس في العضلة الرباعية حينما توازن بالرجل 
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املثال الثاني الذي يبين الفكرة بان طريق املنعكس العصبي مهم وضروري في إنتاج القوة العضلية والذي  -

يأتي من مالحظة جانبي االنقباض ، فبسبب االنقباض في آن واحد تنتج قوة اقل من بعض االنقباضات 

 1الفردية.

 : فسيولوجية البليومترك 2-9

البليومترك على منعكس االنقباض لأللياف العضلية والناتج من التحميل السريع ) ترتكز حركات           

وكذلك من االمتداد ( من األلياف العضلية نفسها ، ومن الجانب الفسيولوجي حينما يكون هناك احتمال 

وكي حدوث االمتداد الزائد أو التمزق فان مستقبالت االمتداد تسبب مثيرات عصبية ترسل إلى النخاع الش

وثم من خالل ارتدادها تستلم مرة أخرى من قبل املستقبالت بحركة ارتداد هذه فتحدث عملية إيقاف 

 . 26ص 2للعضلة فتحمي العضلة من االمتداد.

يكون املغزل حساس إلى االمتداد ، ويمكن أن يمتد عندما تمتد العضلة بكاملها أو عندما تستثار  -

 ب اللحاء الحركية )قوس كاما( .األعصاب الحركية)كاما( بواسطة أعصا

ترسل املثيرات الحسية من املغزل إلى النخاع الشوكي و تستثار أعصاب ألفا الحركية وثم تنقبض  -

 .27العضالت وكذلك يمكن أن تستثار أعصاب ألفا الحركية بشكل مباشر من اللب الحركي ، ص

لعصب الحس ي لألعضاء "كولجي" و عندما يحدث االنقباض العضلي تمتد العضالت بقوة ويستثار ا -

يرسل مثير إلى النخاع الشوكي الذي يرسل أمرا عصبيا عن طريق أعصاب ألفا الحركية ثم ترتخي 

 . 28العضالت . ص

 حيث يكون تركيب العضلة كاآلتي  :

 تتركب العضلة من حزم األلياف العضلية التي تتكون بدورها من حزم من اللييفات العضلية التي ال ترى  -

 بالعين املجردة . وتتكون اللييفات العضلية من خلية عضلية منفردة .

 يحتوي كل ليف عضلي على لويفات عضلية و التي تتركب من "الساركوميرات " الذي يمكن رؤيته بالعين .-

                                                           
 . 25صبري فرج .مرجع سابق . ص جمال   1
 .  33جمال صبري فرج، مرجع سابق ، ص   2
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تتكون اللويفة من حزم بروتينية هي" االكتين" و "املايوسين" و التي تتألف من جزيئات مفردة من االكتين -

 واملايوسين .

 . 33تكون املستقبالت الحسية االبتدائية......... املنعكس العضلي. ص  -

 : عوامل نجاح التدريب البليومتري  2-10

البليومترك هو نشاط عضلي شديد التركيز يتطلب قدرا عاليا من التعامل مع الجهاز العصبي ويجب          

 في االعتبار العوامل األربعة اآلتية : يأخذان 

 حمل التدريب : 2-10-1

أن العامل األساس ي في التدريب البليومتري هو تحديد أحمال التدريب املالئمة و املناسبة ، وبالنسبة         

بصفة  –للناشئين فان تفاوت درجة النضج ودرجة الخبرة تشكالن طرفي املشكلة في نوعية التدريب 

 1 يمكن أن يكون عاليا إذا كانت شدة التدريب منخفضة . –أساسية 

 القوة األساسية: 2-10-2

يرى "جامبيتا" انه عند البدء بالتدريب البليومتري فان هناك مستويات أساسية مبنية للقوة تعد أمرا         

 ضروريا ، إن القوة األساسية التي

 :إرشادات التدريب البليومترك-2-11

 التي يجب مراعاتها عند أداء التدريب البليومتري : اإلرشاداتهناك بعض       

 و التـهدئـة: اإلحماء .1

نظرا إلى أن تدريبات البليومتري تحتاج إلى مرونة و الرشاقة فيجب أن تسبق مجموعة تمرينات فترة كافية 

  املناسب، و أيضا بعد ........... يتم استخدام حركات الدحرجة و الجري و أشكاله. اإلحماءمن 

                                                           
  146، ص 1997. اإلسكندرية. 1ياسر دبور: كرة اليد الحديثة ، منشأ المعارف. ط -1

 146ياسر دبور:  مرجع سابق، ص   -2

 148.146ياسر دبور : مرجع سابق، ص   -1
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 الشـدة العـالية و املنـاسبة : .2

البد و أن تؤدي تدريبات البليومتري بشدة عالية لتحقيق أفضل إنجاز، كما أن أعظم استجابة       

 يأخذبشدة عالية يجب أن  منعكسة تحدث عندما العضلة بسرعة، وألن التدريبات يجب أن تؤدى

 الالعب فترات الراحة الكافية ألداء التمرينات

 درجة بالحـمل:تالزيـادة امل .3

يجب أن تقوم برامج التدريب على مقاومة أعباء الحمل الزائد فيجبر الحمل الزائد العضالت على           

 االرتقاء التي يثب فيها الالعب.العمل في شدة مرتفعة و يمكن التحكم فيها، عن طريق التحكم في 

 تعـظـيم القـوة و تقـصيـر الوقـت: .4

إن  كل من القوة و التسارع في الحركة هامين في تدريبات البليومتري، وجميع الحاالت تستلزم السرعة         

ألنه يجب إخراج أقص ى قوة في زمن من خالل حركة الدفع، فاألسرع في حدوث هذه الحركة هو األعظم في 

 1....... و انجاز أطول مسافة كما في دفع الجلة.

 

 

 الراحـة املـناسبـة: .5

دقيقة بين التكرارات و تكون ....... كافية للجهاز العصبي املتعب من تدريبات  2إلى  1وتكون عادة من          

....... و هي تميل  البليومتري، و أن الراحة بين تدريب البليومترك أيضا هامة لالستشفاء املناسب للعضالت 

 .أيام في األسبوع للحصول على النتائج 3إلى  2إلى أن تكون من 

 الفـرديـة فـي البـرامـج: .6

للحصول على أفضل النتائج يجب مراعاة فردية التدريب والتي تعني أنه يجب معرفة ..... كل رياض ي         

دفت ....... قابلية األشخاص و تحديد كمية لكمية التدريب املناسبة، ونشير إلى أن العديد من األبحاث ه

 (6)التدريب املثالية.

 مايجب مراعاته عند أداء التدريب البليومتري ؟-2-12

االنتقال التدريجي من أداء املهارة السهلة إلى املهارة الصعبة فمثال يكون االرتقاء برجلين معا أكثر من         

التدريب البليومتري ويجب أن تزيد عن الحركات لدى الالعب رجل واحدة وذلك في املراحل األولى من 
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املبتدئ ليتمكن من إتقان الحركات التي أعطيت له ومن األهمية الكبيرة التركيز املستمر على تعزيز أداء 

 نماذج الحركة

 * يجب مراعاة أن يكون األداء االنفجاري.

 كل مجموعة للرياضيين ذوي املستوى العالي. مجموعات في 6إلى  5من  10*  يجب أن يبلغ عدد التكرارات 

 مجموعات . 10إلى  6مجموعات واملتقدمين من  3* يؤدي املبتدئ من مجموعتين إلى 

 دقيقة. 2* تبلغ فترات الراحة بين املجموعات 

 (1)* يجب أن ال تؤدي هذه التمرينات إال بعد أداء إحماء قوي.

 

 

 

 

 

 

 خـالصــة:

أو الدوران و  العضلةيطور البليومترك الجهاز العصبي، لذا فهو يستجيب بأقص ى سرعة إلطالة            

سوف تتطور قابلية التقصير )االنقباض( بسرعة و بقوة قصوى ..... اعادة تدريب رد الفعل بسبب التعب 

التعب  يتصفو هما يؤثران على كل من االنقباض االمركزي و املركزي و بمقدار أكبر على املركزي، و 

 (1)(.1986وآخرون   )كولهوفربالزيادة في مدة االنقباض 
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المميزة  القوةالفصل الثاني:
  جاريةقوة االنفبالسرعة وال

 وطرق تنميتهما.
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 :تمهيد

قبل التطرق إلى أي برنامج تطبيقي يجب على الباحث أن يفهم ويوضح أهمية القوة والقدرة    

العضلية لالعبي كرة القدم وأهم الطرق الفعالة في تنميتها وكيفية تقنين وتخطيط وتنفيذ برامج تدريب 

القوة العضلية لتحسين قدرات الالعب، كما سيتطرق الباحث إلى املصدر الرئيس ي للقوة العضلية وهو 

الجهاز العضلي فإن األمر يتطلب التعرف على أنواع االنقباضات العضلية التي تعتبر مصدر القوة املسببة 

خول أو التعمق في أية للحركة، وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا الفصل بحيث ال يستهدف الباحث الد

تفاصيل فنية وخاصة الفسيولوجية، ولكن التركيز بشكل رئيس ي على أهميتها وأنواعها وطرق تنميتها 

 .ل تدريب الالعبين وخصائص الحمل في تطويرها في مجا
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 :القوة-1

 :تعريف القوة1-1

 قدرة العضلة أو مجموعة عضلية على إنتاج أقص ى قوة ممكنة ضد مقاومة.    ثاكسون :تعريف -

حيث ألقى الضوء حول الجهاز العصبي في القوة العضلية حيث عرفها بأنها "  : (1984شاركي تعريف )-

أقص ى جهد يمكن إنتاجه ألداء انقباض عضلي واحد" وكلمة إرادي هنا تعبر عن مدى سيطرة وتحكم 

في القوة العضلية وهذا يعني أن العضلة يمكن أن تنقبض بطريقة أخرى ال إرادية مثلما الجهاز العصبي 

 يحدث عند التنبيه الكهربائي للعضلة.

 (1)(: هي أقص ى مقدار للقوة يمكن أداءه في أقص ى انقباض عضلي واحد. Lamb1984المب ويؤكد )   

 وفي ضوء هذه التعريفات يمكن أن يتحدد مفهوم القوة العضلية في النقاط التالية:   

 .إن القوة العضلية هي املحصلة الناتجة عن أقص ى انقباض عضلي من تحديد ثابت أم متحرك 

 .أن يكون االنقباض ذا درجة قصوى ويؤدي ملرادة واحدة 

 إلرادي.أن يكون االنقباض إرادي تحت سيطرة الجهاز العصبي ا 

  ثقل  أمأن ترتبط القوة بوجود مقاومة وتواجدها، سواء كانت هذه املقاومة متمثلة في ثقل خارجي

 (2)الجسم نفسه أو مقاومة االحتكاك. 

 :أهمية القوة العضلية  -2

تعتبر القوة العضلية من مظاهر النمو البدني الهامة، وتعتبر أهم صفة بدنية وقدرة فسيولوجية 

لذلك ينظر إليها املدربون كمفتاح للتقدم في األنشطة   3بين الصفات البدنية األخرى وعنصرا حركيا 

الرياضية املختلفة والتي تتطلب التغلب على مقاومات معينة ولكونها تساهم بقدر كبير في زيادة اإلنتاج 

عضلية مع  الحركي في املجال الرياض ي عامة حيث يتوقف مستوى األداء على ما يتمتع به الالعب من قوة

                                                           
 01تعاريف القوة مأ خوذ من دروس يف الفزييولوجيا، ص1
 .256، ص2000 القاهرة،مرص،دار الفكر العريب، ،1طحنفي محمد خمتار، ال سس العلمية للتدريب،2
 29 ص. 2004. الزقازيق جامعة. للنشر العربي المركز.2 ط. الرياضية واألنشطة البدنية التربية فسيولوجيا: الدين جالل علي3
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تفاوت تلك العالقة بمدى احتياج األداء لعنصر القوة العضلية، وتمثل أحد األبعاد املؤثرة في تنمية بعض 

 1املكونات البدنية األخرى كالسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة

ويرى كثير من العلماء أن األفراد الذين يتصفون بالقوة العضلية يكونون أقدر من غيرهم على 

 .التعلم الحركي وإتقان مستوى األداء الحركي، وإمكانية الوصول للمستويات الرياضية العاليةسرعة 

تحقيق األداء   أن املستوى العالي من القوة العضلية يساهم بشكل فعال في وفيشر فيرى جنسن

  .2الجيد، وأنها واحدة من العوامل الديناميكية لألداء الحركي ومن أسباب تحسينه وتقدمه

( بأن هناك عالقة إيجابية عالية  1994يضيف كل من محمد حسن عالوي ومحمد رضوان )  كما

بين القوة العضلية والقدرة على التعلم الحركي، وأن هناك ارتباطا وثيقا ومباشرا بين القوة العضلية 

فوق على الالعب واملهارة في األداء الحركي، وأن أي العب تتوافر لديه القوة واملهارة يستطيع بسهولة أن يت

الذي يمتلك أحد هذين العنصرين فقط دون العنصر اآلخر، كون القوة العضلية أهم القدرات البدنية 

على اإلطالق، فهي أساس تعتمد عليه الحركة واملمارسة الرياضية والحياة عامة الرتباطها بكل من القوام 

ف اإلنجاز الحركي الشامل بدرجة كبيرة الجيد والصحة والذكاء والتحصيل واإلنتاج والشخصية، إذ يتوق

على مستوى ما يتمتع به الفرد من القوة العضلية حيث اتضح أن القوة من أهم العوامل الديناميكية 

 3ةإلتقان األداء املهاري ذو املستوى العالي في جميع األلعاب الرياضية التنافسي

  :تعريف القوة العضلية - 3
املمارسة الرياضية والتي شرحناها سابقا، فقد اجتهد عدد كبير  نظرا ألهمية القوة العضلية في

  من الخبراء في وضع تعريفات لها منها على سبيل املثال

خارجيأقص ى مقاومة  ملجابهةأعلى قدر من القوة يبذلها الجهاز العصبي والعضلي  بكونها "هارة"يعرفها   

 4قدرة في التغلب على مقاومة خارجية او مواجهتها  بأنها  "زاتسيورسكي"كما يعرفها 

مقاومات خارجية   عدةالعضالت أو مجموعة من العضالت في التغلب على مقاومة  إمكانيةيعرفها تشللر 

 ."سواء كانت ثابتة أو متحركة

 .1إرادي" ايزومتري العضلة على إنتاجها في حالة أقص ى انقباض  مقدرة بأنهابينما يعرفها هتنجر 

                                                           
 167 ص.  2001. القاهرة. العربي الفكر دار. 2 ط.الحديث الرياضي التدريب: حماد إبراهيم مفتي 4
 ص. 2000.  اإلسكندرية المعارف منشأة. البدنية اللياقة في للقياس التطبيقي المدخل:  سالمة أحمد إبراهيم - 2
 102 ص. 1994. القاهرة.العربي الفكر دار.3 ط.الحركي األداء اختبارات:رضوان الدين نصر ،محمد عالوي حسن محمد 3

 236 ص.  1994. القاهرة. العربي الفكر دار.  الرياضة فسيولوجيا:  سالمة الدين بهاء  4- 
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النشاط  العضلة في التغلب على مقاومات مختلفة ومواجهتها حسب متطلباتفيف قدرة  ويعرفها مات

 :فيف مايلي الرياض ي" وتمثل املقاومات املختلفة في نظر مات

  .التغلب على وزن الجسم كما يحدث في رياضة الجمباز والوثب على سبيل املثال -

 .ةبهواملصارعة والرياضات املشا التغلب على املنافس كما في رياضة الجيدو -

  .التغلب على الثقل الخارجي كما في رياضة رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرص -

 . 2أثناء االحتكاك كما في رياضات الجماعية مثل كرة القدم في التغلب على الكرة واملنافس -

معرفتها من خالل تقسيم الرسون هذا بالنسبة للتعريف ولكن بالنسبة لتصنيفها إلى أنواع فيمكن 

 3وفليشمان

ا "قدرة الفرد على دفع وزن الجسم أو توجيهه في نهويعرفها الرسون بكو القوة املتحركة "الديناميكية":  1-

"، ونالحظ ذلك في رياضة كرة القدم من خالل االنتقال السريع واملستمر ألداء واجبات هجومية اتجاه أي

 ...كالجري والوثب ودفاعية

 ا "قدرة الفرد على دفع أو شد الجهاز أو ضغط الجسم فينهويعرفها الرسون بكو  القوة الثابتة "الستاتيكية": 2-

 ة.وتغطية الكر  االحتفاظوضع معين ألقص ى فترة زمنية"، ففي رياضة كرة القدم ويظهر ذلك أثناء 

 

على إخراج أقص ى قوة ممكنة" ا "قدرة الفرد نهويعرفها فليشمان بكو  القوة املتفجرة "انطالقية": 3-

مالحظة ذلك في رياضة كرة القدم في حالة أداء املهارات التي تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء  ويمكن لنا

بالرأس أو عندما يركل الالعب الكرة بأقص ى قوة وألبعد مسافة أو في حالة التصويب  مهارة ضرب الكرة

  4على املرمى.

العنصر  الرسون وفليشمان في هذه العناصر ولكن زاد عليها عنصر تحمل القوة: وهذا ويتفق جاكسون مع

زمنية  مهم جدا لالعب كرة القدم ويظهر من خالل طول فترة زمن املباراة أو لعب أكثر من مباراة في فترات

 أو الظهرقصيرة، فالالعب املعد جيدا ال يشعر بأي تعب عضلي سواء بالنسبة لعضالت ذراعية أو رجلية 

  5نتيجة للجهد املبذول في املباراة.

                                                                                                                                                                                     
 ص(. ب،س.)القاهرة.المعارف دار. 12 ط. الرياضي التدريب علم:  عالوي حسن محمد - 1
 ص.  1998. القاهرة.للنشر الكتاب مركز.1 ط. التطبيقي الرياضي التدريب موسوعة: معاني كسري ،أحمد حسانين صبحي محمد - 2
 ص. 1999.  القاهرة. العربي الفكر دار.  الرياضي التدريب ونظريات أسس:  بسطويسي أحمد بسطويسي - 3
 74 ص. 2000. باإلسكندرية المعارف منشأة.1 ط.القدم كرة في والخططي المهاري  اإلعداد أسس:  كشك محمد البساطي، هللا أمر-4
 43 ص. 2006. اإلسكندرية.والنشر للطباعة الوفاء دار.القدم كرة في للتدريب الفسيولوجية األسس:  سعد بشير صالح كماش، الزم يوسف-5
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 :أنواع القوة العضلية  -4

ارتباطها  تعددت اآلراء حول أنواع القوة العضلية فقد أشار البعض إلى تقسيمها من حيث  

بعناصر أو قدرات بدنية أخرى كالقوة السريعة وتحمل القوة وكذلك صنفت تبعا ملقدار املنتج من القوة 

 .تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة الخاصةكذلك تم 

ارتباط القوة العضلية ببعض القدرات البدنية: ترتبط القوة العضلية بكل من عنصري السرعة    

على شكل قدرات لها شكل جديد ومميز، وذو عالقة وثيقة بالنشاط املمارس وبصفة عامة يقسم  والتحمل

  1أنواع كما يلي:العضلية إلى ثالثة  فاينيك القوة

 .تحمل القوة العضلية -    القوة االنفجارية   -    القوة املميزة بالسرعة -

 :القوة املميزة بالسرعة   1-4

 : تعرف بأنها املظهر السريع للقوة العضلية و الذي يدمج كال من السرعة و القوة في حركة  تعريفها4-1-1

 املسافة ( / الوقت × القوة املميزة بالسرعة = )القوة 

 4( يحقق ذلك في 1كجم لكن ) 50( و كالهما يرفع على البنش 2( , )1فإذا فرضنا أن هناك العبين )         

( تعتبر ضعف 1ثواني فإن القوة املميزة بالسرعة أو القدرة العضلية لالعب ) 8( يحقق ذلك في 2ثوان , و )

 ( 2ميزة بالسرعة لدى الالعب )القوة امل

كما تعرف بأنها : مقدرة العضلة على التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات *

 العضلية 

  2."القوة املميزة بالسرعة مركب أساس ي في األداء خالل معظم الرياضات*

 السرعةبين صفي  ا تجمعنهلكو تعتبر صفة القوة املميزة بالسرعة كأهم صفة لالعبي كرة القدم   

ا "قدرة نهعرفها هارا  بكو  =القوة املميزة بالسرعة وقدالسرعة ×  وينظر اليها على انها ارتباط القوة القوةو 

القوة العضلية  الفرد في التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركة مرتفعة، وهي عنصر مركب من

 3والسرعة".

                                                           
1-ED.Vigot .paris  éditionPortman et ROBERT .4eme entrainement traduit par MICHEL ’3 WEINECK.J :Manuel d 

.1997.p177 
 169ص 2001، القاهرة دار الفكر العربي 2مفتي ابراهيم حماد، التدريب الرياضي الحديث : تخطيط وتطبيق وقيادة، ط - 2
 99 ص.  ذكره سبق المصدر. الرياضي التدريب علم:  عالوي  حسن محمد- 3
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العضلة أو مجموعات عضلية للبلوغ بالحركة إلى أعلى تردد في أقل زمن ا "مقدرة نهويعرفها أيضا على أ

 "ممكن

ا "إمكانية الجهاز العصبي العضلي في إنتاج أقص ى قوة أقل وقت ممكن" نهويضيف هارا تعريف آخر بأ

أن "الربط بين القوة العضلية والسرعة الحركية في العضالت تعد من متطلبات األداء الحركي في  ويرى بارو 

ا قدرة الرياض ي على إخراّج أقص ى قوة في نهبالسرعة على أ املميزةحيث يعرف القوة  املستويات العليا،

 1ممكن زمن العضلة أو العضالت في أقل

إلى القدرة  كمصطلح فيزيائي، بينما ينظر البعضويسميها بعض خبراء التدريب الرياض ي بالقدرة 

وملرة واحدة كما يحدث في كرة  أقص ى قوة بأسرع أداء حركي وهو ما يعني إخراجكمرادف للقوة االنفجارية 

جسمه وسرعته  السريع أو عندما يحاول الالعب الخداع وتغيير اتجاه واالنتقالالقدم عند املهاجمة 

كل من  حيث اتفق 2على الكرة. االستحواذللمرور من املنافس والتغلب على املنافس في محاولة الالعب 

 "على إخراج أقص ى قوة في أقصر وقت بسرعة حركة مرتفعة  القدرة  انهتعريفها بكو الرسون ويوكم على 

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

 درجة عالية من القوة 1-

 درجة عالية من السرعة 2-

 السرعة(القدرة على دمج القوة بالسرعة )استخدام السرعة لتوليد القوة أو استخدام القوة لتفجير  3-

  3التفجر الحركي والذي يكون في وقت محدود للغاية.- 4

ويستخلص الباحث مما سبق أن القوة املميزة بالسرعة هي مقدرة الرياض ي على األداء الحركي 

ممكنة وهذا ما يتطلبه هذا النشاط حيث سنتطرق الحقا إلى أهمية قوة وفي أقص ى سرعة  املتميز بأقص ى

 .لالعب كرة القدم (بالسرعة أو القدرة هذه الصفة )القوة املميزة

  : خصائصها4-1-2

"االنقباض العضلي الحادث خاللها يكون ناتجا عن عدد كبير جدا من األلياف العضلية و يقل عن *

  العضلية القصوى العدد الذي ينقبض عادة في القوة 

                                                           
 98 ص. 2005. اإلسكندرية المعارف منشأة.العضلي والتحمل القوة تدريب في المتكاملة المنظومة:  البدوي فوزي إيهاب بريقع، جابر محمد  -1
  -26 ص. 2000. األردن. عمان. الفكر دار. القدم كرة لالعبي البدنية اللياقة:  كماش الزم يوسف- 2
 108 ص. 1999. القاهرة.للنشر الكتاب مركز.1 ط.والتطبيق النظرية بين والتكامل الرياضي التدريب: البصير عبد عادل- 3



وطرق تنميتهما املميزة بالسرعة والقوة االنفجاريةالقوة --------------الفصل الثاني    
 

 55 

سرعة االنقباض العضلي تتسم بزيادتها املفرطة , إذ تنقبض العضلة أو املجموعة العضلية بأقص ى *

 . سرعة لها

  يتراوح زمن اإلنقباض العضلي ما بين جزء من الثانية إلى ثانية واحدة*

الجلة و إطاحة املطرقة و الغطس أمثلة تطبيقية للقوة املميزة بالسرعة : الوثب العالي و الطويل و دفع  -جـ

 . و العديد من مهارات الرياضات الجماعية و العديد من مهارات الجمباز

 .1يمكن تحديد القدرة العضلية بقياس سرعة مقاومة الثقل الذي يمكن مقاومته ملرة واحدة فقط" -د

 

 : عةيشترط توفر العناصر التالية قبل البدء بتدريبات القوة املميزة بالسر 4-1-3

 درجه عاليه من القوه العضلية. -1

 درجه عاليه للسرعة. -2

 درجه عاليه من املهارة الحركية التي تهيأ أسبابها التكامل بين عامل القوه العضلية وعامل السرعة. -3

 درجة عالية من املرونة. -4

القصوى في بداية اإلعداد وعليه قبل البدء بتدريبات القوة املميزة بالسرعة يجب على الالعب تنمية القوة 

 من اإلعداد 
ً
 إلى القوة املميزة بالسرعة ابتداءا

ً
العام ولغاية اإلعداد الخاص ومن ثم التحول تدريجيا

 في مرحلة املنافسات.
ً
 الخاص ودخوال

 :بعض الوسائل التدريبية املستخدمة لتنمية القدرة العضلية )القوة املميزة بالسرعة ( 4-1-4

 مه الهواء.الركض ضد مقاو  -1

 الركض بصعود املرتفعات )الطلوع(. -2

 الركض على املدرجات. -3

 الركض باألوزان مثل استخدام جاكيت األثقال. -4

 القفز على الحواجز من الثبات بكلتا القدمين. -5

 الحجل على املساند متنوعة االرتفاعات. -6

 سحب بالحبل ومقاومة الالعب. -7

 على شكل انطالقات. ركض مسافات قصيرة بالرمل -8

                                                           
 169مفتي ابراهيم حماد، التدريب الرياضي الحديث ،مرجع سابق ،ص 1 



وطرق تنميتهما املميزة بالسرعة والقوة االنفجاريةالقوة --------------الفصل الثاني    
 

 56 

 :  مميزات القوة املميزة بالسرعة4-1-5

 هو املجهود العضلي الذي يبذل في زمن قصير  -1

القوة اإلنفجارية هي جزء من القوة املميزة بالسرعة لكن املجهود العضلي يكون في أقص ى مقدار و  -2

 الزمن في أقصر زمن .

القوة القصوى في أقصر زمن ممكن لزيادة السرعة يجب تنمية القوى املميزة بالسرعة خاصة  -3

 ث  11,7م يقطعها الالعب  100عند العبي املسافات املتوسطة و الطويلة العبي املارثون  آخر 

 ث  53م يقطعها الالعب  400عند العبي املسافات املتوسطة و الطويلة العبي املارثون  آخر          

 دقيقة  1,20م يقطعها الالعب  600عند العبي املسافات املتوسطة و الطويلة العبي املارثون  آخر         

 لتحقيق هذه األرقام تستخدم الطرق املساعدة لدفع و تنمية عنصر القوة املميز بالسرعة .

راثون ترفع عنده ( ينمي أكثر ش يء القوى املميزة بالسرعة لذلك العب املا 800,400الذي يركض ) 

 م . 400م ؛ 800القوى املميزة بالسرعة . لذلك نستخدم نفس الطرق و الوسائل املستخدمة عند العبي 

الوثب العالي : كيف تنمي القوة املميزة بالسرعة لحظة الدفع بالقدم يظهر الالعب أكثر قوة 

ية  كلما إستطاع الالعب أن ممكنة كلما زادت قوة عضالت الساق خاصة التواميه و عضلة الفخذ الخلف

 يحقق قوة أكثر .

كلما تطورت القوة بلحظة الدفع . كيف يمكن أن تطور قوة الدفع ؟ باستخدام رفاس الجمباز أو 

الترامبلين تقاس بالزمن أو املسافة . الجمباز الاليقاعي . الرقص على الجليد أكثر الرياضات التى تحتاج 

الحركية إن الحركات املركبة تحتاج إلى صعوبة في األداء و هذا يحدده  قوة مميزة بالسرعة تقاس باملوهبة

اإلعداد التكنيكي الالعب الذي لم تكن حركته سريعة اليستطيع تغير وضعه إلى وضع آخر الالعب إذ 

عمل حركة دوران واحدة تكون قوته أقل في الحركات األكثر و تكملة الدوران أو عدمه مرتبط بالسرعة 

نبضة . معظم تمارين الوثب تحتاج إلى قوة مميزة بالسرعة أي  200 -190بعد الحركة من  النبض يكون 

 1كلما زادت عدد اللفات أي ان الالعب يمتلك القوة املميزة بالسرعة.
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 :تمرين تطوير الحجل االقص ى للرجلين.4صورة

 

 :تمرين تطوير الحجل االقص ى للرجلين.5صورة

 (:1بالسرعة)نماذج تمرينات القوة املميزة 
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 )وقوف ففتحا . الذراعان حلقة فوق الرأس. مسك الكرة ( تبادل ثنى الجذع جانبا.-1

)وقوف. مسك الكرة باليد اليمنى بجانب الجسم ( تبادل لقف الكرة باليدين خلف الجسم و دوران -2

 الجذع.

 ما أسفل .انثناء خلف الرقبة. مسك الكرة ( ثنى الجذع أما )وقوف فتحا تقوس . الذراعان-3

 1)وقوف فتحا الذراعان أماما مسك الكرة ( لف الجذع جانبا بالتبادل .-4

 )وقوف . الذراعان عاليا مسك الكرة ( ثنى الجذع جانبا بالتبادل .-5

 )وقوف الطعن أماما مسك الكرة خلف الجسم ( ثنى الجذع أماما أسفل وقذف الذراعان خلفا.-6

 (قذف الذراعان أماما.ة أمام الجسم )وقوف.مسك الكر -7

 )جثو. مسك الكرة خلف الجسم ( قذف الذراعان خلفا.-8

 )انبطاح .الذراعان عاليا( رفع الجذع خلفا.-9

)رقود القرفصاء. مسك الكرة بالقدمين( مد الركبتين عاليا وخفض القدمين أسفل دون مالمسة -10

 الكرة لألرض .

 ( رفع القدمين عاليا.؟عن األرض مسك الكرة45)جلوس طويل.الرجلين -11

جثو أفقي.البطن مالمسة لألرض . الذراعان أماما مسك( الضغط على الكرة باليدين ورفع الجذع -12

 2عاليا للوصول للجثو األفقي.

وعليه فان أفضل الحاالت لتطوير القوة السريعة هو من خالل زيادة القوة القصوى وتقليل زمن          

زيادة سرعة االنبساط واالنقباض أثناء األداء العضلي مما يؤدي ذلك إلى سرعة االنقباضات العضلية أي 

 .ن مستوى األداء أثناء املباريات تنفيذ الواجب سواء كان بدني أو مهاري أو خططي وبالتالي تحسي

                                                           
 109، ص 2008،االسكندرية،  1كرة القدم،طالدكتور علي فهمي البيك ،أسس اعداد العبي  - 1

 
 109، ص 2008الدكتور علي فهمي البيك ،أسس اعداد العبي كرة القدم،مرجع سبق ذكره ، - 2
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 : القوة االنفجارية 4-2

يمكن  ديناميكيةويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وتعرف "بأعلى قوة     

ا أعلى قوة ينتجها الجهاز العصبي نهللعضلة أو مجموعة عضلية أن تنتجها ملرة واحدة" وتعرف أيضا "بأ

مع مالحظة أن هناك عدم تفريق في بعض املراجع العربية ووصف كال النوعين  1االنقباض اإلرادي" أثناء

من خالل ما تتميز به بأعلى قوة وأقص ى  ولكن القوة االنفجارية تظهر، ويمكن التعرف عليها بالقدرة،

وبذلك فهي أقص ى قوة سريعة لحظية وكما نشاهدها في كرة القدم من خالل أداء  سرعة وملرة واحدة،

بسرعة كأداء مهارة ضرب الكرة بالقدم أو بالرأس أو في حالة دفاع حارس  مهارات تتطلب الوثب عاليا

كرة بأقص ى قوة وألبعد مسافة أو في حالة التصويب على الالعب ال املرمى عن مرماه، أو عندما يركل

على التغلب املتكرر على املقاومات باستخدام سرعة حركية  املرمى.أما القوة املميزة بالسرعة هي القدرة

أن  2003ويؤكد ذلك طلحة حسام الدين  2القصوى، مرتفعة وتكون القوة والسرعة عند ذلك أقل من

لتجميع القوى )الجري السريع( أما القوة  ثل في التكرار دون ما برهة انتظارالقوة املميزة بالسرعة تتم

  3.ولكن في أسرع زمن ممكن االنفجارية فهي القدرة على قهر مقاومة قصوى أو أقل من القصوى 

فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة االنفجارية وخاصة عند أداء مهارات التمرير 

في كرة القدم التي تتطلب حركة وحيدة إلنجاحها، وسنتطرق بالتفصيل إلى هذا في  واالرتقاء والتسديد

 ية.العضل موضوع القدرة

 وفيما يلي بعض التعريفات التي وصفها العلماء للقوة االنفجارية:  

ا نهبأ اعضلية واحدة" وعرفها هار  قوة تخرجها العضلة نتيجة انقباضة ا "أقص ىنه: بأ عرفها كالرك  

 ة أقص ى مقاومة خارجية مضادة"بهاملج"أعلى قدرة من القوة يبذلها الجهاز العصبي والعضلي 

ا "القوة التي تستطيع العضلة إنتاجها في حالة أقص ى انقباض إيزومتري نهبأويعرفها هتنجر :   

 كن للرياض يوعلى ذكر التعاريف السابقة يرى الباحث بأن القوة االنفجارية هي أقص ى قوة التي يم4إرادي"

 انقباض عضلي إرادي. إنتاجها خالل أقص ى

                                                           
 69 ص. ،مرجع سبق ذكره الحديث الرياضي التدريب:  حماد إبراهيم مفتي- 1
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 القوة القصوى ) العظمي (:

 : أقص ى قوة يمكن للعضلة أو املجموعة العضلية إنتاجها من خالل االنقباض اإلرادي  تعريفها4-2-1

 : خصائصها4-2-3

يكون االنقباض العضلي الحادث خاللها ناتجا عن أكبر عدد ممكن من األلياف العضلية  -

 املستثارة في العضلة أو املجموعة العضلية 

 سرعة االنقباض العضلي تتسم بالبطء الشديد أو الثبات  -

 ثانية  15:  1زمن استمرار االنقباض العضلي يتراوح ما بين  -

 , كمال األجسام و املصارعة , و التجديف  األثقالقصوى )العظمي (: رفع أمثلة تطبيقية للقوة العضلية ال 

يمكن تحديد القوة العضلية القصوى للفرد الرياض ي بتكرار مقاومة الثقل الذي يمكن مقاومته مرة  -د    

 . 1واحدة فقط

 دريبات القوة االنفجارية عن طريق الوثب  ) البليومترك (ت4-2-3

الدراسات والبحوث التي أجريت بخصوص أفضل األساليب التدريبية لتطوير القوة لقد أكدت             

االنفجارية إن تدريبات البليومترك هي أفضل التدريبات لتطوير القوة االنفجارية ، وقد أجريت بحوث 

على  مقارنة بين تدريب القوة االنفجارية عن طريق األثقال و تدريب القوة االنفجارية عن طريق البليومترك

عينه من مجموعتين متجانستين استخدمنا برنامجين لتطوير القوة االنفجارية بنفس عدد التكرارات 

ونفس الفترة الزمنية وقد أظهرت النتائج تفوق مجموعة التدريب بطريقة البليومترك على مجموعة 

ك قد اختصرت الفترة التدريب باألثقال في تطوير مستوى القوة االنفجارية وبذلك فان تدريبات البليومتر 

 الزمنية لتطوير القوة االنفجارية نتيجة لتأثيرها الفعال في تطوير القوة االنفجارية لالعبين .

حيث يرى "بارو" أن القوة القصوى تتطلب من الفرد إخراج الحد األقص ى من القوة التي يمتلكها 

  2ا".تهتخرجه العضلة ضد مقاومات تتميز بارتفاع شدوالذي 

تدريبات البليومترك تتأسس على مبدأ  فسيولوجي هو أن التقلص املركزي للعضلة أي وفكرة 

انقباض العضلة نحو مركزها يكون أكثر سرعة وقوة وفاعلية إذا سبقه تقلص ال مركزي وهذا يعني أن 
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 تقلص ال مركزي أي إطالة للعضلة ثم 
ً
العضلة أو مجموعة العضالت تنتج قدرة اكبر إذا حدث لها أوال

 قلص مركزي أي تقصير العضلة بمعنى )إطالة ثم انقباض(.ت

وهذه الحالة تشبه املثل القائل إن سحب أو مط حبل مطاطي أكثر من طوله فان بعد ذلك سيرتد 

بحركة سريعة وقوية نمو املركز بسبب إن طاقة التمدد سيحتفظ بها باملكون املطاطي للعضلة، وهذا 

يع الوحدات الحركية في العضلة يحدث عندما تحدث إطالة يعني إن أقص ى انقباض أي مشاركة جم

 ثم انقباض مركزي ، وهذه الحالة تحدث في تدريبات الوثب العميق والتدريبات األخرى التي 
ً
للعضلة أوال

 تنفذ بنفس األسلوب.

 أو السريعة القوة ) العضلية القدرة أن ( 1999 ) منصور  املتولي وأحمد رضوان الدين نصر ويذكر      

 والسرعة العضلية القوة :هما اثنين مكونين بين الربط طريق عن ينتج حركي مكون  عن عبارة املتفجرة(

 الثقل أو األداة وزن الختالف وفقا املكونين هذين من مكون  لكل بالنسبة األهمية تختلف حيث الحركية

 1الحركي األداء في استخدامها املراد القوة أو

 تدريبات الوثب العميقمثال على :6صورة رقم

 

( سم ثم يهبط الالعب بكلتا رجليه إلى 90)  يقف الالعب على صندوق أو مرتفع ارتفاعه مثال      

األرض وأثناء ملس األرض تستقبل عضالت الرجلين مقاومة ثقل الجسم باالنقباض الالمركزية أي انقباض 

أثناء ملس األرض بالرجلين إطالة سريعة في بالتطويل لتمتص صدمة التقاء الرجلين باألرض أي يحدث 

العضالت العاملة مما يؤدي ذلك إلى حدوث تحفيز في مستلمات اإلطالة املوجودة داخل األلياف العضلية 

                                                           
 سبق المصدر. الرياضية األنشطة لجميع الحركية والمرونة العضلية للقوة تمرينا 99: منصور المتولي أحمد ، رضوان الدين نصر محمد 1

 ص.ذكره
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وهي املغازل العضلية وأعضاء جولجي الوترية والتي ترسل إشارات إلى الحبل ألشوكي الذي يقوم بدوره برد 

 نحو مركز العضلة )حتى ال الفعل االنعكاس ي ملنع حدوث ف
ً
 قويا

ً
وق اإلطالة عن طريق تقلص الإراديا

يحدث تمزق للعضلة نتيجة فوق اإلطالة( هذا التقلص القوي الالإرادي للعضلة يدمج مع التقلص القوي 

 بعد ملس األرض إلى فوق صندوق آخر على بعد )
ً
(م من الصندوق 1الذي يقوم به الالعب لالرتقاء مباشرا

 )األول وب
ً
(سم، وعليه فان هذا التقلص الالمركزية )تطويل العضلة( والتقلص املركزي 90ارتفاع مثال

 يؤدي إلى مشاركة اكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية وبنفس الوقت وبأقصر فترة زمنية.

وعليه يجب التركيز على مثل هكذا تدريبات وذلك الن الالعبين في األلعاب املختلفة يواجهون 

ثيرة تتطلب انقباض عضلي سريع وقوي للعضالت العاملة لغرض االنطالق السريع أو لرمي مواقف ك

الكرة أو الوثب لألعلى أو ضرب الكرة وهذه التدريبات توفر أقص ى انقباض بأقصر فترة زمنية ولهذا يجب 

 التأكيد على تدريبها وخاصة في فترة اإلعداد الخاص وفترة املنافسات .

 .  نمية القوة االنفجارية : الطريقة الضاربةأفضل الطرق لت4-2-4

الوثب إلى صندوق و النزول ألسفل ثم الوثب إلى صندوق  آخر ألعلى  ال يفضل استخدام األثقال 

في الجري في مرحلة املنافسات يكون الجري في خط مستقيم  ليعيش الالعب جو املنافسة بعد املنافسة 

 سباق له  600في آخر  2,52يكون الجري ألسفل طول الخطوة عند كيني كانت 

 م  2,4م الخطوة كانت  5000م سباق  1,94الخطوة كانت  م 10000سباق 

القوة االنفجارية : جميع أنواع الرمي و القياس هي املسافة فكلما زادت يكون الالعب يمتلك القوة 

 1في كرة القدم ضربة الجزاء . الضربة املباشرة . القذف السريع للمرمى . انفجارية

  :االنفجاريةمراحل تنمية القدرة 4-2-5

األولى   تنمى القدرة االنفجارية بمرحلتين ضمن املنهاج السنوي للرياض ي حيث تشمل املرحلة 

تنمية القدرة بشكل عام باستعمال األثقال الحرة لغرض تطوير عنصر القوة العضلية القصوى من 

من   النفجاري معادلة القدرة والتي تلعب دورا مهما في معدل توليد القوة. واملرحلة الثانية تنمي الجانب ا
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معادلة القدرة وعن طريق أداء الحركات واملهارات املطلوبة في الفعالية التي يمارسها الرياض ي باستعمال 

أثقل ....الخ( والتركيز على   وزن الجسم أو أدوات مختلفة مثل )الحبال املطاطية، املرتفعات، املظلة، أداة

تدريب بالتدريب الخاص ألن الرياض ي يمارس تمارين وعادة يسمى هذا ال  عامل السرعة في توليد القوة.

في النهاية هي محصلة بين   Forceبحركات مشابهة للحركات املطلوبة في الفعالية التي يمارسها ألن القوة 

  القوة العضلية القصوى والسرعة كما هو موضح في الرسم أعاله.

الرفعات األوملبية أو أجزاء منها وبأحمال ويلجأ املدربون إلى تنمية القسم األول عن طريق استعمال 

أربعة إشكاال من  مختلفة. ويلجأ املدربون إلى تنمية القسم الثاني من تنمية القدرة االنفجارية باستعمال

    :وهي نقل املقاومات،

 جسم الرياض ي أو دفع أو سحب أداة ملسافة أبعد في نفس الفترة الزمنية.  .1

 سحب أداة لنفس املسافة وفي فترة زمنية اقل. جسم الرياض ي أو دفع أو  .2

 جسم الرياض ي أو دفع أو سحب أداة أكثر ثقال ولنفس املسافة وفي نفس الوقت. .3

 دمج أي مجموعة من أعاله. .4

 : نفجارية والقوة املميزة بالسرعة اال ثلة على تطوير القوة ام

 ( 1مثال رقم )

 اسم التمرين : ثني مدقق اليدين ) الضغط ( 

 نوع التقلص : العمل العضلي التحرك ) ايزوتونيك (

 كيلو غرام  50الشدة  من الــــ  1تكرارات =  10( = 1البرنامج : مجموعة )

 كيلو غرام 50الشدة  من الــــ  3تكرارات =  10( = 2البرنامج : مجموعة )

 كيلو غرام  50الشدة  من الــــ  1تكرارات =  10( = 3البرنامج : مجموعة )

 مع وضع  فترة راحة مناسبة بين املجموعات

 ( 2مثال رقم )
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 اسم التمرين : تمرين القرفصاء 

 ( نوع التقلص : العمل العضلي الالمركزي ) اكسنترك

 البرنامج : النزول و الصعود و بثالث سرعات 

 العمل السلبي ) الوقوف ( 

 العمل االيجابي ) القرفصاء (

 ثانية  من وضع القرفصاء الوقوف بسرعة واحدة  ) ثانية ( ( سرعة وجده بزمن 1تمرين رقم )

 ( سرعتان بزمن ثانيتين  من وضع القرفصاء الوقوف بسرعتين  ) ثانيتين (2تمرين رقم )

 ( أربع سرعات  بزمن أربع ثواني من وضع القرفصاء الوقوف بأربعة سرعات ) أربع ثوان (3تمرين رقم )

 ( 3مثال رقم )

 عضالت الذراع اسم التمرين : شد 

 نوع التقلص : العمل العضلي املتحرك 

ثانية ثم يلي ذلك استراحة  ملدة مناسبة  15البرنامج : تقلص و انبساط الذراع من خالل الثني ملدة 

 يحددها املدرب 

 ( 4مثال رقم )

   140اسم التمرين : تمرين نصف القرفصاء بزاوية 

 نوع التقلص : العمل العضلي الثابت  

 ثواني  6 -5البرنامج : فترة دوام املثير = 

 مرات  10 -5عدد مرات التكرار = 

  70  – 65من القوى القصوى أي تساوي  2الشدة = 

 ( 5مثال رقم )
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 اسم التمرين تطوير عضالت متنوعة من الجسم ) كالذراعين ، الرجلين ، الجذع ، ...الخ ( 

 ) االيزوكينيك (  الثابت –نوع التقلص : العمل العضلي املتحرك 

البرنامج التدريب  الدائري ملحطات مختلفة يحددها املدرب تبعا لعناصر اللياقة البدنية مع مراعاة 

 األساليب التالية :

 . زيادة عدد التكرارات  1             

 . تقصير فترة الراحة بين التمرينات  2             

 . زيادة الشدة التدريبية  3             

 . زيادة عدد الدورات  4            

 . تقصير فترات الراحة بين الدورات  5           

و عندما تصل الى حالة االستشفاء تكرر املرة الثانية . السرعة لها عالقة مع القوة لتنمية يجب أوال تنمية 

 . 1القوة

والتي قد تكون مطلوبة ’ يتطلب االنجاز الرياض ي في كثير من األلعاب الرياضية تطوير قوة العضالت          

النجاز أخر يتعلق بخصائص السرعة والقدرة . تتطور قوة العضالت اعتياديا خالل االشتراك الطويل 

املجال ال تزال آلية املعوقات ولآلن بالرغم من البحث الواسع بهذا ’ ببرامج تدريبات املقاومة البنائية 

 2لتكيفات القوة العضلية القصوى لم تفهم بشكل كامل .

 : تزاوج القدرات البدنية )القوة والسرعة(  -5
القدم فإن ارتباط وتزاوج عنصري  تعتبر القوة والسرعة من الصفات البدنية األساسية لالعب كرة      

 التالية: القوة العضلية والسرعة ينتج عن ذلك الصفات

تتزواج صفة القوة العضلية كعنصر أساس ي مع السرعة كعنصر ثانوي وبذلك تكون نسبة القوة أكبر  -

 من

 السرعة وينتج القوة املميزة بالسرعة كعنصر يظهر أهميته في املسابقات الرمي والوثب.
                                                           

  333 – 332مبادئ التدريب الرياضي ،مرجع سبق ذكر ، ص االستاذ احمد الخواجا ،–الدكتور مهند البشتاوي   1
 400فرج جمال صبري ،القوة والقدرة والتدريب الرياضي ، مرجع سبق ذكره ،ص 2
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لسرعة أكبر من نسبة ا كما يتزاوج عنصر السرعة كعنصر أساس مع القوة كعنصر ثانوي، وبذلك تكون  -

 القوة

 وينتج عن ذلك )قوة السرعة( حيث يظهر أهمية هذا العنصر ملسابقة العدو بشكل خاص.

وعندما يكون هذا االرتباط بين صفتي القوة والسرعة في أعلى شدته أي بأقص ى قوة وسرعة ممكنة ينتج  -

اء املهارات الحركية الوحيدة ذلك عنصر في غاية األهمية في مجال التدريب، ويلعب دورا كبيرا في أد عن

حيث يظهر أهمية هذا العنصر مثل رياضة كرة   1بالقوة االنفجارية أو القدرة االنفجارية يعرف وهو ما

 وضرب الكرة والتسديد.. االرتقاءالقدم التي تتطلب 

في  وبمعنى أخر يعرف عن تزاوج القوة العضلية والسرعة بمصطلح "القدرة العضلية"وهذا ما يتفق عليه

 من املراجع. العديد

إن العديد من املراجع اتفقت على أن القدرة العضلية عبارة عن صفة مركبة من القوة العضلية والسرعة 

تنمية القدرة العضلية عن طريق تمرينات تجمع في طبيعة أدائها بين صفتي القوة العضلية  معا، وأن

 2تدريب عنصري القوة والسرعة . والسرعة معا أفضل من

 :الناحية التدريبية من ❖

 القوة السريعة القوة االنفجارية

% من أقص ى وزن 50 – 30وزن األثقال في التدريب من 

 يستطيع الرياض ي أن يرفعه.

 ( تكرارات لكل تمرين .4 – 1التكرار من )

 والتغلب على املقاومة بأقص ى درجة تسارع.

يستطيع % من أقص ى وزن 70 – 50وزن األثقال في التدريب من 

 ( تكرارات لكل تمرين.10 – 6الرياض ي أن يرفعه. التكرار من )

التغلب على املقاومة بدرجة تسارع ال تصل إلى أقص ى درجة 

 تسارع .

 :من الناحية الفسيولوجية ❖

 القوة السريعة القوة االنفجارية

                                                           
 36 ص.  1996. القاهرة. العربي الفكر دار. 1 ط. الحركة ونظريات أسس:  أحمد بسطويسي- 1
 في منشور بحث. اإلنتقالية والسرعة للرجلين العضلية القدرة على تقصير – اإلطالة دورة تدريبات أنواع بعض تأثير:  الحميد عبد جابر محمد 2

 2001 أبريل. األول المجلد. والعولمة الرياضة الدولي العلمي المؤتمر. العلمية المجلة
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يشترك فيها اكبر عدد ممكن من الوحدات الحركية وبنفس 

الوحدات الحركية أثناء األداء( أي الوقت أي )تزامن عمل 

األداء بنفس الوقت وبأقصر زمن ، ومن الضروري أن تكون 

 العضالت املقابلة للعضالت العاملة مرتخية قبل األداء .

ال يشترك فيها اكبر عدد من الوحدات في نفس الوقت كما ال 

يحدث تزامن كبير في نشاط الوحدات الحركية في العضلة بل 

من الوحدات الحركية بعد األخرى وقد تتزامن تعمل مجموعة 

 من الزمن ، ومن الضروري أن تكون 
ً
معها بفارق قليل جدا

 العضالت املقابلة للعضالت العاملة بمستوى عالي من التوتر.

 1: املميزة بالسرعة واالنفجارية   القوة نوعيالخصائص املميزة ل

 العناصر املميزة   

 

 نوع القوة العضلية 

 عدد األلياف 

العضلية 

 املشاركة 

سرعة االنقباض 

 العضلي 

زمن استمرار االنقباض 

 العضلي 

 ثانية  15:1 ثبات  –ببطء  أكبر عدد ممكن  القوة القصوى 

جزء من الثانية إلى ثانية  أسرع ما يمكن  عدد كبير جدا  القوة املميزة بالسرعة 

 واحدة

انقباضات ذات سرعة  عدد قليل  تحمل القوة 

 متوسطة 

ث إلى عدد كبير من  45

 الدقائق

 .الراحات و التكرارات عدد موضحا باألثقال القوة لتدريبات املختلفة الطرق  يوضح :1رقم الجدول 

 

من  خصائص حمل التدريب في تطوير القدرة العضلية: كما ذكرنا سابقا أن القدرة العضلية هي صفة

تركيبة من القوة والسرعة معا مع القوة القصوى أي القوة املتفجرة للسرعة صفات القوة العضلية فهي 

                                                           
 167مفتي ابراهيم حماد، التدريب الرياضي الحديث ،مرجع سبق ذكره ،ص  1
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حيث يمكن توضيح خصائص حمل التدريب في تطوير القدرة العضلية من خالل الجدول التالي  العضلية

:1  

 

 

 :املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية  مبادئ وطرق تنمية القوة - 6

 (2)تكمن هذه الطرق واملبادئ فيما يلي: 

" وآخرون في أن الزيادة في القوة Lormeلورم - Longeأولى هذه املبادئ هي ما توصل غليه كل من "النج 

العضلية تصل إلى أكبر معدل لها عندما تعمل العضالت ضد مقاومة تستدعي اشتراك الحد األقص ى من 

أقص ى قدرة للفرد وذلك عن طريق عدد التكرارات في التمارين أو األوزان أو  أوعضلي لاأللياف في العمل ا

" وآخرون أن نمو القوة العضلية يمكن تحقيقه من خالل االنقباض Lormeاألثقال، ويؤكد " لورم 

-)ماكوين )– Bergerبرجر(-Mourpirgo )موربرجو(العضلي ضد مقاومة كبرى، وتؤكد كذلك أبحاث 

                                                           
1 - Gilles Cometti foot ball et musculation.edition actio.paris.1993.p102-103 

براهمي شعالن، (2) سامعيل، معرو أ بو اجملد، ا   .140-138، درا الفكر العريب، القاهرة، صالنظري والتطبيقطه ا 
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Mequeenأكثر الطرق فاعلية لتقوية العضالت هو تدريبها على تحمل املقاومة  أنلتي تثبت ( وآخرون ا

املتزايدة أي أن طرق تنمية القوة القصوى )العظمى( تحدد في استخدام أنواع املقاومات التي تتميز بزيادة 

 قوتها مع األداء الذي يتسم ببعض البطء.

رعة االنقباضات العضلية اهم العوامل التي تؤثر أما بخصوص تنمية القوة املميزة بالسرعة فتعتبر س

( من 40-60%على القوة املميزة بالسرعة، ويراعي أن تكون شدة الحمل باستخدام مقاومات متوسطة،)

مرة 20أقص ى ما يستطيع الفرد تحمله، أما حجم الحمل ال يزيد عدد مرات تكرار التمرين الواحد عن 

دقائق بين املجموعات لضمان  4إلى 3ت وفترات الراحة من مجموعا 6-4وتكرار التمرين الواحد من

 استعادة الشفاء الكاملة.

 " إن هناك أربع طرق لتقوية العضلة وهي: Delormaويقول العالم "ديلورما

 محاوالت تحريك مقاومة كبيرة )أكبر ثقل( ممكن مرة واحدة. -

 أوأو تقل مع كل مجموعة تزيد  أنعمل سلسة من ملحاوالت املتكررة ضد مقاومة معينة يمكن  -

 سلسلة من املحاوالت.

 ( أكبر عدد من املحاوالت )يستطيع الفرد القيام بها( ضد مقاومة ثابتة.3/2عمل ثلثي) -

عمل أكثر عدد ممكن من املحاوالت ضد مقاومة ضعيفة نسبيا وثابتة ويقصد بذلك تنمية تحمل  -

 القوة.

جهد العضلة لتقويتها وتتلخص فيما  أوة الحمل " فقد وضع أسس كيفية زيادLockhartأما "لوكهارت 

 يلي:

 السرعة التدريجية في أداء التمرين.-

 الزيادة التدريجية في الحمل واملجهود على العضلة.-

 ويراعي هذان املبدآن عند أداء التمرينات التي تتطلب قصر العضالت.

 زيادة الوقت لعمل عدد أكثر ألداء تمرين معين بالتدرج.-

 زيادة عدد مرات التمرين في كل مرة وبنفس املقومة السابقة او املجهود.محاولة -
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 " للنمو املتزن لعضالت العالقة التالية:Hettingerويحدد "هيتنجر 

  من القوة العظمى للعضلة. 50%إلى  40%تقع ما بين أنشدة املثير يجب 

  من الزمن الكلي حتى الوصول إلى حد استنفاد  30%إلى  20%زمن دوام املثير يجب أن يصل من

 الجهد.

 مرات وملدة تدريبية واحدة في اليوم. 5-3تكرار املثير من 

  ،إذا وصل الفرد إلى قوة عضلية جيدة من جراء التدريب فغنه يستطيع املحافظة عليها بمجهود قليل

فإن القوة العضلية تقل  وذلك بان يتدرب الفرد مرتين أو ثالثة أسبوعيا وفي حالة عدم التمرين

 في األسبوع. 10%بسرعة إلى نسبة 

 لقد أثبت "ماتفيف Matveyev أن تنمية القوة العضلية والقدرة إلى مستوى عال لها يتم طريق "

التدريب السنوي املستمر واملنتظم، أما التتابع السريع للفترات واملراحل الخاصة بتنمية فينتج عنه 

 حالة التدريبية.نقص كبير في مستوى نمو ال

  ويقول"هيتنجرHettinger أسبوعا من التدريب على القوة فإنه يتوقف وهذا ما الحظه  12" انه بعد

 خالل تجاربه.

  لقد أثبت "واسليفWasslev ساعة  40ساعات األولى من  10" أن متوسط نمو قوة العضلة في

عقب نهاية تدريب كما تكمن من  املجموع الكلي لنمو القوة العضلية 50تدريبية قد جاوز أكثر من 

 ساعات التدريبية األخيرة لم يحدث فيها درجة التغيير في القوة العضلية. 10 إنإثبات 

تعني قدرة الجهاز العصبي في التغلب على املقاومة معينة ألطول فترة ممكنة في مواجهة التعب وعادة 

لنوع من القوة في رياضة التجذيف والسباحة دقائق ويظهر هذا ا 8ثواني إلى 6تتراوح هذه الفترة ما بين 

الشد تؤدي إلى زيادة املسافة املقطوعة كمحصل لزيادة السرعة، وذلك  أوقوة الدفع  أنوالجري، حيث 

 (1)مع االحتفاظ درجة عالية من تحمل األداء خالل تلك الفترة الزمنية املحددة. 

 

 

 

                                                           
 .89، اجلامعة اجلديدة للنرش، صال عداد الوظيفي، ختطيط، تدريب، قياسأ مر هللا الس باطي،   1
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الفروق بين القوى االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة خالل رفع الثقل من الرقود على 

 :1 املقعد لثالث رياضيين 

 (3الرياض ي ) (2الرياض ي ) (1الرياض ي ) نوع القوة العضلية   

 رطل 400 رطل 400 رطل 200 القوة القصوى)العظمي(

 القوة املميزة بالسرعة

 )القدرة العضلية (

رطل  200يرفع 

قدم في زمن 2ملسافة 

 ثوان 5قدره 

رطل ملسافة  400يرفع 

قدم في زمن قدره  2

 ثانية2

 2رطل ملسافة  400يرفع 

 ثانية6قدم في زمن قدره 

 

 *ثم تحديدالقوة القصوى برفع ثقل مللرة واحدة .

ثم ’ ملرة واحدة *ثم تحديد القوة املميزة بالسرعة )القدرة العضلية ( بأداء رفع الثقل باسرع ما يمكن 

حساب القدرة كناتج للقوة )رفع الثقل( مضروبا في املسافة مقسوما على الزمن املطلوب إلنجاز التكرار 

 الواحد .

*ثم تحديد تحمل القوة ) القوة املستمرة( بأقص ى عدد من تكرار رفع الثقل يمكن للرياض ي أداؤه 

 واحدة .باملئة من الثقل الذي يمكن رفعه مرة  75باستخدام 

اذا كان من املبادئ األساسية في علم التشريح أن عدد األلياف العضلية ثابت منذ الوالدة فان التضخم *

 وهذا يمكن تفسيره بما يلي :’ التشريحي ) املستمر ( يمكن أن يحدث فقط من خالل تضخم هذه األلياف 

 

 زيادة في اللويفات العضلية -

                                                           
  170مفتي ابراهيم حماد، التدريب الرياضي الحديث ،تخطيط وتطبيق وقيادة، مرجع سبق كره ،   1
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 ن.زيادة في خيوط األكتين و امليوسي-

 زيادة في الساركوبالزم .-

 زيادة في األنسجة .-

 : ا لالعب كرة القدمموأهميته ميزة بالسرعة والقوة االنفجارية ة املو الق -7

تعد القوة العضلية والسرعة من أهم عناصر اللياقة البدنية التي يجب أن تتوفر لدى العبي كرة             

اميع ملجالقدم التي تتطلب عمل سريع وقوة عضلية ألن العب كرة القدم يحتاج أن يكون قويا في معظم ا

م فعاليات اللعبة مثل املهاجمة، العضلية الكبيرة في الجسم باعتبار أن القوة العضلية مركبة مهمة ملعظ

االنتقال السريع، والالعب يحتاج إلى الوثب لضرب الكرة بالرأس، كما أنه يحتاج للقوة للتغلب على عدد 

من العوامل التي تفرضها طبيعة اللعبة مثل وزن الكرة، كبر مساحة امللعب، طول الفترة الزمنية لألداء، 

كل املناطق في مساحة اللعب مشاركا في الواجبات الدفاعية  وأن يكون الالعب قادرا على اللعب في

والهجومية، إضافة إلى أن سرعة وكثافة التحركات قد ازدادت بسبب تعدد املهام وتنوع أساليب اللعب في 

كرة القدم الحديثة وتطور مستويات الحالة التدريبية، األمر الذي يشترط وجود مستوى عال للياقة 

قوة العضلية الصفة القاعدية التي تقام عليها بعض العناصر وترتبط بالتحمل ورفع البدنية، وتعتبر ال

قدرة الالعب على األداء وتساهم بدرجة كبيرة في تنمية السرعة والرشاقة واملرونة مما يشكل مفهوما عاما 

التدريبية لالعب في أهمية القوة العضلية كركيزة للياقة البدنية التي هي أحد العوامل األساسية في الحالة 

ويحتاج العب كرة القدم إلى القوة العضلية من أجل التغلب على مقاومات معينة، تتمثل  1كرة القدم.

هذه املقاومات في حالة أداء املهارات التي تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء مهارة ضرب الكرة بالرأس أو في 

عب الكرة بأقص ى قوة وألبعد مسافة، أو في حالة حالة دفاع حارس املرمى عن مرماه، أو عندما يركل الال 

التصويب على املرمى. كذلك التغلب على مقاومات وزن الجسم عند االشتراك في أداء مهارة ضرب الكرة 

بالرأس أو عندما يحاول الالعب الخداع وتغيير اتجاه جسمه وسرعته للمرور من املنافس والتغلب على 

تحواذ على الكرة وهذا دون التأثر بالتعب خالل املباراة وهذا ما يعرف املنافس في محاولة الالعب االس

وهذا يحتاج من الالعب إلى تدريب خاص ذي مستوى عال من خالل اهتمام  2بمصطلح القدرة العضلية.

                                                           
 112 ص. 2005. القاهرة.العربي الفكر دار.2 ط.القدم كرة العبي إعداد برامج تخطيط: العينين أبو محمود حماد، إبراهيم مفتي- 1
 كلية ماجستير رسالة. القدم كرة العبي لدى الحركية والمهارات البدنية الصفات بعض في الدائري التدريب استخدام أثر: عمر سالم لبلبيسي ا- 2

 2000. الموصل جامعة.الرياضية. التربية
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تدريب الحديث ، حيث نجد أن العبي كرة القدم في هذه الفئات العمرية يحتاجون إلى بناء القوة العضلية 

 1داء املهارات الحركية بأعلى كفاءة ممكنة ومقاومة التعب..، من أجل أ

 لألنشطة البدنية الخصائص أهم من تعتبر العضلية القدرة أن العلماء من الكثير فيتفق             

 والسرعة القوة وتعد مركبة قدرة نهاأ حيث ممكن، وقت أسرع في قوة إخراج أقص ى تتطلب التي الرياضية

 2أولية مكونات

 بأعلى عضلية قوة أقص ى تحقيق على الفرد قدرة هي العضلية القدرة أن إلى رضوان الدين نصر يشير

 قوة بأقص ى العضالت استخدام تتطلب الحركي السلوك من أنماط ألداء وذلك السرعة، من معدل

 العضلية القدرة أن الخالق عبد وعصام العالوي، حسن محمد يرى  كما. 3واحد أن في سرعة وبأقص ى

 تعرف أن يمكن كما.بينهما الربط على والقدرة سرعة بأقص ى كبيرة قوة بذل على الالعب بمقدرة تتعلق

 4القوة . =القدرة  ×السرعة  :التالية باملعادلة عنها التعبير ويمكن السرعة في القوة ضرب حاصل نهابأ

 مركبة حركية قدرة العضلية القدرة أن الرياض ي املجال في العلماء بعض يرى  أخرى  ناحية ومن 

 ويتطور  يتحسن الذي العضلي والتوافق والسرعة القوة:هي أولية مكونات ثالثة بين الربط عن تنتج قد

 خاصية العضلية القدرة أن إلى وغيرهما وجونسون بارو  من كل ولهذه األسباب يشير  .واملمارسة بالتدريب

 األفراد يميز ما أهم من القدرة هذه يعتبرون ولهذا والسرعة، القوة بين الربط على بالتدريب تتطور 

 تهمقدرا تدريب على الوقت نفس في  ويعملون  والسرعة، القوة من كل تدريب يعملون على نهمأل املتدربين

 5واحد توافقي حركي إطار في املكونين هذين بين الربط في تتمثل التي التوافقية

 قدرة الرياضية التربية في القياس مجال في املتخصصين نظر وجهة من العضلية القدرة وتعتبر

 العضلية القدرة بأن القول  يعني وال .القدرة لهذه بالنسبة أولية مكونات والسرعة القوة تمثل حيث مركبة

 الربط من ينتج الذي الحركي املكون  ذلك تعني وإنما والسرعة القوة تساوي  نهاأ والسرعة القوة تتضمن

 القصوى  القوة استخدام يتطلب " السريعة القوية الحركات"توافقي حركي ايطار في والسرعة القوة بين

 6للفرد. القصوى  والسرعة

                                                           
 83 ص. 2004. باإلسكندرية المعارف دار. والمهارية البدنية القدم كرة العب متطلبات:  هللا رزق بطرس- 1
 13 ص. 2006. اإلسكندرية.والنشر للطباعة الوفاء دار.القدم كرة في للتدريب الفسيولوجية األسس: سعد بشير صالح كماش، الزم يوسف  2
 الكتاب مركز.1 ط. الرياضية األنشطة لجميع الحركية والمرونة العضلية للقوة تمرينا 99: منصور المتولي أحمد ، رضوان الدين نصر محمد  3

 ص. 1999. القاهرة. للنشر
 107 ص. ذكره سبق المصدر.  القوة تحمل-القدرة- القوة-الرياضي التدريب في العلمية الموسوعة:  وآخرون الدين حسام طلحة  4
 103 ص. ذكره سبق المصدر.التطبيقي الرياضي التدريب موسوعة: معاني كسري ،أحمد حسانين صبحي محمد 5
 __88 ص(ب،س.)باإلسكندرية المعارف منشأة.الحركي األداء واختبارات الجسمية القياسات دليل: بريقع جابر محمد ، شحاتة إبراهيم محمد 6
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 ارتفع املهاري  األداء درجة ارتفعت فكلما املهاري، األداء إتقان بدرجة العضلية القدرة ترتبط  

الحركي، ولذلك ال  وبين العضالت وتحسين التوزيع الزمني الديناميكي لألداء األلياف بين التوافق مستوى 

 1يحقق الرياض ي مستوى عاليا من القدرة العضلية إال في حالة ارتفاع مستوى األداء املهاري.

( أن نتائج األبحاث تشير إلى أن تحسن القدرة يأتي بتحسن القوة أكثر  1997يشير طلحة حسام الدين ) 

 2بتحسن السرعة. منه

ى القدرة العضلية )القوة املتفجرة أو القوة ويشير نصر الدين رضوان أنه لضمان الحصول عل

السريعة( بجب أن تؤدى جميع التمرينات باألثقال والتي يتضمنها هذا البرنامج بحركات متفجرة وبأقص ى 

 3سرعة ممكنة.

يستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي إمكانية بذل درجة عالية من القوة العضلية بمستوى 

دمج القوة بالسرعة، لذا فإن مصطلح القدرة ال يرتبط في األداء الرياض ي  السرعة. والقدرة على عال من

تتميز بإطالق أقص ى قوة ديناميكية انفجارية خالل األداء حيث يعرفها العديد من  إال باألداءات التي

التالية )القوة االنفجارية، القدرة االنفجارية، القوة السريعة، القوة املميزة  العلماء باملصطلحات

 السرعة(.ب

لذا رأى الباحث إلقاء الضوء على مدى التغيرات التي تحدثها البرامج التدريبية بتمرينات األثقال لالعبي 

القدم في تنمية القدرة العضلية وخاصة خالل هذه الم راحل الهامة من مراحل النمو حيث لم يحظى  كرة

يته في كيفية بناء أجسامهم والحصول على )الناشئين( من الدراسات باالهتمام الكافي رغم أهم هذا النوع

 اللياقة البدنية. أعلى معدالت

قبل التطرق إلى تنمية القوة والقدرة العضلية يجب معرفة بعض الخصائص الوظيفية 

االنقباضات العضلية ونوع األلياف العضلية. فتعتبر هذه من العوامل  والتركيبية للعضالت، وأنواع

 لقوة العضلية.الفسيولوجية املؤثرة على ا

   

                                                           
 115 ص. 2000. باإلسكندرية المعارف منشأة.البدنية اللياقة في للقياس التطبيقي المدخل: سالمة أحمد إبراهيم 1
 10ص. ذكره سبق المصدر.  الرياضي التدريب في( 1) العلمية الموسوعة: وآخرون الدين حسام طلحة 2
 11ص.ذكره سبق المصدر.الرياضية األنشطة لجميع الحركية والمرونة العضلية للقوة تمرينا 99:  منصور المتولي أحمد ، الدين نصر محمد 3
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 :خالصة

تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم الصفات البدنية التي يجب أن يتمتع بها العب كرة القدم وبخاصة       

صفة القوة املميزة بالسرعة التي تعتبر قاعدة أساسية لتحقيق الفرق، وهو األمر الذي يجعلنا نجدد 

بها إلى أعلى  واالرتقاءالصفة األساسية  وتحسين هاتهرب أن يسعى إلى تطوير على كل مد بأنهالتذكير 

العوامل التي  أحداملستويات خالل املراحل العمرية املناسبة لذلك وفق البرامج األنجع واألحسن ألنها 

 تصنع الفارق في املنافسات.

 

 

 



  

 

 

 

 

كرة القدمالفصل الثالث:   
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 :يدتمهـ
إن من بين الرياضات الجماعية لعبة كرة القدم والتي تعتبر اللعبة األكثر شعبية في العالم وذلك       

من االضطرابات للدور الفعال الذي تلعبه من خالل الترفيه والترويح عن النفس في أوقات الفراغ والحد 

النفسية اليومية، وقد مرت بعدة مراحل تطورت فيها من ناحية القوانين وطريقة اللعب وكذا من ناحية 

املفهوم والنظرة الشعبية لها وفوائدها فهي تتميز بخصائص نفسية وفنية وتكتيكية تتطلب مساحات 

ا العبوها الذين تتطلب هيتميز ب وأدوات ملمارستها، كما أنها تتميز بصفات بدنية خاصة ومؤهالت هامة

 منهم مواصفات خاصة ومهارات فنية، ولياقة بدنية عالية.

 الالعبين عدد حيث من العالم في وشعبية انتشارا الرياضية األلعاب أكثر من القدم كرة تعتبرو 

 لعبة فهي بها يسمعوا لم األقل على أو القدم كرة أبناؤه يعرف ال العالم في بلدا نجد ما فقل واملشاهدين

 . املنافسة أثناء تنفيذها وصعوبة النظرية املهارات بسهولة تتميز
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 :كـرة القدم-1

 : التعريف اللغوي  -1-1

هررري ةلمرررة التيعيرررة وتعكررري رةرررل الكررررة بالقررردم ، فررراألمريكيون يعتبرونهرررا بمرررا «  Foot. Ball» كررررة القررردم           

أو كرررررة القرررردم األمريكيررررة، أمررررا كرررررة القرررردم املعروفررررة والترررري سررررعت د  عنهررررا  "Rugby "يسررررند عنرررردهم بالررررر.

 «. Soccer»تسند

كررررة القررردم هررري رياضرررة رماعيرررة ، تمرررارس مرررن طررررف رميررر  النررراس، كمرررا  :التعريـــف االحـــ    -1-2

 (1) ."أشار إليها رومي رميل: " كرة القدم قبل ةل ش يء رياضة رماعية يتكيف معها ةل أصناف املجتم 

 :اإلجرائي التعريف 3- 1

 منهما ةل يتألف فريقين بين تلعب كما األصناف، رمي  طرف من تمارس رماعية رياضة هي القدم كرة      

 من طرف ةل نهاية في مستطيلة، أرضية فوق  منفوخة كرة بواسطة تلعب ، العبا 11 عشر إحدى من

 ويشرف باليدين، بلمسها املرمى لحارس إال يسمح وال األقدام بواسطة الكرة ت ريك ويتم ، مرمى طرفيهما

 املباراة توقيت ب يث الوقت مراقبة راب  وحكم التماس على وحكمان وسط حكم املباراة هذه ت كيم على

 هناك فيكون  الكأس مقابالت حالة في بالعادل انتهت وإذا دقيقة 15 مدتها راحة وفترة ، دقيقة90 هو

 إلى الحكم يضطر اإلضافيين الشوطين في التعادل حالة وفي دقيقة، 15 منهما ةل وقت إضافيين شوطين،

 .الفريقين بين للفصل الجزاء ضربات إرراء

 :تاريخ كرة القدم ف  العالم-2
 ترررارير كررررة القررردم فهررري لعبرررة قديمرررة لقرررد اختلفرررت ملراء املرررؤرخين وكثررررت األقاويرررل حرررول ت ديرررد                

ق.م  206ملالف سرررنة فررري الصرررين للتررردريب العسررركري و بالت ديرررد مرررابين الترررارير، تهررررت منرررذ حررروالي خمسرررة 

م وةانررت تسررند فررري الصررين " تشوسررو " وةانررت تترررألف مررن قررائمين يبلرر  ارتفاعهمرررا إلررى  ثالثررين قررردم 25وسررنة 

مكسروة بررالحرير وبينهمرا شرربكة مرن الحطرروة الحريريرة يتوسررطها ثقرب مسررتدير قطرره حرروالي قردم واحرردة ، 

مام اإلمبراطور في الحفرالت العامرة ويتبرارى الجنرود بضررب الكررة املصرنوعة مرن الجلرد ويوض  هذا الثقب أ

م ويعتبررر 1175وكمررا يقررال إن تررارير كرررة القرردم يعررود إلررى سررنة  (2)1املغطررى بالشررعر إلدخالهررا داخررل الثقررب،

م مرن خرالل 1956طلبة املدارس االنجليزية أول من العبوا كرة القدم واستمرت هذه اللعبة باالنتشرار عرام 

 (3)السياسة االستعمارية التي انتهجتها بريطانيا ملنذاك.

                                                 
 .12، ص 2006، بيروت،دار المؤلف للنشر والتوزيع،1" طكرة القدم الرياضة خطوة خطوة" عادل خير هللا: 1
 .09، ص 2003دار الفكر، بغداد،  ،2ط" اإلعداد الوظيفي لكرة القدم "،:موفق عبد المولى 2
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كمررا تهرررت هررذه اللعبررة قررديما فرري اليونرران فكررانوا يسررمونها باسررم " باسرركيروس" أمررا فرري هررذا الزمرران فعرفررت 

 .(4)باسم ملخر وهو " هاربارستوم"

«    Soccer»عبتين األولى على أن تكون هذه اللعبة ل 1830وبعد ةل هذه الحالفات تم االتفاق سنة 

 ثم وض  القواعد الثال  عشر لكرة القدم بجامعة كمبريدج. 1845، وبعدها في عام  «Rugby » والثانية 

أنشأت عشر قواعد رديدة ت ت عنوان " اللعبة السهلة" وراء من  ضرب الكرة  1862أما في سنة          

انجليزي على أساس القواعد والقوانين الجديدة أسس أول ات اد  1863أكتوبر  26وفي  بكعب القدم.

وسميت بات اد  1888لكرة القدم وبمرور ةل هذه السنوات أدى ذلك إلى تهور أول بطولة رسمية عام 

فريقا وسنة بعدها أسست الدانمرك ات ادية وطنية لكرة القدم ويتنافس على  12الكرة ، وبدأ الدور، بر 

 1.فريقا 15بطولتها 

أين تم تأساس االت اد الدولي  1904ن القول إن رياضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حتد سنة فيك         

( وأصبح معترف كهيئة تشريعية عاملية تشرف على شؤون اللعبة، ويتلقى االت اد FIFA لكرة القدم ) 

االت اديات االقتراحات و التعديالت ويعقد ارتماعات سنوية للنظر فيما يصله من اقتراحات، ويبل  

الوطنية على هذه االقتراحات التي يتفق على إدخالها للقانون من ارل حماية الالعبين و الهيئات ، هذه 

بعض التطورات أتانا بتا على سبيل املثال ال للحصر وهي رد ةافية إلثبات أن لعبة كرة القدم قد تطورت 

ين الدول املحبة للرياضة والسالم وما بذلته من الحشونة و الهمجية إلى الفن ، وةانت نتيجة التعاون ماب

هذه األخيرة من تضحيات لرفاهية شعبها أن تهرت كرة القدم بصورتها املشرفة التي تطالعنا حاليا، وتزيد 

 2من تعلقنا بهذه اللعبة والعبيها

 :تاريخ كرة القدم ف  الجزائر3 
تعد كرة القدم من بين أول الرياضات التي تهرت ، والتي اكتسبت شعبية كبيرة ، وهذا بفضل              

م أول فريق رياض ي رزائري ت ت اسم ) 1895الشير " عمر بن م مود" ، " علي رايس" الذي أسس سنة 

جمعية عام ( وتهر فرع كرة القدم في هذه ال (lakant garde vie grandinطليعة الحياة في الهواء الكبير 

م تأسس أول فريق رسني لكرة القدم يتمثل في عميد األندية الجزائرية "  1921أوت  07م ، وفي 1917

مولودية الجزائر" غير إن هناك من يقول إن النادي الرياض ي لقسنطينة هو أول نادي تأسس قبل سنة 

د اإلسالمي لوهران، م بعد تأساس املولودية، تأسست عدة فرق أخرى من غالي معسكر، االت ا1921

و بانضمام عدة فرق للمجموعة 3االت اد الرياض ي اإلسالمي للبليدة، واالت اد اإلسالمي الرياض ي للجزائر

                                                 
 .32، ص 4919دار العلم للماليين، بيروت، ،1ط" كاس العالم لكرة القدم" ،: إبراهيم عالم 1
 .10نفس المرجع السابق ، ص : موفق عبد المولى  2
 .10، ص 2011، مصر، القاهرة، دار الكناب الحديث، 1"، ط سيكولوجية كرة القدم" عمار سعيد الحيكاني: 3
، معهد التربية البدنية والرياضة، دالي "ة في تطوير كرة القدم الجزائرية دور الصحافة المرئي "-، مزهود لوصيف، الجابري عيساني:بلقاسم تلي 3

 .46،ص  1997، مذكرة ليساتس، جوان إبراهيم
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تكونت رمعيات رياضية وطنية في لعبة كرة القدم متخذة أبعاد سياسية لم ترض ي قوات االستعمار 

ي خضم الثورة املسلحة إلسماع صوت ،راد بعد هذه األندية فريق ربهة الت رير الوطكي الذي ولد ف

املكاف ة عبر العالم من خالل كرة القدم ،في ترف أرب  سنوات ت ول الفريق إلى مجموعة ثورية 

مستعدة للتضحيات وإسماع صوت الجزائر في أبعد نقطة من العالم وبدأت مسيرة ربهة الت رير 

 الوطنية من تونس عبر العالم في ت فيظ العشيد الوطكي .

بعد االستقالل راءت فترة الستانات و السبعينات والتي تغلب عليها الترويجي و اإلستعراض د              

م التي 1985-م1978،حيث أن املستوى الفكي للمقابالت ةان عاليا تلتها مرحلة اإلصالحات الرياضية من 

لش يء الذي سمح للفريق شهدت قفزة نوعية في مجال تطور كرة القدم بفضل توفر اإلمكانيات املادية ا

الوطكي لنيل امليدالية الذهنية في األلعاب اإلفريقية الثالثة بالجزائر ثم املرتبة الثانية في ةأس أمم إفريقيا  

،وفي املنافسات األوملبية تأهل الفريق الوطكي إلى الدور الثاني من األلعاب موسكو سنة  1980سنة م

في ألعاب الب ر املتوسط ووصلت إلى قمتها في مونديال  1979،وكذلك امليدالية البرونزية سنة 1980

م أين فاز الفريق الوطكي على أحد عمالقة كرة القدم في العالم ،أال وهو الفريق األملاني  1982أملانيا سنة 

(وت صلت على أول ةأس  0-1في املونديال املكسيكي أمام البرازيل:  )  1986الغربي وانهزم بصعوبة سنة 

 1   (1)بالجزائر. 1990لألمم ستة  إفريقية

 : الجزائر ف  القدم كرة4 
 " الشير بفضل وهذا ، كبيرة شعبية اكتسبت والتي ، تهرت التي الرياضات أول  بين من القدم كرة تعد

 طليعة( اسم ت ت رزائري  رياض ي فريق أول  م1895سنة أسس الذي ،"رايس علي" ،" م مود بن عمر

 م 1921 أوت 07 وفي م، 1917 عام الجمعية هذه في القدم كرة فرع وتهر ، ) الكبير الهواء في الحياة

 من هناك أن غير " الجزائر مولودية  "  الجزائرية األندية عميد في يتمثل القدم لكرة رسني فريق أول  تأسس

 مولودية بعد تأساس .م 1921 سنة قبل تأسس نادي أول  هو  *CSC*لقسنطينة الرياض ي النادي أن يقول 

 اإلسالمي الرياض ي االت اد لوهران، اإلسالمي االت اد معسكر، غالي :منها أخرى  فرق  عدة تأسست الجزائر

 .2للجزائر الرياض ي اإلسالمي االت ادي و للبليدة

 لصد والتكتل االنضمام أرل من أبنائها قوى  لكل املاسة الجزائري  الشعب لحارة ونظرا             

 الفرق  تجم  املقابالت ةانت حيث لذلك، املحققة الوسائل هذه أحد القدم كرة فكانت ، االستعمار

                                                                                                                                                        
 

 
 10، الجزائر، ص 18/06/1982مجلة الوحدة الرياضي، عدد خاص،  1
 ،دالي والرياضية البدنية التربية معهد ليسانس، مذكرة ،"الجزائرية القدم كرة تطوير في المرئية الرياضية الصحافة دور":وآخرون تلي بلقاسم 2

 47,46ص ،1997 جوان ،الجزائر، إبراهيم

 



كرة القدم-----------------------------------------الفصل الثالث  

 

 82 

 الجزائرية األندية عدد لتزايد نظرا ضعيفة املعمرين فرق  أصب ت وبالتالي املعمرين، فرق  م  الجزائرية

 املقابالت إلى الفرنسية السلطات تفطن تم هذا م  ، الوطنية الروح وزرع زيادة على تعمل التي اإلسالمية

 وقعت م 1956 سنة وفي حيث لقاء، ةل بعد والتظاهر التجم  الشعب ألبناء الفرصة وتعطي تجري  التي

 بولوغين ، ورين ا سانت ( من أورلي وفريق الجزائر مولودية بين رمعت التي املقابلة بعد عنيفة اشتباةات

 الرياضية العشاطات تجميد إلى الثورة بقيادة أدى مما الجزائريين من العديد اعتقل أثرها على التي ) حاليا

 ربهة فريق تكوين الت ريرية الثورة عرفت وقد بالجزائريين تلحق التي لألضرار تجنبا م1  1956مارس  11في

 رشيد : أمثال الجزائريين الالعبين أحسن من مشكال ةان الذي ، م 1958 أفريل 18 في الوطكي الت رير

 ... ابرير كريمو، زوبا، كرمالي، وسوخان، ايتيان، سانت فريق صفوف في ملنذاك يلعب ةان الذي مخلوفي

 الجزائرية القدم كرة عرفت وقد والدولية، العربية املنافسات مختلف في الجزائر يمثل الفريق هذا وةان

 وةان ، 1962 سنة القدم لكرة رزائرية ات ادية أول  تأساس تم حيث أخرى، مرحلة االستقالل بعد

 رياض ي 110000 من أكثر الجزائر في اللعبة لهذه املمارسين عدد ويبل  لها، رئاس أو* معوش م ند*

 رزائرية بطولة أول  نظمت وقد م رهوية رابطات 6 و والية 48 ضمن رياضية رمعية 1410 حوالي يشكلون 

 االت اد فريق بها وفاز  م 1013 سنة الجمهورية ةأس ونظمت 1962-1963 – ، املوسم خالل القدم لكرة

 املنافسات في تمثيل أحسن الجزائر مثل الذي سطيف وفاق فريق بها وفاز للجزائر اإلسالمي الرياض ي

 الوطكي للفريق رسمية منافسة وأول  الوطكي، للفريق لقاء أول  ةان 1963 عام أي السنة نفس وفي القارية،

 2الذهبية امليدالية على وحصوله م  1975لسنة املتوسط األبيض الب ر العاب خالل الفرنس ي الفريق م 

  : قواعد كرة القدم -5
أن الجاذبيرة التري تتمتر  بهرا كررة القردم خاصرة فري اإلطرار الحرر )املباريرات غيرر الرسرمية ،مرابين األحيرراء(          

 (17،ترر  أساسا إلى سهولتها الفائقة، فلاس ثمة تعقيردات فري هرذه اللعبرة ومر  ذلرك فهنراك سربعة عشرر )

 قاعدة لسير هذه القواعد سارت بعدة تعديالت ولكن الزالت باقية إلى اآلن .

حيث أول سياق للثبات لرألول قروانين كررة القردم أسرندوا إلرى ثرال  مبراد  رئاسرية رعلرت مرن اللعبرة مجراال 

 م كما يلي :1982واسعا للممارسة من قبل الجمي  دون استثناء،وهذه املباد  حسب سامي الصفار 

 :املساواة 5-1

إن قررانون اللعبررة يمررنح ملمارةرر ي كرررة القرردم فرصررة متسرراوية لكرري يقرروم بعررر  مهاراترره الفرديررة، دون أن      

 يتعر  للضرب أو الدف  أو املسك وهي مخالفات يعاقب عليها القانون . 

                                                 
 
 .29.ص 1982، ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق1" كرة القدم "، ج:سامي الصفار 1
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       ة، وهرررري تعتبررررر روحررررا للعبررررة يمررررنح ،بخررررالف الحطررررورة الترررري ةانررررت عليهررررا فرررري العهررررود العبررررر الســــ    : -5-2

فقرد وضرر  القرانون حرردودا للحفراح علررى  رحة وسررالمة الالعبرين أثنرراء اللعرب مثررل ت ديرد مسرراحة اللعررب، 

وأرضريتها وتجهيررزهم مرن مالبررس وأحذيرة للتقليررل مررن اإلصرابات وترررك املجرال واسررعا إلتهرار مهررارتهم بكفرراءة 

 .1عالية

 :التسلية5-3

التسررلية واملتعررة الترري يجرردها الالعررب ملمارسررة اللعبررة، فقررد منرر  وهرري إفسرراح املجررال للحررد األق رر د مررن         

 2.املشرعون لقانون كرة القدم بعض الحاالت والتي تصدر من الالعبين تجاه بعضهم البعض

 :قوانين كرة القدم6
 .القانون األول:  لعب كرة القدم -1-6

أطرول مرن خرط  : يجب إن يكون ملعب كرة القدم مستطيال ويجرب إن يكرون خرط التمراساألبعاد *

 املرمى ويكون أبعاد املباريات الدولية

 م 100: الحد األدنى ال ول 

 م110الحد األق  د:          

 م 64: الحد األدنى العرض

 م 75الحد األق  د         

 .(2)متر 7.32متر وطوله 2.44ويبل  ارتفاع املرمى 

 

 القانون الثاني: الكرة -2-6

سرررم امرررا وزنهرررا ال يتعررردى  68سرررم وال يقرررل عرررن  71كرويرررة الشررركل ، غطاءهرررا مرررن الجلرررد ال يزيرررد م يطهرررا عرررن 

 غ 359غ وال يقل عن  453

 القانون الثالث:  همات ال عبين -3 -6

 ال يسمح ألي العب إن يلبس أي ش يء يكون فيه خطورة على العب ملخر

 القانون الرابع: عدد ال عبين -4-6

 العبين احتياطيين. 07العب داخل امليدان و  11تكون ةل منهما من تلعب بين فريقين ي

                                                 
  .19، ص -سنة -الجزائر، عين مليلة، بدون تاريخ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1" دليل " ط: الرابطة الوطنية لكرة القدم.1
 

2Abdelkeder touil,( l'arbitrage dans le foot ball moderne), edition la phoniqueK alger, 1993 .p185. 
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 القانون الخا س: الحكام: -5-6

 يغير صاحب السلطة ملزاولة قوانين اللعبة بتنظيم القانون وتطبيقه.

 القانون السادس:  راقبوا الخ وط. -6-6

برايررات مررن املؤسسررة يعررين للمبرراراة مراقبررا للحطرروة وواربهمررا إن يبانررا خررروج الكرررة مررن امللعررب، ويجهررزان 

 .(1)التي تلعب على أرضها املباراة

 القانون السابع: التخ يط -7-6

سررم يبررين وسررط امليرردان بعالمررة مناسرربة  12يجررب إن يخطررط امللعررب بخطرروة وايررحة ال يزيررد عرضررها عررن 

 م 9.10وترسم حولها دائرة قطرها 

 القانون الثا ن:  ن ق  املر ى -8-6

م مرررن ةرررل قرررائم ويوصرررالن بخرررط مررروازي  05.50عنرررد ةرررل نهرررايتي امللعرررب يرسرررم خطررران عموديررران علرررى مسرررافة 

 وتسند بمنطقة املرمى

 القانون التاسع:  ن ق  الجزاء -9-6

 11م ، توض  عالمرة مناسربة علرى بعرد  16.50عند ةل من نهايتي امللعب يرسم خطان عموديان على مسافة 

 9.15ةل عالمرة رةلرة ررزاء يرسرم خرارج منطقرة الجرزاء قروس دائرري قطرره متر تسند عالمة رةل الجزاء ومن 

 2متر.

 القانون العاشر:  ن ق  الركني :-6-10

 سم50من قائم ةل راية ركنية يرسم داخل امللعب رب  دائرة نصف قطرها 

 القانون الحادي عشر: املر ى-6-11

مرن بعضرها  7.32اتب الركنية وعلى مسافة يوض  املرمى في املنتصف على مسافتين متساويتين من قائمين ر 

 (1)متر 2.44ويوصالن بعارضة أفقية على ارتفاع 

 القانون الثاني عشر: التسلل-6-12

 يعتبر الالعب متسلل أذا ةان اقرب من خط مرمى خصمه من الكرة في اللحظة التي تلعب فيها الكرة

 القانون الثالث عشر: األخ اء وسوء السلوك.-6-13

 الالعب مخطئا إذا تعمد ارتكاب مخالفة من املحالفات التالية:يعتبر 

 رةل أو م اولة رةل الحصم -

 عرقلة الحصم مثل م اولة إيقاع باستعمال الساقين أو االن ناء أمامه أو خلفه  -

 دف  الحصم بعنف أو ب الة خطرة -

                                                 
 .255، ص1987، الجماهيرية العربية الليبية ،  "كرة القدم " :ي وآخرون علي خليف.2
 .269-267، ص 1999، دار الفكر العربي، القاهرة، "اد المهاري والخططي لالعب كرة القدم " الجديد في اإلعد : مفتي إبراهيم1
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 الوثب على الحصم -

 ضرب أو م اولة ضرب الحصم باليد -

 الذراع مسك الحصم باليد بأي رزء من -

 يمن  لعب الكرة باليد إال حارس املرمى -

 .(2)دف  الحصم بالكتف من الحلف إال إذا اعتر  طريقه -

  القانون الرابع عشر: الضرب  الحرة-6-14

 حيث تنقسم إلى قسمين: 

 وهي التي يجوز فيها إصابة مرمى الفريق املحطئ مباشرة  باشرة:    

 وهي التي ال يمكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو ملسها العب ملخر غير  باشرة:    

 القانون الخا س عشر: ضرب  الجزاء-6-15

 تضرب الكرة من عالمات الجزاء وعند ضربها  يجب إن يكون رمي  الالعبين خارج منطقة الجزاء. 

 القانون السادس عشر: ر ي  التماس-6-16

 بكاملها من خط التماسعندما تخرج الكرة 

 القانون السابع عشر: ضرب  املر ى-6-17

عنررردما تجتررراز الكررررة بكاملهرررا خرررط املرمرررى فيمرررا عررردا الجرررزء الواقررر  برررين القرررائمين ويكرررون ملخرررر مرررن لعبهرررا مرررن 

 الفريق الحصم.

 القانون الثا ن عشر: التهديف-6-18

قررائمين وت ررت العارضررة، الفريررق الررذي ي تسررب الهرردف عنرردما تجترراز الكرررة بأكملهررا فرروق خررط املرمررى بررين ال

 يسجل أكبر عدد من األهداف أثناء املباراة يعتبر فائزا

 القانون التاسع عشر: الركل  الركني -6-19

عندما تجتاز الكرة  بكاملها خط املرمى في الجزء الواق  برين القرائمين ويكرون ملخرر مرن لعبهرا العرب فري الفريرق 

ريرق املهرارم بلعرب الرةلرة الركنيرة، أي يضر  الكررة داخرل ربر  دائررة منطقرة املداف  فإنه يقوم احرد العيري الف

الركنيررة ثررم ترةررل مررن هررذا املوضرر ، يجرروز تسررجيل هرردف مباشرررة مررن هررذه الرةلررة، يجررب علررى ال عيرري الفريررق 

 (1)متر. 9.15املضاد عدم االقتراب من موض  الكرة في رةلة الركنية أقل من مسافة 

                                                 
 .255علي خليفي  و آخرون، نفس المرجع السابق ، ص 2

 .306-267مفتي إبراهيم محمد: نفس المرجع السابق ، ص 1
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 : ت لبات كرة القدم-7
من ارل ت ديد دقيق لقدرات العيي كرة القردم تجرب اإلشرارة إلرى أهرم العوامرل املحرددة ملتطلبرات كررة          

 القدم الحديثة بالعسبة لالعبين.

أثنرراء املقابلررة يكررون الالعبررون علررى اتصررال مباشررر مرر  الحصررم ، وحرراالت اللعررب تتغيررر بصررورة سررريعة ،          

 إيجرررررررررررررراد الحررررررررررررررل املناسررررررررررررررب والفعررررررررررررررال بأسرررررررررررررررع وقررررررررررررررت ممكررررررررررررررنففرررررررررررررري ةررررررررررررررل حالررررررررررررررة يجررررررررررررررب علررررررررررررررى الالعررررررررررررررب  

عررررن عمررررل العررررب كرررررة القرررردم ذو طرررراب  تكررررراري متغيررررر، والعمليررررات الحركيررررة متغيرررررة وتختلررررف الواحرررردة عررررن 

 األخرى فالجري متنوع بالعمل بالكرة، أو املش ي، أو التوقف، أو القفز .

يرة لالعرب كررة القردم يشرغله الجرري الررذي يشرير االختصاصريون إلرى إن ررزء كبيرر مرن العمليررات الحرك          

يتطرررور مرررن الررربطء إلرررى السررررعة، إضرررافة إلرررى إن االنطرررالق الرررذي يت رررول إلرررى توقرررف مفرررا   أو تغييرررر خررراطف 

 (1).للسرعة أو االتجاه

 

 تتميز كرة القدم بخصائص أهمها: :خصائص كرة القدم-8

 الضمير االجتماع : -8-1

الرياضررررات الجماعيررررة، إذ تكتسرررر ي طابعررررا رماعيررررا ب يررررث يشررررترك فيهررررا عرررردة وهرررري مررررن أهررررم خاصررررية فرررري          

 أشحاص في عالقات وأدوار متكاملة ومترابطة، وت قيق أهداف مشتركة في إطار رماعي.

 النظام: -8-2

ت رررردد طبيعرررررة القررررروانين فرررري رياضرررررة كررررررة القررررردم وصررررفة االتصرررررال املسرررررموح بهرررررا مرررر  الرررررزمالء و االحتكررررراك مررررر  

 سبها طابعا مهما في تنظيم اللعب، يتجنب ةل ما يتعار  م  تلك القوانينالحصم، وهذا ما يك

 الع قات املتبادل : -8-3

تتميرررز رياضرررة كررررة القررردم بتلرررك العالقرررات املتواصرررلة برررين الرررزمالء فررري رميررر  خطررروة الفريرررق، إذ تشررركل كرررال 

 فترات املنافسة.متكامال بمجهود ةاألعضاء، وهذا بدوره ناتج عن التنظيمات والتعسيق خالل معظم 

 التنافس:-8-4

ةررل هررذه الجوانررب تعتبررر حرروافز  –مررن كرررة وميرردان ودفرراع ومجرروم ومرمررى  –بررالنظر إلررى لوسررائل كرررة القرردم 

مهمرة فري إعطائهررا صريغة تنافسررية ب ترة إذا يبقرري اللعرب خرالل فترررة اللعرب فرري حركرة مسررتمرة متغيررة ملراقبررة 

اك بالحصررررم ، لكررررن فرررري إطررررار مسررررموح برررره ت رررردد قرررروانين ت رةررررات الحصررررم ، وهررررذا مررررا يزيررررد مررررن حرررردة االحتكرررر

 اللعبة.

 التغيير:-8-5

                                                 
2Akromov,"selection et préparation des jeunes Foot balleurs",édition 01, O.P.U-Algérie-1985. 
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تمترراز كرررة القرردم بررالتغيير الكبيررر والتنرروع فرري خطررط اللعررب، وبنائهررا وهررذا مرتبطررا بالحالررة الترري تواررره             

 الفريق خالل املنافسة أي حسب طبيعة الحصم واملنافسة.

 استمرار: -8-6

االهتمرررام برياضرررة كررررة القررردم هرررو طبيعرررة البطولرررة فيهرررا، إذ يكرررون برنرررامج البطولرررة مطررروال )  ممرررا يزيرررد            

 سنويا ومستمر ( ةل أسب  تقريبا، مقارنة م  الرياضات الفردية التي تجري منافساتها في شكل متباعد.

الالعب في  كرة القدم رغم ارتباطه بزمالئه وبالهدف الجماعي إال انه يملك حرية كبيرة في اللعب  الحري :-8-7

الفردي و اإلبداعي في أداء املهارات وهذا مرتبط بإمكانيات وقرارات ةل العب ) الفردية ( . إذ انه لاس مقيدا 

ه الحرية في التفاعل والتعرف حسب بأداء تقكي ثابت كما هو الحال، في اغلب الرياضات الفردية، بل لدي

 .(1)الوضعية، التي يكون فيها أمام الحصم وهذا ما يكسب رياضة كرة القدم طابعا تشويقيا ممتعا

 :اللياق  البدني  ف  كرة القدم-9

 :تعريف اللياق  البدني  -9-1

مررررن أكثررررر التعريفررررات فرررري انتشررررارا فرررري الوقررررت الررررراهن ذالررررك التعريررررف الررررذي نشررررره " هارسررررون كررررالرك              

Harsison clarke مرررررن رامعرررررة " اوريجرررررون" وأقرررررره الررررررئاس األمريكررررري للياقرررررة البدنيرررررة والرياضرررررة وكرررررذلك "

ي املقررردرة علرررى اعتمدتررره األةاديميرررة األمريكيرررة للتربيرررة البدنيرررة ويرررنص التعريرررف علرررى إن " اللياقرررة البدنيرررة هررر

تنفيرذ الواربررات اليوميرة ويقظررة وبرردون تعرب مفرررة، مر  ترروافر قرردرة مرن الطاقررة يسرمح بمواصررلة العمررل و 

 اإلدالء خالل الوقت الحر، وموارهة الضغوة البدنية، في الحاالت الطارئة.

 :خصائص اللياق  البدني  -9-2

يرررات فسررريولورية مختلفرررة وتترررأثر برررالنوا ي إن اللياقرررة البدنيرررة عبرررارة عرررن مقررردرة بدنيرررة تتأسرررس علرررى عمل -

 النفسية.

 أنها مستوى معين من العمل الوتيفي ألرهزة الجسم يمكن قياسه وكذلك يمكن تنميته -

إن الهدف األساة ي من اللياقة البدنية هرو ت سرين قردرة الجسرم علرى موارهرة املتطلبرات البدنيرة العاديرة  -

ضرررررافة إلرررررى إمكانيرررررة موارهرررررة ت رررررديات بدنيرررررة أكثرررررر صرررررعوبة فررررري التررررري تسرررررتلزمها ترررررروف الحيررررراة اليوميرررررة، باإل 

املواقررف الطارئررة أو مررن خررالل أداء رهررد برردني ةالترردريب أو املنافسررة الرياضررية، و اللياقررة البدنيررة لهررا شررق 

ملخرررررر وهرررررو تنميرررررة القررررردرة البدنيرررررة التررررري تعتمرررررد علرررررى مجموعرررررة العمليرررررات الفسررررريولورية وتأثرهرررررا برررررالنوا ي 

 سبيل ذلك ت اول اللياقة البدنية ت قيق التكافؤ بين هذين العاملين النفسية للفرد، وفي

                                                 
 .71، ص 2011، دار النهضة العربية، بيروت، 1" سيكولوجية النمو"، ط:عبد الرحمان عيسوي1
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 (1)إن أحدا األهداف املهمة للياقة البدنية هو ت قيق الوقاية الصحية وتوفير أفضل حياة للفرد. -

 : كونات اللياق  البدني -9-3

 القوة العضلي : -9-3-1

 اع شدتها.هي قدرة العضلة على موارهة مقومات خاررية تتميز بارتف

 املرون : -9-3-2

 هي قدرة الفرد على أداء الحرةات الرياضية إلى أوس  مدى تسمح به املفاصل العاملة في الحركة.

 الرشاق : -9-3-3

هي قدرة الفرد على تغيير أوضاع رسمه أو سرعة تغيير االتجاه، سواء ةان ذلك بالجسم ةله أو أرزاء منه، 

 .(2)الهواءسواء ةان ذلك على األر  أم في 

 السرع  : -9-3-4

وهي القدرة على ت قيق الحركة في اقل وقت ممكن ، ويرى البعض إن مصطلح السرعة في املجال الرياض ي 

يستخدم للداللة على تلك االستجابات العضلية الناتجة من التبادل السري  مابين حالة االنقبا  

 (1)العضلي وحالة االسترخاء العضلي.

 

 التحمل: -9-3-5

هو قدرة الفرد على مواصلة العمل ومقاومة التعب وكذلك الظروف غير املالئمة طيلة العمل           

 وكذلك االسترخاء بعد الجهد هو واحد من أوره الت مل.

فالت مل هو قدرة الفرد على العمل لفترة طويلة ، دون هبوة مستوى الفعالية أو قدرة أرهزة            

تعب نظرا الرتباة قدرة الت مل للتعب، والتعب هو عبارة عن الهبوة الوقتي الجسم على مقاومة ال

ملستوى فعالية الفرد، وذلك نتيجة لبدل رهد، وهو أنواع، عقلي، حس ي، انفعالي وبدني وهو نتيجة العمل 

 4ونشاة عضلي وهو النوع املعروف في الريا 

 عواقب نقص اللياق  البدني  لدى ال عبين: -9-4

الالعب غير الالئق بدنيا ال يستطي  متابعة أحدا  املباراة مما يجعله بعيدا عن اللعب ويصعب عليه إن  -

 رؤيته بصورة ريدة.

                                                 
 15-14، ص 2004دار الفكر العربي، القاهرة،  ،1ط" فسيولوجية اللياقة البدنية" ،:أبو العال أحمد ع الفتاح، احمد نصر الدين1
2

 .81،60،دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص 3اللياقة البدنية ومكوناتها" ، ط كمال عبد الحميد ، محمد صبحي حسانين :"
 .152، ص 1994دار المعارف، مصر، ،1ط"، كرة القدم التدريب الرياضي:" محمود غازي صالح3
 .133، ص .2012، عمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1" علم التدريب الرياضي"، ط :محمد حسن علوي4
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 نتيجة لبعده على اللعب يكون الالعب غير واثق من قدراته وهذا يتسبب في ارتباكه خالل املباراة. -

 .(1)فقدان الالعب الثقة بنفسه يقوده إلى ارتكاب أخطاء أخرى  -

 : النفس ي الجانب 9-4-1

 الفنية املستويات ت قيق إلى بالالعب للوصول  الهامة اإلعداد روانب أحد النفس ي اإلعداد يعتبر          

 والتعاون  بالنفس والثقة واملثابرة الشجاعة مثل ، الشحصية السمات من الالعب يمتلكه بما ، العالية

 والتخيل واإلدراك والتذكر التفكير : مثل العليا العقلية العمليات استخدام على القدرة وكذلك واإلرادة،

 نتائج في املؤثرة العوامل أحد النفس ي اإلعداد أصبح كذلك الصحية، التنافس تروف ت ت والدفاعية

 املتقاربة الفرق  بين الصعبة، املباراة أوقات في التنافس فيها يشتد والتي املتقاربة املستويات ذات املباريات

 .واإلرادية النفسية الناحية من إعدادا األكثر للفريق اللقاء نتائج وت سم فنيا

 :املهاري  الجانب 9-4-2

 املباريات خالل الالعب يستخدمها التي األساسية املهارات تعليم في القدم كرة في املهاري  اإلعداد يتمثل

 دورا املهاري، األداء يلعب كما ، املستويات أعلى ت قيق يمكن حتد وتطبيقها إتقانها وم اولة واملنافسات

 التي الطريقة ونجاح إتقان عملية في مباشرا تأثيرا ويؤثر ، الفريق لصالح إيجابية نتائج ت قيق في كبيرا

 2. واألداء اللعب مجريات على والسيطرة بها يلعب

 :م القد ة كر رياض  أهداف-10
 الصفات نفس تطوير أرل من هامة أساسية ف أهدا يقترح أن القدم كرة رياضة مدرب على يجب          

 :يلي فيما األساسية األهداف هاته تلحص و الجماعي الطاب  ذات القدم كرة رياضة في الحاصة

 .معها التكيف و الجماعية الرياضية الحاالت مختلف واستيعاب فهم -

 .القدم كرة في اللعب مراحل و أنواع ومختلف الدفاع أو الهجوم :مثل الجماعي التنظيم -

 .القدم كرة رياضة في الفردية و الجماعية املكونات و بالعناصر الوعي -

 .الفردية أو الجماعية سواء األساسية املهارات و الوض  ت سين -

 3املحتلفة. الوضعيات واستيعاب التكنيكي اللعب عناصر عن مصغرة ولو وايحة رؤية إعطاء- 

  :املجتمع ف  القدم كرة أهمي  -11

                                                 
 .63، ص 2000" دليل الحكم في كرة القدم"، جامعة بغداد،  :سامي الصفار1 

  127ص سابق، مرجع ،"القدم كرة وتدريب ختطيط يف احلديثة االجتاهات":عبده أبو السيد حسن2
  50،ص 2014 ،"الوطنية الرتبية لوزارة منشورات ":البدنية الرتبية منهاج 3
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 التواصل لحدو  ريدا وسطا تعتبر املجتم ،إذ أفراد بين بالغة وأهمية كبير دور  للرياضة إن         

 أدوار عدة تؤدي فإنها رماهيرية األكبر الرياضة أنها اعتبار على القدم كرة ولعبة أفراده بين االرتماعي

 :يلي فيما نلحصها أن يمكن
 العالقات من واسعة شبكة إنشاء في العون  لنا تقدم ارتماعي كنظام القدم كرة لعبة :االجتماع  الدور *

 وما التعارف فرصة منح على زيادة والتكافل التماسك واملثابرة، ةالتعاون  أنواعها، ومختلف الطرق  بشتد

 ثقافة تكوين على الرياضية اللعبة هذه تعمل كما الخ،...والتسامح والصداقة الحب ميزة من عنه يعتج

 .ارتماعيا للفرد متزنة شحصية

 كما األفراد منه يعاني الذي القاتل الفراغ سد في هاما دورا القدم كرة تلعب :التربوي  النفس ي الدور *

 ش يء ةل قبل مبدئها في أخالق ةونها للشحص واألخالقي التربوي  املستوى  ترقية في أيضا مميزا دورا تلعب

 واكتساب النزيهة ونتائجهم اآلخرين وتقبل الرياضية الروح في املتمثلة األخالقية الصفات أهم من ،نذكر

 .الغير من والتمثيل القيادة وتقبل الصالحة املواطنة

 املؤثرات عن ينفصل ال الرياض ي القطاع فان األخرى  القطاعات باختالف :االقتصادي الدور *

 "ستوفيكس" ويعتقد الرياضة اقتصاديات حول  متعددة دراسات تهرت حيث ومجرياتها، االقتصادية

 الرياضة ارتماع عالم

 ملكانة الرياضة اكتساب إلى أدى ،قد االقتصادية املصالح م  الرياض ي العشاة تكامل إن الهولندية،

 أهم القدم كرة وباعتبار االرتماعية الحياة في وعالية رفيعة

 على واملنافسات املباريات مداخيل وكذا والتمويل اإلشهار في يتجسد االقتصادي فدورها الرياضات هذه

 الخ...واملدربين الالعبين أسعار إلى باإلضافة املستويات ةل

 مناصرة الشعبية الرياضات ترتاب سجل في األول  الرقم تعتبر القدم كرة لعبة أن بما :السياس ي الدور  *

 كسر في الرياضة هذه لعبت ،كما االهتمام ةل لها تكن السياسية الهيئات مختلف من رعل وممارسة،

 الصراعات ونزع والدولية القارية املحافل في بينهم والجم  الدول  بين السياسية والحوارز الحساسيات

 بين السياة ي الجمود رغم بفرنسا مونديال في وإيران أمريكا منتخب التقاء ذلك ومثال رانبا والحالفات

  .1البلدين

 

                                                 
  132.133ص، 2003 الكويت،،دار الفكر،1ط،"واآلداب والفنون للثقافة الوطين اجمللس واجملتمع، الرايضة ":اخلويل أنور أمني 1
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 :خ حه
 في أو عليها يلعب التي امليدان أرضية في سواء التارير مراحل عبر القدم كرة عرفتها التي التطورات إن   

 والشكل تتماش د رديدة وميكانيزمات قوانين استخدام عليها القائمين من استورب ، ممارستها طريقة

 منه املطلوب الدور  أداء أرل من الالزمة التدريبات بخو  ملزما أصبح نفسه الالعب أن كما ، لها الجديد

 الذي واملكان وضعيته، حسب ةل التكتيكي الجانب أو النفسية أو البدنية الناحية من سواء املباريات في

 وبعد قبل باستمرار الالعب هذا يتابعون  الذين األخصائيين وبعض املدرب ذلك على ويسهر ، فيه يلعب

 امليدان في مقبول  أداء أرل من الالعب لهذا والنفس ي والبدني التكتيكي اإلعداد إلى باإلضافة ، املباراة

 التوافق من بها بأس ال دررة على يكون  أن الالعب على يستورب ، املباراة من مشرفة بنتيجة والحروج

 .سليمة ووتيرة بعزيمة املحدد الوقت  اللعب أن يتاب  يستطي  حتد النفس ي
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني:

 الجانب التطبيقي

 



 

 

 

:األول الفصل   

اإلجراءات امليدانية للبحث   
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 : تمهيد

إن اإلشكالية التي تطرحها الدراسة املقترحة تتطلب القيام بدراسة ميدانية إلى جانب الدراسة النظرية      

 كل بحث نظري يستوجب في مجال التدريب الرياض ي تأكيده ميدانيا. ألن، 

فقط ،بل يحتاج أساسا إلى معالجة كل حيثياته  وباالختباراتالبحث التجريبي ال يكتفي بالقيم  وباعتبار    

 اإلجرائي ملتغيرات الدراسة . والضبطواألسس العلمية لها  االستطالعيةمن حيث الدراسة 
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 : االستطالعيةالدراسة  -1

وتتم هذه الخطوة بإتباع  األساسيةتعتبر الدراسة االستطالعية خطوة تمهيدية للشروع في الدراسة 

 وتحديد مايلي :

 . األنسبتحديد مكان العمل  ✓

 من طرف الخبراء . وانتقائهااملستخدمة  االختبارات أهمتحديد  ✓

 املقترح.  رأي الخبراء في محتوى البرنامج ✓

 . توفير الوسائل والعتاد الالزم ✓

 إعداد الوثائق اإلدارية الالزمة، وفريق العمل املساعد. ✓

 :  االستطالعيةالتجربة  1-1

العبين من فريق أكابر عين ببوش وتعتبر هذه العينة  6هي تجرب مصغرة للتجربة الحقيقية أجريت على 

 مطابقة لشروط عينة البحث.

)فريق عين ببوش أكابر( تتمثل العينة في قام الباحث بالتجربة االستطالعية على عينة من مجتمع البحث 

 العبين تحمل نفس خصائص عينة البحث . 6

وفي نفس  2017مارس 05الى غاية  2017فيفري  20: االثنين يوم اختبارمن أجل لك كان تاريخ إجراء أول 

 وقت إجراء الحصص الخاصة بالبرنامج التدريبي للعينة محل الدراسة .

 : األساسيةالدراسة -2

 : دراسةنهج الم 2-1

 اختيارلقد تعددت املناهج بتعدد املشكالت حيث يهدف كل منهج إلى حل كل مشكلة معينة ويعتبر 

 املنهج املناسب وهو الذي يتماش ى ونوعية الدراسة هو املنهج األفضل للوصول إلى الهدف املراد .
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 1فاملنهج هو ) الطريقة التي ينتجها الفرد حتى يصل إلى هدف معين (.

 نظرا ملالئمته طبيعة البحث. املنهج التجريبيوفي بحثنا اخترنا 

 : البحثوعينة مجتمع  2-2

يعرف رشيد زرواغي مجتمع البحث بأنه "مجموعة العناصر التي لها خاصية أو عدة خصائص مشتركة 

 2تمييزها عن غيرها من العناصر األخرى والتي يجري عليها البحث "

، لذلك فإن فريق  12من  والتي تتكون  أم البواقيرابطة الوالئية ل البطولة ويتكون مجتمع البحث من فرق 

 والتي تمثل في فريق بطولة المن خالل أخذ عينة من ا املستوى هذدراستنا تقتصر على 

 -أكابر -العبا  22فريق عين ببوش والدي يمثله  –

تمثل العينة املجتمع األصلي أحسن وتعتبر إختيار العينة ضرورة من ضروريات البحث العلمي ، ويجب أن 

 تمثيل .

 العب لفريق كرة القدم صنف أكابر. 22لقد إخترنا العينة بطريقة عمدية ومتكونة من 

 خصائص العينة:

 متوسط الطول متوسط الوزن متوسط العمر العينة

 176.85 78.45 26 التجريبية

 174.85 79.33 26.14 الشاهدة

 العينة:يوضح خصائص 2رقم الجدول 

 الضبط اإلجرائي ملتغيرات الدراسة : 2-3

في الدراسة امليدانية يجب أن يتم التحكم في املتغيرات بشكل أدق لهذا يجب أن يتم ضبط املتغيرات كما 

 يلي :

التغير  يؤدي"ذلك املتغير الذي تتداوله لقياس تأثير في املتغير التابع، وهو الذي :  املتغير املستقل 2-3-1

 1في قيمته إلى التغيير في قيمة متغيرات أخرى لها عالقة بها"

                                                           
 . 89، ص1977،عمان ،دار الفكر ، 1طأكرم خطابية: المناهج المعاصرة في التربية الرياضية  1

  رشيد زرواغي التدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية ،ط1 ، مطبعة دار هومة، الجزائر ،2002، ص2.119 
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  "القوة البليومترية"تحديد املتغير املستقل :  2-3-2

الذي تتوقف قيمته على قيم متغيرات أخرى، ومعنى ذلك أن الباحث حينما "وهو :  املتغير التابع2-3-4

 2التعديالت على قيم املتغير "يحدث تعديالت عن املتغير املستقل تظهر نتائج تلك 

 تحديد املتغير التابع : عناصر القوة)القوة املميزة بالسرعة،القوة االنفجارية(. 3-2-5

 : ةخيلضبط املتغيرات الد 3-3

 تم التحكم فيها من خالل : 

 ضبط االختبار القبلي والبعدي . •

 يعطى لالعبين شرحا كامال ومفصال حول كيفية أداء االختبار . •

 توحيد جميع الظروف املرتبطة باالختبار من ملعب وعتاد •

 وقت إجراء االختبارات يتم في نفس وقت إجراء الحصص التدريبية  •

 :  مجاالت البحث 4

 : املجال الزمني 4-1

يليها  2016 نوفمبربتحديد إشكالية البحث ومن ثم دراسة النظرية لها وذلك كان بداية شهر  البدءتم 

 :ة كانت كالتالي الدراسة امليداني

 *الدراسة االستطالعية :

 17:30 -16:30من الساعة  2017فيفري  20إجراء االختبار األول بتاريخ : االثنين 

 17:30 -16:30من الساعة  2017 مارس05 سبتإعادة إجراء االختبار بتاريخ : ال

 

                                                                                                                                                                                     
، دار القصبة للنشر،الجزائر، 2ترجمة مصطفى ماض ي، ط–تدريبات علمية–:منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةأنجرسموريس   1

 . 169، ص2006

  محمد شبلي : منهجية في التحليل، ط4 ، 2002، ص22  .2 
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 :األساسية*الدراسة 

 2017مارس 12إجراء االختبار القبلي  

 2017أفريل  30االختبار البعدي  إجراء

 في ملعب عاشورة عمار بلدية عين ببوش .   : املجال املكاني 4-2

 :  أدوات جمع البيانات 5

  على عدة مصادر في جمع البيانات وتمثلت في هذه املصادر في : االعتمادلقد تم 

تأدي إلى والرسائل الجامعية : إن اإلطالع على أكبر عدد ممكن من الكتب  الدراسة البيبلوغرافية5-1

إعطاء نظرة شاملة لكل ماله عالقة بموضوع البحث، وتهدف هذه الطريقة للحصول على أكبر قدر من 

 املعلومات .

 :  املستخدمة    االختبارات 5-2

 القوة املميزة بالسرعة :5-2-1

 :ركض سريع باكبر سرعة ممكنة. متر  30عدو اختبار 

:يؤدى هذا االختبار من الوقوف كما هو مبين في الصورة بالوثب عاليا الى األقص ىاختبار الحجل 

 االمام بالقدمين معا  والهبوط باالرتداد

 القوة االنفجارية:5-2-2

:يؤدى االختبار من الثبات كما هو مبين في الصورة بوضع عالمة على اللوح )سارجنت(القفز العمودي 

 شور.ثم القفز عاليا ووضع عالمة اخرى بالطب

:يؤدى هذا االختبار كما هو مبين في الصورة برمي الكرة الطبية باليدين من الخلف رمي الكرة الطبية

 .ابعد مسافة ممكنة إلى األمام إلى
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 األسس العلمية لالختبارات : 5-3

 صدق االختبارات  5-3-1

لهذه االختبارات بعرضها على مجموعة االختصاص من الخبراء في علم التدريب  صدقلقد تم إيجاد           

 الرياض ي وقد اجمع هؤالء الخبراء على إن االختبارات تعكس الواقع البدني املراد قياسه في هذا البحث.

 : ثبات االختبارات   3-2- 5

في العبين من الفريق ( 6طبقت على مجموعة ) إذتم إيجاد معامل الثبات بطريقة إعادة االختبارات           

إذ تم إيجاد ثبات هذه 25/2املصادف  السبتأيام في يوم  5وأعيدت االختبارات بعد  15/2 ثنينيوم اال

 (.1االختبارات من خالل عالقة ارتباط بين االختبارات وعرضت النتائج في الجدول )

 ثي لالختبارات في عينة البحالذات : يبين درجات معامل الثبات والصدق 3الجدول 

 لصدقا الثبات اسم االختبار ت

 0.90 0.82 م من الطائر )السرعة القصوى( 30اختبار ركض  1

 0.94 0.89 األقص ىالحجل  اختبار  2

 0.93 0.88 العمودي سارجنتتاختبار القفز  3

 0.92 0.85 رمي الكرة الطبيةاختبار  4

جميع النتائج ثبات و صدق االختبارات توحي لنا ان البرنامج التدريبي املطبق أثر إيجابيا القوة   التعليق :

 املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وضرورة تطبيق البرنامج للحصول على نتائج .

  :  األدوات املستعملة6

 ملعب 

 صدريات  

 أقماع  

 حواجز
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 ميقاتية 

 كاميرا 

  صفارة

 ( . 1م ( عدد )  50معدني فئة ) شريط قياس 

 .لوح صبورة طباشير 

 كغ.3طبية   كرة

من خالل سنوات الدراسة لنا وإطالعنا على بعض املراجع في مجال :املقترحمواصفات البرنامج  7

 برنامج تدريبي على طريقة البليومترية. باقتراحقمنا  بعض األساتذة استشارةالتدريب الرياض ي، إضافة إلى 

 : مواصفات مفردات البحث 8

القيام اسابيع ثم  8االختبارات القبلية للعينة املختارة ثم القيام بتطبيق البرنامج املسطر خالل

 باالختبارات البعدية ثم مقارنة النتائج املتحصل عليها. 

 بمساعدة مدربي الفرق املعنية. االختباراتتجرى 

 : صعوبات البحث 9

رنامج التدريبي حسب بأو أثناء تطبيق ال االختباراتقلة الوسائل و األجهزة املستعملة في امللعب وذلك أثناء  •

 الهدف املسطر إال وهو تطوير صفة القوة املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية.

 .تعلم السريععدم توفر الوسائل السمعية البصرية مثل الفيديو التي تساعد أكثر على ال •

 :طريقة التحليل اإلحصائي- 10

 استخدمنا في بحثنا الطرق اإلحصائية التالية:
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 1طريقة املتوسط الحسابي: -

ويعتبر من أهم الطرق اإلحصائية وأكثرها استخداما في مراحل التحليل اإلحصائي،وهو حاصل قسمة 

 مجموعة قيم املجموعة التي أجرى عليها املقياس:

�̅� = ∑
𝑥

𝑛
 

�̅�:الوسط الحسابي. 

 .املجموع:∑

: 𝒏 عدد أفراد العينة. 

 (2)املعياري: االنحراف*

وهو من أهم مقاييس التشتت ألنه أدقها، حيث يدخل استعماله في الكثير من قضايا التحليل اإلحصائي 

 " فإذا كان قليال أي إذا كانت قيمته صغيرة فإنها يدل على أن القيم متقاربة والعكس صحيحsويرمز له " 

 الصيغة التالية:وهو يكتب على 

𝑠 =
𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)²

𝑛(𝑛 − 1)
 

 𝑠 .االنحراف املعياري: 

 (∑𝑥)² .مربع مجموع القيم: 

 ∑𝑥2 مجموع مربع القيم:. 

 𝑛 عدد أفراد العينة:. 

 معامل االرتبط بيرسون:

                                                           
 .15،ص184، 1991، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر التفكري الإبتاكري ابلتحصيل ادلرايسعالقة الطاهر سعد هللا: 1
 .56، ص:1981، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش، بغدادمبادئ الإحصاء والاختبارات البدنية والرايضيةنزار الطالب، محمود السامراين: 2
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 (1): ستيوتنTاختبار

العينة  وربما أنمجردا من التدخل، وتقييمها تقييماالفروق بين املتوسطات الحسابية  ويستعمل لحساب

 التالي: فردا فأننا نستعمل صيغة إستودنت 30منأقل 

 

 عينتين متصلتين متساويتين:

 

 فإننا نستعمل الصيغة التالية: 30بما أن العينة اقل من 

 

 عينتين منفصلتين متساويتين:

                                                           
 ( حمارضات د/عبديل، رئيس قسم الرتبية البدنية والرايضية، املركز اجلامعي، سوق أ هراس .1)
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 1Xيمثل الوسط الحسابي للعينة األولى-

 2Xيمثل الوسط الحسابي للعينة الثانية -

1يمثل تباين املجموعة األولى -
2S 

2يمثل تباين املجموعة الثانية -
2S 

 1nعدد أفراد العينة األولى -

 2nالثانية عدد أفراد العينة -

 EXCELفكانت ببرنامج حاسوب  إحصائيامعالجة النتائج  أما

 



  

 

 

 

 الفصل الثاني:

النتائج وتحليل عرض  

  ومناقشة الفرضيات
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 :  تمهيد

املنهج التجريبي واالختبارات امليدانية  باستخدام أساساتبعا للمنهجية املتبعة في هذا البحث واملتعلقة     

كأدوات، فقد قام الباحث بعرض نتائج دراسته في هذا الفصل كخطوة أولى تلتها عملية تحليل ومناقشة 

هذه النتائج املتعلقة بالبرنامج التدريبي الخاص بالنسبة للعينة التجريبية والعادي بالنسبة للعينة 

 الشاهدة .

 : االختبارات البدنية عرض وتحليل ومناقشة 1-1

 :اختبارات القوة املميزة بالسرعة1-1-1

 :للرجلين األقص ىالحجل  اختبار  ✓

في االختبار القبلي للعينتين الشاهدة  اإلحصائيةالنتائج  : 4الجدول رقم 

 والتجريبية 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 إحصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو  التجريبية

 القبلي 

 
 

 غير دال 2.18 1.01 1.51 1.57 14

 

في االختبار القبلي للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار  اإلحصائيةيوضح النتائج  4رقم  الجدول 

عند  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 1.01م -للرجلين حيث بلغت قيمة ت األقص ىالحجل 

االختبار القبلي غير دال وهو ما يدل على عدم وجود  أننجد  0.05ومستوى الداللة  12درجة الحرية 

 فروق ذات داللة معنوية للعينتين.
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في االختبار البعدي للعينتين الشاهدة  اإلحصائيةالنتائج  : 5رقم الجدول 

 والتجريبية 

 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 إحصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو  التجريبية

 البعدي

 
 

 دال  2.18 2.97 1.51 1.68 14

للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار الحجل  بعدييوضح النتائج االحصائية في االختبار ال 5الجدول رقم 

عند درجة الحرية  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 2.97م -األقص ى للرجلين حيث بلغت قيمة ت

ي دال وهو ما يدل على وجود فروق ذات داللة بعدنجد ان االختبار ال 0.05ومستوى الداللة  12

 معنوية للعينتين.

 للرجلين معا األقص ىالحجل في االختبارين القبلي والبعدي الختبار  اإلحصائية: النتائج  6الجدول رقم 

 : التجريبية والشاهدة متر للعينة

نتائج 

اختبارات 

 العينة 

 -د ج  –ت  م  –ت  2م  –إ  1م  –إ  2ح-م 1ح–م  العدد

 إحصائية

نتائج 

املجموعة 

 التجريبية 

 دال 2.45 7.64 0.06 0.05 1.68 1.57 7

نتائج 

 املجموعة 

 الشاهدة  

 غير دال 2.45 0.35  0.13 0.13 1.51 1.51 7
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 األقص ى الحجل اختبار ) والبعدي في االختبارين القبلي اإلحصائية:  يوضح النتائج  6الجدول رقم

 ( للعينة الشاهدة ومن خالله يتضح مايلي :معا للرجلين

وحصلت في  0.13وانحراف معياري قدره  1.51حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره  

اصغر  0.35وكانت ت املحسوبة  0.13وانحراف معياري   1.51ختبار البعدي على متوسط حسابي قدره اال 

التدريب  أن أيوبالتالي فال  توجد فروق  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

.عند العينة الشاهدة  على مستوى  القوة املميزة بالسرعة ،لعضالت الرجلين يؤثرالعينة لم  ذهالعادي له  

 األقص ىالحجل اختبار )والبعدي في االختبارين القبلي  اإلحصائية:  يوضح النتائج   6الجدول رقم

( للعينة التجريبية ومن خالل يتضح ما يلي:للرجلين معا  

وحصلت في  0.05وانحراف معياري قدره  1.57في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره حصلت 

اكبر  7.64وكانت ت املحسوبة  0.06وانحراف معياري   1.68االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

امج وبالتالي فهناك  فروق أي ان البرن 0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة املميزة بالسرعة ،لعضالت الرجلين عند 

.العينة التجريبية  

 

 البعدي للحجل األقص ى للرجلين.-:يمثل املتوسط الحسابي للعينتين في االختبارين القبلي1شكل رقم 

 : متر  30عدو اختبار  ✓

1.4

1.45

1.5

1.55

1.6

1.65

1.7

قبلي للشاهدة بعدي للشاهدة  ة قبلي للتجريبي ة بعدي للتجريبي
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في االختبار القبلي للعينتين الشاهدة  اإلحصائيةمقارنة النتائج   : 7الجدول رقم 

 والتجريبية 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2ح -م  1ح–م  العدد اختبارات 

 إحصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو  التجريبية

 القبلي 

 
 

 غير دال 2.18 1.01 4.5 4.4 14

في االختبار القبلي للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار الحجل  اإلحصائيةيوضح النتائج  7الجدول رقم 

عند درجة الحرية  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 1.01م -للرجلين حيث بلغت قيمة ت األقص ى

االختبار القبلي غير دال وهو ما يدل على عدم وجود فروق ذات  أننجد  0.05ومستوى الداللة  12

 تين.داللة معنوية للعين

 

في االختبار البعدي للعينتين الشاهدة  اإلحصائيةمقارنة النتائج  : 8الجدول رقم  

 والتجريبية 

 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 إحصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو  التجريبية

 البعدي

 
 

 دال   2.18 18.5 4.3 4.2 14

للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار الحجل  بعدياالحصائية في االختبار اليوضح النتائج  5الجدول رقم 

عند درجة الحرية  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 18.5م -األقص ى للرجلين حيث بلغت قيمة ت

االختبار القبلي دال وهو ما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية  أننجد  0.05ومستوى الداللة  12

 نتين.للعي

 

 متر  30العدو في االختبارين القبلي والبعدي الختبار  اإلحصائية: النتائج   9الجدول رقم 

 : التجريبية والشاهدة للعينة
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نتائج 

اختبارات 

 العينة 

 -د ج  –ت  م  –ت  2م  –إ  1م  –إ  2ح-م 1ح–م العدد

 إحصائية

نتائج 

املجموعة 

 التجريبية 

 دال 2.45 18.5 0.06 0.05 4.1 4.3 7

نتائج 

 املجموعة 

 الشاهدة  

 غير دال  2.45 0.21 0.20 0.21 4.4 4.5 7

 

( متر   30العدو اختبار :  يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبلي والبعدي ) 9الجدول رقم

 للعينة الشاهدة ومن خالله يتضح مايلي :

وحصلت في  .210وانحراف معياري قدره  4.5حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره  

اصغر  .210وكانت ت املحسوبة 0.20 وانحراف معياري   4.4االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

وبالتالي فال  توجد فروق اي ان التدريب  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

.لقوة املميزة بالسرعة ،لعضالت الرجلين عند العينة الشاهدةالعادي لهذه العينة لم يأثر على مستوى  ا  

( للعينة متر   30العدو اختبار :  يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبلي ) 9الجدول رقم

 التجريبية ومن خالل يتضح ما يلي:

وحصلت في  0.05وانحراف معياري قدره  4.3حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اكبر من 18.5 وكانت ت املحسوبة  0.06وانحراف معياري   4.1االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

وبالتالي فهناك  فروق أي ان البرنامج التدريبي  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45الجدولية 

اثر على مستوى  القوة املميزة بالسرعة ،لعضالت الرجلين عند العينة البيليومتري املقترح لهذه العينة 

.التجريبية  
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 متر.30بعدي الختبار عدو -:يمثل املتوسط الحسابي للعينتين في االختبارين قبلي2شكل رقم

يرى الباحث وجود فروق في األوساط الحسابية بين التدريب البليومتري  والتدريب العادي لصالح   

طول منحنى املسار الحركي  أنإذ  األساليبالتدريبات البليومترية يعد أمرا متماشيا مع طبيعة أداء كل من 

 أخرى مرة  األرضصل إلى متعديا الحاجز  حتى ي األرضفي تدريبات البليومتري أكثر إذ يثبت الالعب من 

 املسار الحركي أقصر . أنبسرعة اقل فضال على  األداءبينما التدريبات الفترية والعادية يكون 

 : االنفجاريةاختبارات القوة  2-1-1

 القفز العمودي )سرجنت(:اختبار 

في االختبار القبلي للعينتين الشاهدة  اإلحصائيةمقارنة النتائج   : 10الجدول رقم 

 والتجريبية 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 إحصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو التجريبية

 القبلي 

 
 

14 0.21 

 

 غير دال 2.18 0.33 0.22

 

يوضح النتائج االحصائية في االختبار القبلي للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار  10الجدول رقم  

عند درجة  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 0.33م -الحجل االقص ى للرجلين حيث بلغت قيمة ت

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

قبلي للشاهدة بعدي للشاهدة  ة قبلي للتجريبي ة بعدي للتجريبي
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 نجد ان االختبار القبلي غير دال وهو ما يدل على عدم وجود فروق 0.05ومستوى الداللة  12الحرية 

 ذات داللة معنوية للعينتين.

 

مقارنة النتائج االحصائية في االختبار البعدي للعينتين   : 11الجدول رقم 

 الشاهدة والتجريبية 
 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 احصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو التجريبية

 البعدي

 
 

 دال  2.18 3.64 0.27 0.25 14

 

للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار الحجل  بعدييوضح النتائج االحصائية في االختبار ال 7رقم الجدول 

عند درجة الحرية  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 3.64م -االقص ى للرجلين حيث بلغت قيمة ت

دال وهو ما يدل على وجود فروق ذات داللة  بعدينجد ان االختبار ال 0.05ومستوى الداللة  12

 معنوية للعينتين.

القفز في االختبارين القبلي والبعدي الختبار  اإلحصائية: النتائج  12الجدول رقم

 : التجريبية والشاهدة متر للعينةالعمودي )سرجنت(

نتائج اختبارات 

 العينة 

 -د ج  –ت  م  –ت  2م  –إ  1م  –إ  2ح-م 1ح–م  العدد

 إحصائية

نتائج املجموعة 

 التجريبية 

 دال 2.45 3.64 0.09 0.05 0.37 0.31 7

 نتائج املجموعة 

 الشاهدة  

 غير دال 2.45 0.20 0.05 0.05 0.3 0.3 7

 

القفز العمودي في االختبارين القبلي والبعدي )الختبار  اإلحصائية:  يوضح النتائج  12الجدول رقم

خالله يتضح مايلي :( للعينة الشاهدة ومن سرجنت  
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وحصلت في  0.05وانحراف معياري قدره  0.3حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اصغر  0.20وكانت ت املحسوبة  0.05وانحراف معياري  0.3االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره

توجد فروق اي ان التدريب   وبالتالي فال 0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

 .عند العينة الشاهدة  ،لعضالت الرجليناالنفجارية على مستوى  القوة  يؤثرالعادي لهذه العينة لم 

القفز العمودي )سرجنت( الختبار في االختبارين القبلي  اإلحصائية:  يوضح النتائج  12الجدول رقم

 للعينة التجريبية ومن خالل يتضح ما يلي:

وحصلت في  0.05وانحراف معياري قدره  0.31حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اكبر  3.64وكانت ت املحسوبة  0.09وانحراف معياري   0.37االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

البرنامج وبالتالي فهناك  فروق أي ان  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

،لعضالت الرجلين عند العينة االنفجارية التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة 

 .التجريبية

  

بعدي الختبار القفز العمودي -:يمثل املتوسط الحسابي للعينتين في االختبارين  قبلي3شكل رقم

 سرجنت

بين التدريب البليومتري  والتدريب العادي لصالح يرى الباحث وجود فروق في األوساط الحسابية 

التدريبات البليومترية يعد أمرا متماشيا مع طبيعة أداء كل من االساليب إذ ان طول منحنى املسار الحركي 

في تدريبات البليومتري أكثر إذ يثبت الالعب من االرض متعديا الحاجز  حتى يصل إلى االرض مرة اخرى 

ترية والعادية يكون االداء بسرعة اقل فضال على ان املسار الحركي أقصر بينما التدريبات الف  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

قبلي للشاهدة بعدي للشاهدة  ية قبلي للتجريب ية بعدي للتجريب

Série 1 Colonne1 Colonne2
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 : رمي الكرة الطبية ✓

النتائج االحصائية في االختبار القبلي للعينتين الشاهدة والتجريبية   : 13الجدول رقم 

. 

 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 احصائية

 املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو التجريبية

 القبلي 

 

 
 

 غير دال 2.18 1.01 7.32 7.45 14

 

يوضح النتائج االحصائية في االختبار القبلي للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار الحجل  13الجدول رقم 

عند درجة الحرية  2.18ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت 1.01م -االقص ى للرجلين حيث بلغت قيمة ت

ذات  نجد ان االختبار القبلي غير دال وهو ما يدل على عدم وجود فروق 0.05ومستوى الداللة  12

 داللة معنوية للعينتين.

 النتائج االحصائية في االختبار القبلي للعينتين الشاهدة والتجريبية   : 14الجدول رقم 

 -د ج  –ت  م –ت  2م ح  1ح–م  العدد اختبارات 

 احصائية

املجموعة )نتائج

 (الشاهدةو التجريبية

 البعدي 

 
 

 دال  2.45 3.46 7.31 7.60 14

للعينتين التجريبية والشاهدة اختبار بعدي يوضح النتائج االحصائية في االختبار ال 14الجدول رقم 

عند  2.45ج املقدرة -وبمقارنتها مع قيمة ت  3.46م -القص ى للرجلين حيث بلغت قيمة تالحجل ا

دال وهو ما يدل على وجود فروق  بعدي نجد ان االختبار ال 0.05ومستوى الداللة  12درجة الحرية 

 .اللة معنوية للعينتينذات د
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رمي الكرة : النتائج االحصائية في االختبارين القبلي والبعدي الختبار  15الجدول رقم

 : التجريبية والشاهدة للعينة الطبية

نتائج 

اختبارات 

 العينة 

 -د ج  –ت  م  –ت  2م  –إ  1م  –إ  2ح-م 1ح–م  العدد

 احصائية

نتائج 

املجموعة 

 التجريبية 

 دال 2.45 3.46 0.19 0.25 7.60 7.45 7

نتائج 

 املجموعة 

 الشاهدة  

 غير دال  2.45 1.94 0.15 0.13 7.31 7.32 7

 

  

( رمي الكرة الطبية :  يوضح النتائج االحصائية في االختبارين القبلي والبعدي )اختبار 10الجدول رقم

 للعينة الشاهدة ومن خالله يتضح مايلي :

وحصلت في  .130وانحراف معياري قدره  7.32حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره  

 1.94وكانت ت املحسوبة  0.15 وانحراف معياري   7.31االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

ي ان وبالتالي فال  توجد فروق ا 0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45اصغر من الجدولية 

،لعضالت الرجلين عند العينة االنفجارية التدريب العادي لهذه العينة لم يأثر على مستوى  القوة 

.الشاهدة  

 

( للعينة رمي الكرة الطبية  في االختبارين القبلي )اختبار  اإلحصائية:  يوضح النتائج 10الجدول رقم

 التجريبية ومن خالل يتضح ما يلي:

وحصلت في  .520وانحراف معياري قدره  7.45حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اكبر  3.46 وكانت ت املحسوبة  .190وانحراف معياري   7.6االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

البرنامج وبالتالي فهناك  فروق أي ان  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 
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،لعضالت الرجلين عند العينة  االنفجارية التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة 

.التجريبية  

 

 رمي الكرة الطبيةبعدي الختبار -:يمثل املتوسط الحسابي للعينتين في االختبارين  قبلي4شكل رقم

"القوة التي تستطيع العضلة إنتاجها في حالة أقص ى انقباض ا نه: بأ القوة االنفجارية هتنجر عرف        

فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة االنفجارية وخاصة عند أداء مهارات "  إيزومتري إرادي

  .في كرة القدم التي تتطلب حركة وحيدة إلنجاحها واالرتقاءالتمرير والتسديد 

اط الحسابية بين التدريب البليومتري  والتدريب العادي لصالح وجود فروق في األوس انيرى الباحث      

التدريبات البليومترية يعد أمرا متماشيا مع طبيعة أداء كل من االساليب إذ ان طول منحنى املسار الحركي 

 أخرى في تدريبات البليومتري أكثر إذ يثبت الالعب من االرض متعديا الحاجز  حتى يصل إلى االرض مرة 

فضال على ان املسار الحركي أقصر. بسرعة اقل األداءلتدريبات الفترية والعادية يكون بينما ا  

7.15

7.2

7.25

7.3

7.35

7.4

7.45

7.5

7.55

7.6

قبلي للشاهدة بعدي للشاهدة  ة قبلي للتجريبي بعدي للتجريبية
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مناقشة نتائج االختبارات مع الفرضيات والدراسة النظرية والدراسات -1
 :والبحوث السابقة

 الفرضية الرئيسية: 1-1

البرنامج التدريبي املقترح للقوة البليومترية لتطوير القوة املميزة  تأثيرمن خالل نتائج موضوعنا املتمثل في 

 بالسرعة والقوة االنفجارية لدى العب كرة القدم أكابر.

 تحتدراسة للطالب"بوكرتام بلقاسم"كما أكدت الدراسات السابق ذلك ففي  أكدهوهذا ما               

 ((تأثير التدريب البيومتري على القوة املميزة بالسرعة وبعض املهارات األساسية في كرة القدم  عنوان))

 :من خالل 

نتائج املجموعة الشاهدة أي التي تمارس البرنامج التدريبي العادي ثالث مرات في األسبوع,ظهر لنا  •

ة رقمية تشير إلى أن أن هذه املجموعة أعطت نتائج ملموسة وهذا لوجود فروق معنوية ذات دالل

ممارسة البرنامج التدريبي العادي يؤدي إلى تطور في الصفات البدنية بشكل نسبي وذلك في 

اختبارات الوثب العمودي من الثبات و الوثب والوثب الطويل ورمي الكرة الطبية والحل على 

 رجل واحدة,وفي اختبار الجلوس من وضع الرقود.

كما أن نفس البرنامج أعطى نتائج ملموسة ولكننها ليست واضحة بشكل أكبر في الجانب املهاري  •

مترا والجري املتعرج  30وهذا لوجود فروق ذات داللة معنوية في اختبارات الجري بالكرة ملسافة 

 بالكرة وضرب الكرة إلى أبعد مسافة,واختبارات الدقة التحكم والسيطرة على الكرة.

أما املجموعة التجريبية التي مارست برنامج التدريب البليومتري املقترح ثالث مرات في األسبوع,فجاءت 

النتائج عموما واضحة جدا وذات فروق معنوية واضحة أيضا,سواء ذلك في االختبارات البدنية التي 
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ملتمثلة في الجري بالكرة والقذف تستهدف القوة امليزة بالسرعة والقوة االنفجارية أو في االختبارات املهارية ا

 والتحكم والسيطرة على الكرة.  

تأثير التدريب تحت عنوان))دراسة للطالب"بوكرتام بلقاسم"كما أكدت الدراسات السابق ذلك ففي 

توصل إلى: ((البيومتري على القوة املميزة بالسرعة وبعض املهارات األساسية في كرة القدم    

الشاهدة أي التي تمارس البرنامج التدريبي العادي ثالث مرات في من خالل نتائج املجموعة  •

األسبوع,ظهر لنا أن هذه املجموعة أعطت نتائج ملموسة وهذا لوجود فروق معنوية ذات داللة 

رقمية تشير إلى أن ممارسة البرنامج التدريبي العادي يؤدي إلى تطور في الصفات البدنية بشكل 

ب العمودي من الثبات و الوثب والوثب الطويل ورمي الكرة الطبية نسبي وذلك في اختبارات الوث

 والحل على رجل واحدة,وفي اختبار الجلوس من وضع الرقود.

كما أن نفس البرنامج أعطى نتائج ملموسة ولكننها ليست واضحة بشكل أكبر في الجانب املهاري  •

مترا والجري املتعرج  30ملسافة وهذا لوجود فروق ذات داللة معنوية في اختبارات الجري بالكرة 

 بالكرة وضرب الكرة إلى أبعد مسافة,واختبارات الدقة التحكم والسيطرة على الكرة.

أما املجموعة التجريبية التي مارست برنامج التدريب البليومتري املقترح ثالث مرات في األسبوع,فجاءت 

ء ذلك في االختبارات البدنية التي النتائج عموما واضحة جدا وذات فروق معنوية واضحة أيضا,سوا

تستهدف القوة امليزة بالسرعة والقوة االنفجارية أو في االختبارات املهارية املتمثلة في الجري بالكرة والقذف 

 والتحكم والسيطرة على الكرة.  

 الحركي األداء متطلبات من تعد العضالت في الحركية والسرعة العضلية القوة بين الربط أن "بارو  "ويرى 

 في قوة أقص ى إخراج   على الرياض ي قدرة أنها على بالسرعة املميزة القوة يعرف حيث العليا، املستويات في

 . ممكن زمن أقل في العضالت أو العضلة

 ويذكر هارا أن تنمية القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلين تساهم في تكييفه على تقليل زمن االداء .
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وعلى هذا يرى الباحث وجود فروق في األوساط الحسابية بين التدريب البليومتري  والتدريب العادي 

لصالح التدريبات البليومترية يعد أمرا متماشيا مع طبيعة أداء كل من االساليب إذ ان طول منحنى املسار 

جز  حتى يصل إلى األرض مرة الحركي في تدريبات البليومتري أكثر إذ يثبت الالعب من األرض متعديا الحا

 أخرى بينما التدريبات الفترية والعادية يكون األداء بسرعة اقل فضال على أن املسار الحركي أقصر . 

تأثير استخدام أسلوبين من تدريبات تحت عنوان)) (:1997دراسة"عبيد أبو املكارم" ) وفي

 ،توصل إلى:((تسابقي الوثبالبليومترك على األبعاد املختلفة للقوة املميزة بالسرعة مل

التعرف على أثر استخدام تدريبات الوثب بين الحواجز على األبعاد املختلفة للقوة املميزة  •

 بالسرعة ملتسابقي الوثب.

التعرف على أثر استخدام تدريبات الوثب العميق )بين الصناديق وفوقها( على األبعاد  •

 الوثب.املختلفة للقوة املميزة بالسرعة ملتسابقي 

فيرى الباحثان وجود فروق في األواسط الحسابية بين البرنامج التدريبي البليومتري والتدريب العادي 

لصالح املجموعة التجريبية التي أظهرت فرقا واضحا أما املجموعة الشاهدة فنجد أن النتائج قد أظهرت 

 فرقا معنويا ولكن ليس بمستوى املجموعة التجريبية.

أن القوة املميزة بالسرعة تتمثل في التكرار دون ما برهة انتظار  2003سام الدين ؤكد ذلك طلحة حي

لتجميع القوى )الجري السريع( أما القوة االنفجارية فهي القدرة على قهر مقاومة قصوى أو أقل من 

 القصوى ولكن في أسرع زمن ممكن كاختبار سرجنت.1

التي تستطيع العضلة إنتاجها في حالة أقص ى انقباض ا "القوة نه: بأ القوة االنفجارية هتنجر عرف

فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة االنفجارية وخاصة عند أداء مهارات "  إيزومتري إرادي

.في كرة القدم التي تتطلب حركة وحيدة إلنجاحها واالرتقاءالتمرير والتسديد   
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تأثير برنامج تحت عنوان))لطالب"هامل سمير"دراسة لالدراسات السابقة اكدت هذه النتائج ففي 

توصل إلى النتائج  (( 18-16تدريبي باألثقال في تطوير القوى القصوى لدى العبي كرة القدم أواسط

 التالية:

 أن البرنامج التدريبي املستخدم أدى إلى تطوير القوى القصوى لدى الالعبين. •

 (.squatأقل نسبة للتطور البدني كانت ) (وabdominaleأعلى نسبة تطور كانت الختبار البطن ) •

أظهرت النتائج وجود تطور في القوة العضلية للبطن بشكل أكبر من تطور الحاصل في عضالت  •

 الرجلين.

وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة  •

 ضلية.التجريبية ولصالح البعدية في إختبارات القوة الع

تأثير التدريب البليومتري تحت عنوان))دراسة للطالب"رواق خالد،بن س ي زرارة صالح الدين"وفي 

توصل إلى ((سنة18-16نمية صفة القوة االنفجارية لدى العبي كرة القدم أواسط ذكور تعلى 

 النتائج التالية:

وجود أفضلية للتدريب البيليومتري على التدريب العادي في ما يخص تطوير صفة القوة  •

 االنفجارية لعضالت الرجلين. 

يوجد أي تأثير للتدريبين في ما يخص تطوير القوة االنفجارية لعضالت الجسم العليا و عضالت  ال •

 اليدين.
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ج التدريبي البليومتري والتدريب العادي فيرى الباحثان وجود فروق في األواسط الحسابية بين البرنام

لصالح املجموعة التجريبية التي أظهرت فرقا واضحا أما املجموعة الشاهدة فنجد أن النتائج قد أظهرت 

 فرقا معنويا ولكن ليس بمستوى املجموعة التجريبية.

 

 تطوير البليومترية علىيوجد تأثير للبرنامج التدريبي املقترح للقوة  :األولى الجزئية الفرضية1-2

  القوة املميزة بالسرعة لدى العبي كرة القدم.

إلى تحسين القوة  أدىيرجع الطالبان الباحثان ذلك للبرنامج التدريبي املطبق على عينة البحث الذي 

 املميزة بالسرعة.

ري قدره وانحراف معيا 1.57على متوسط حسابي قدره  األقص ىللحجل  في االختبار القبليتحصلنا     

وكانت ت  0.06وانحراف معياري   1.68وحصلت في االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره  0.05

وبالتالي فهناك  فروق  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45اكبر من الجدولية  7.64املحسوبة 

البرنامج التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة املميزة بالسرعة ،لعضالت  أنأي 

.الرجلين عند العينة التجريبية  

 0.05وانحراف معياري قدره  3.09على متوسط حسابي قدره متر  30لعدو في االختبار القبلي  ناحصلوت

وكانت ت  0.06وانحراف معياري   2.93قدره  وحصلت في االختبار البعدي على متوسط حسابي

وبالتالي فهناك   0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45اكبر من الجدولية 18.5 املحسوبة 

فروق أي ان البرنامج التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة املميزة بالسرعة 

 .لتجريبية،لعضالت الرجلين عند العينة ا
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يوجد تأثير للبرنامج التدريبي  نستنتج هذا التحصيل االحصائي ان الفرضية األولى تحققت واملتمثلة في:"   

القوة املميزة بالسرعة لدى العبي  طويراملقترح للقوة البليومترية باستخدام بعض األدوات الخاصة على ت

 أكابر". كرة القدم

القوة  تطوير للبرنامج التدريبي املقترح للقوة البليومترية علىيوجد تأثير  :الفرضية الثانية2-3

 االنفجارية لدى العبي كرة القدم.

يرجع الطالبان الباحثان ذلك للبرنامج التدريبي املطبق على عينة البحث الذي ادى إلى تحسين       

 القوة االنفجارية.

وحصلت في  0.05راف معياري قدره وانح 0.43حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اكبر  643.وكانت ت املحسوبة  90.0وانحراف معياري   0.51االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

وبالتالي فهناك  فروق أي ان البرنامج  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

،لعضالت الرجلين عند العينة االنفجارية على مستوى  القوة التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر 

.التجريبية  

وحصلت في  .520وانحراف معياري قدره  7.45حصلت في االختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

اكبر  3.46 وكانت ت املحسوبة  .190وانحراف معياري   7.6االختبار البعدي على متوسط حسابي قدره 

وبالتالي فهناك  فروق أي ان البرنامج  0.05ومستوى الداللة  6عند درجة الحرية  2.45من الجدولية 

،لعضالت الرجلين عند العينة  االنفجارية التدريبي البيليومتري املقترح لهذه العينة اثر على مستوى  القوة 

.التجريبية  

يوجد تأثير للبرنامج التدريبي  ققت واملتمثلة في:"نستنتج هذا التحصيل االحصائي ان الفرضية األولى تح

القوة املميزة بالسرعة لدى العبي  طويراملقترح للقوة البليومترية باستخدام بعض األدوات الخاصة على ت

أكابر". كرة القدم  

حسب هذه النتائج والتحاليل سابقة الذكر نقول ان هذه الفرضيتين قد تحققتا والنتائج املتحصل عليها 

ن االختبارات خير دليل على ذلك.م  
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 :اتاالستنتاج-2
انه يوجد تأثير للبرنامج البليومتري على تطوير صفتي القوة املميزة بالسرعة والقوة   إلى الدراسة هدفت

 بالتدريب مقترح تدريبي برنامج بعد قوة البليومتريةبال املتعلقة االختبارات نتائج أسفرت حيث االنفجارية

 :على البليومتري 

 البرنامج اثر على القوة بصفة عامة وعلى القوة املميزة بالسرعة والقوة االنفجارية بصفة خاصة. 

اسابيع" تعتبر كافية وتسمح بتطوير  القوة املميزة بالسرعة والقوة 8املدة املحددة لتنفيذ البرنامج" 

 االنفجارية

القوة املميزة صفة على إيجابيا تأثيرا يؤثر البرنامج التدريبي املقترح للقوة البليومترية أن نجد بالتالي و 

 .بالسرعة والقوة االنفجارية

تنوع التمارين وتوزيعها  أنمن خالل نتائج جميع االختبارات التجريبية املبرمجة يرى الطالبان الباحثان 

 قد حقق تطورا على القوة املميزة بالسرعة والقوة االنفجاري.

 



ـــــــــيات  التوصــــــــــــــــــــ
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 التوصيات:-

  عناصر القوةبعد أن استوفينا بجميع جوانب بحثنا ومن خالل التطرق إلى أهمية الطريقة البليومترية في تطوير 

 .أكابرلدى العبي كرة القدم صنف 

باالستعمال الجيد للطريقة البليومترية حسب قدرات الالعبين وكذا نوص ي املدربين في مجال كرة القدم  .1

 احترام الحمولة الواجب برمجتها خالل الحصص التدريبية.

نوص ي أن تكون بحوث أخرى من أجل اختيار جميع عناصر الحمولة خالل العمل البليومتري، من خالل  .2

 املتحكمة في العمل البليومتري. دراسة عدد التكرارات وعدد املجموعات للمعرفة الجيدة لعناصر

 كما نوص ي بضرورة العمل على صفة القوة لتطويرها ألنها تعتبر احدى ركائز كرة القدم الحديثة. .3

وضع وتسطير أهداف قصيرة املدى وأخرى متوسطة لتحليل النتائج املتحصل عليها إليجاد طرق ووسائل  .4

 فعالة تساعد في الوصول إلى املستوى العالي.

ي املدربين باستعمال وسائل علمية حديثة في العمليات التقييمية خالل الحصص التدريبية لوضع وص نكما  .5

 مخطط حسب االحتياجات واألهداف وكذا نقاط الضعف.

كما نوص ي املدربين بضرورة التحكم في الحمولة التدريبية حتى يمكنهم الوصول بالالعبين إلى أعلى  .6

 املستويات.

تجنب اإلصابات وكذا إمكانية تطوير الصفات البدنية  من مكن الالعبنمن خالل هذا التحكم في الحمولة  .7

 بعيدا عن التعب العضلي. 



 خاتمة
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 خاتمة:

 
 مستوى  لرفع هذا و علمية أسس على املبنية التدريبية البرامج أهمية على العلماء من الكثير يجمع             

 في األساس حجر املدرب يعتبر و عمليا، و علميا مؤهلة إطارات إشراف تحت هذا يكون  حيث الرياض ي، اإلنجاز

 خالل من الالعبين وإعداد التدريب مجال في الحديث العلم بين وصل همزة بمثابة فهو التدريبية، العملية نجاح

 التقدم ملسايرة هذا و متزن  و هادف إعداد و مدروسة عملية منهجية و مخطط عمل وفق مبني تدريبي برنامج

 .الحديثة القدم كرة عرفته الذي

 إيصال على القادرة الوحيدة هي حديثة تدريب نظريات و صحيحة أسس على املبنية التدريبية فالبرامج             

 نظرا و بها، يتمتع التي قدرات و طاقات من كل إخراج يفرض املثالي الالعب فتكوين ، العالي املستوى  إلى الالعب

 وحدات تطبيق حول  دراستنا تمحورت ض يالريا التفوق  تحقيق في التدريب طرق  و البدنية الصفات ألهمية

 بإتباع هذا و البليومتري  التدريب باستعمال املميزة بالسرعة والقوة االنفجاريةلقوة ا تمارين تشمل تدريبية

 .الرياض ي التدريب مجال في مدروسة خطوات و صحيحة معلومات

القوة املميزة  تطوير على البليومتري  التدريب تأثير معرفة إلى يهدف الذي بحثنا موضوع من انطالقا هذا و              

 - في عليها املحصل النتائج خالل من لنا ظهر أكابر، صنف القدم كرة العبي لدى بالسرعة والقوة االنفجارية

 العينة مع مقارنتها و التدريبي البرنامج عليها طبق التي التجريبية العينة على أجريت التي امليدانية الدراسة

ة املميزة و الق صفة بتطوير سمح التدريبي البرنامج أن لنا فتبين العادي للتدريب خاضعة بقيت التي الضابطة

 .الضابطة العينة لدى منها أكثر التجريبية العينة لدى األداء في نالتحسو  االنفجاريةبالسرعة والقوة 

 

 أثبتت كما املطروحة التساؤالت عن أجابت الدراسة هذه نتائج أن نقول  أن يمكن البحث نهاية في

 .األخرى  الدراسات من مزيد إلى يحتاج بحث مجرد هذا يبقى لكن و املقترحة، الفرضيات صحة
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6) Abdelkeder touil,( l'arbitrage dans le foot ball moderne), edition la phoniqueK alger, 1993 

.p185. 

7) Akromov,"selection et préparation des jeunes Foot balleurs",édition 01, O.P.U-Algérie-1985 

 : املذكرات واملجالتقائمة

 البدنية القدرات بعض على والبليومترك األثقال باستخدام املتباين التدريب تأثير : محروس السيد إبراهيم عزت (1

 دكتوراه درجة على الحصول  متطلبات ضمن مقدم بحث ، الطويل الوثب لالعبي الرقمي واملستوى  الخاصة

 .طنطا بجامعة الرياضية التربية بكلية م2004 عام الرياضية البدنية التربية في الفلسفة

 

" دور الصحافة املرئية في تطوير كرة القدم الجزائرية "، معهد -بلقاسم تلي، مزهود لوصيف، الجابري عيساني: (2

 . 1997التربية البدنية والرياضة، دالي إبراهيم، مذكرة ليساتس، جوان 
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 .، الجزائر18/06/1982خاص، مجلة الوحدة الرياض ي، عدد  (3

 معهد ليسانس، مذكرة ،"الجزائرية القدم كرة تطوير في املرئية الرياضية الصحافة دور ":وآخرون تلي بلقاسم (4

 .1997 جوان ،الجزائر، إبراهيم ،دالي والرياضية البدنية التربية

والتوزيع، الجزائر، عين مليلة، بدون ، دار الهدى للطباعة والنشر 1الرابطة الوطنية لكرة القدم :" دليل " ط (5

 -سنة -تاريخ

البلبيس ي سالم عمر: أثر استخدام التدريب الدائري في بعض الصفات البدنية واملهارات الحركية لدى العبي كرة  (6

 2000القدم. رسالة ماجستير كلية التربية. الرياضية.جامعة املوصل. 

 .والرياضية، املركز الجامعي، سوق أهراسمحاضرات د/عبدلي، رئيس قسم التربية البدنية  (7

 



  

 

 

 

 املالحق

 

 

 

 



-1 -رقم ملحق  

 

 املحكمين حول البرنامج التدريبي املقترح. رأياستمارة خاصة الستطالع على 

 .يناملحترم:شريط و درويش و بوطبية الدكتور الفاضل

 

 تحية طيبة وبعد،،،،،،،،

 

تأثير برنامج تدريبي مقترح للقوة سيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

القوة املميزة بالسرعة البليومترية باستخدام بعض األدوات الخاصة لتطوير 

لدى العبي كرة القدم وذلك استكماال ملتطلبات الحصول والقوة االنفجارية 

على شهادة املاستر  في التربية البدنية والرياضية  في جامعة العربي بن مهيدي 

بأم البواقي ونظرا لكونكم من ذوي الخبرة واالختصاص في التدريب والتحضير 

وقدرات علمية مميزة،نرجو من حضرتكم التكرم البدني وتتمتعون بخبرات 

الرأي كما ترونه مناسبا،من حيث محتوى  وإبداءباالطالع على برنامج التدريب 

 برنامج التدريب ومفرداته وصياغته اللغوية.

 

 .والتقدير لكم منا جزيل الشكر

 

 



-2-رقم ملحق  
 

 نتائج العينة االستطالعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عينة       

 استطالعية
    

القوة   

 االنفجارية
القوة المميزة     

 بالسرعة
  القوة 

رمي الكرة  

 كغ(3الطبية )
القفز العمودي  

 سرجنت
اختبار  

 30جري 

 متر

اختبار الحجل  

 األقصى
  االختبار 

االختبار  االختبار القبلي االختبار البعدي

 البعدي
االختبار  االختبار البعدي االختبار القبلي

 القبلي
االختبار 

 ألبعدي
 االسم واللقب قبلي بعدي االختبار القبلي

 إسالمبن حملة  7,2 7,2 1,64 1,64 4.4 4.5 0.3 0.3 7,2 7,2

7,35 7,35 0.3 0.29 4.5 4.5 1,53 1,53 7,35 7,35 
بن حملة حسام 

 الدين

7,66 7,66 0.32 0.31 4.65 4.6 1,63 1,62 7,66 7,66 
هماز محمد 

 أمين

7,22 7,22 0.34 0.33 4.4 4.3 1,55 1,55 7,22 7,22 
شرفي عبد 

 الرزاق

 هماز لخميسي 7,55 7,55 1,64 1,65 4.7 4.6 0.31 0.32 7,55 7,55

7,56 7,56 0.32 0.32 4.7 4.8 1,62 1,62 7,56 7,56 
جبار محمد 

 لمين



-2-رقم ملحق  
 

 نتائج العينة التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عينة       

 تجريبية
    

القوة   

 االنفجارية
القوة المميزة     

 بالسرعة
  القوة 

رمي الكرة  

 كغ(3الطبية )
القفز العمودي  

 سرجنت
اختبار  

 30جري 

 متر

اختبار الحجل  

 األقصى
  االختبار 

االختبار  االختبار القبلي االختبار البعدي

 البعدي
االختبار  االختبار البعدي االختبار القبلي

 القبلي
االختبار 

 ألبعدي
 االسم واللقب قبلي بعدي االختبار القبلي

7,6 7,45 0.32 0.3 4.1 4.2 1,64 1,5 
  

 مرزوق بالل

7,51 7,21 0.36 0.34 4.3 4.5 1,66 1,51 
  

 سليم شيعي

7,9 7,85 0.37 0.35 4.1 4.1 1,67 1,59 
  

 الوافي مصطفى

7,82 7,65 0.36 0.34 4.3 4.6 1,59 1,53 
  

 عالوة فاضل

7,49 7,45 0.35 0.33 4.3 4.7 1,68 1,61 
  

 خنفر محمد

7,5 7,42 0.34 0.32 4.1 4.2 1,72 1,6 
  

 رامول ابراهيم

7,4 7,1 0.37 0.32 4.1 4.3 1,78 1,64 
  

 عليقي صابر



-2-رقم ملحق  
 

 نتائج العينة الظابطة

 

عينة       

 ظابطة
    

القوة   

 االنفجارية
القوة المميزة     

 بالسرعة
  القوة 

رمي الكرة  

 كغ(3الطبية )
القفز العمودي  

 سرجنت
اختبار جري  

 متر 30
اختبار الحجل  

 األقصى
  االختبار 

االختبار  االختبار القبلي االختبار البعدي

 البعدي
االختبار  االختبار القبلي

 البعدي
االختبار 

 القبلي
االختبار 

 ألبعدي
 االسم واللقب قبلي بعدي االختبار القبلي

7,34 7,33 0.32 0.32 4 4.2 1,61 1,6 
  

 بلعابد اكرم

7,5 7,45 032 0.33 4.1 4.3 1,5 1,5 
  

 زرزور وسيم

7,5 7,43 035 0.36 3.9 4.1 1,74 1,75 
  

بلغول عبد 
 الكريم

7,3 7,4 0.38 0.39 3.95 4.2 1,5 1,52 
  

بن سي زرارة 
 تقي الدين

7,2 7,3 0.33 0.31 4.5 4.8 1,34 1,34 
  

صاحبي عبد 
 الرحيم

7,2 7,2 0.36 0.36 4.1 4.2 1,47 1,46 
  

 خنفر عبد النور

7,1 7,1 0.34 0.34 4.2 4.4 1,44 1,43 
  

 الوافي بالل



 -3-ملحق رقم

 ولاال لألسبوعوحدة تدريبية  نموذج
 د 45زمن الوحدة                                                                                                           شخيصيتقييم ت    1رقم الوحدة التدريبية 

 العضالت العاملة  ظروف االنجاز الوقت

   املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين املرحلة التمهيدية

 األقص ىاختبار الحجل  املرحلة الرئيسية
 

 

 والذراعين  عضالت الرجلين

 متر 30عدو اختبار 

 

  عضالت الرجلين

 سيرجنت العمودي  القفز

 

  عضالت الرجلين

 الطبيةاختبار رمي الكرة 

 

 عضالت اليدين 

   تمارين استرخاء وهرولة املرحلة الختامية

 



  األول لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى 50زمن الوحدة                                                                                                                                                2رقم الوحدة التدريبية 

 60 %الشدة                                                                                                                                                          تمرينات الوثب هدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

      د15  المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين 

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت .-تكرارات 10-زالحواج فوق من القدمين بكلتا المزدوج القفز
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

 بسرعة و الجسم أمام كغ3تزن  طبية كرة حمل الوقوف وضع من

 ألعلى. الكرة رمي

عضالت 
 الصدر

 والذراعين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 على الهبوط ثم لألعلى الوثب ثم المدرج إلى األرض من الوثب
 األرض.

 عضالت
 الرجلين

األداء في  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 مجموعة

 عضالت الركبتين. بثني الرقود وضع من الجلوس
 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 سحب مع الجسم إلى ضمهما مع القدمين لكال الزوجي القفز
 ر.الصد إلى الركبتين

 عضالت
 الذراعين

األداء في  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 مجموعة

المرحلة 

 الختامية

 وهرولة. استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  األول لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                            3رقم الوحدة التدريبية 

 60 %الشدة                                                                                                                                                تمرينات الوثب هدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت الوثب العميق
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  الوثب العميق مع الفجوة
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 عضالت  وثبة الفجوة السريعة
 الرجلين

 منفرد د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 

 وثبة الصندوق
 

 عضالت
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



 الثاني لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى50زمن الوحدة                                                                                                                                                4رقم الوحدة التدريبية 

 56 %الشدة                                                                                                                                                 تمرينات الوثب هدف الحصة: 

 

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت الوثبة الواسعة المتقاطعة 
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 عضالت  الوثب المفتوح
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 عضالت .وثبة الصندوق
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 ةالوثبة الواسعة برجل واحد
 
 

 عضالت
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة
 هرولة

 



  الثاني لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60دالى50من زمن الوحدة                                                                                                                                             5رقم الوحدة التدريبية 

 56 %الشدة                                                                                                                           تمرينات اإلرتداد  هدف الحصة: 

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

  االرتداد بالرجلين معا  
 
 

 عضالت
 الرجلين

 األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 .االرتداد بتعاقب الرجلين
 
 

عضالت 
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

  ارتداد الصندوق بالرجلين معا   
 
 

 عضالت
 الرجلين

 األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 .ارتدادا الصندوق بتعاقب الرجلين
 
 

  عضالت
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  الثاني لألسبوعوحدة تدريبية 
 د د60دالى50منزمن الوحدة                                                                                                                                              6رقم الوحدة التدريبية

 65 %الشدة                                                                                                                           تمرينات اإلرتداد  هدف الحصة: 

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت االرتداد على سطح مائل 
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  االرتداد الجانبي
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 عضالت االرتداد بالرجلين معا   
 الرجلين

 األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 عضالت االرتداد بتعاقب الرجلين
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  ثالثال لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى 50منزمن الوحدة                                                                                                                                             7رقم الوحدة التدريبية 

 70%الشدة  هدف الحصة:تمرينات الحجل 

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

لتمرين ا

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحظات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت الحجل السريع بالرجلين معا  
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  الحجل السريع برجل واحدة
الصدر 

 والذراعين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 عضالت الحجل العمودي المتزايد
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 عضالت الحجل للجانب 
 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



 الثالث لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                             8رقم الوحدة التدريبية 

 07 %الشدة                                                                                                                                                               تمرينات الخطوهدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت الخطوات المتناوبة مع ثني الركبتين
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  خطو الصندوق 
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

والحركة قيادة الركبة خطوات الطعن:الوضع االبتدائي الوقوف 
لالمام االعلى ويتبعها خطوة واسعة لالمام واالرتداد بالتناوب بكل 

 رجل.

 عضالت
 الرجلين

األداء في  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 مجموعة

 عضالت تمارين الساللم ركض صعود التل ونزوله
 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



 ثالثال لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60د الى50منزمن الوحدة                                                                                                                                             9رقم الوحدة التدريبية 

 70 %الشدة                                                                                                                                                              تمرينات اإلرتقاءهدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت -ألعلى–المائل  االرتقاء
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  -ألسفل-اإلرتقاء المائل 
 الرجلين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 االرتقاء العمودي:الوضع االبتدائي :الوقوف 
 الحركة:

 مرجحة الذراعين لألمام ثم لألعلى
 دفع األرض بقوة للحصول على السرعة العمودية للهبوط 

 امتصاص الصدمة 
 خفض الذراعين إلى مستوى الورك 

 عضالت
 الرجلين

 منفردا  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 تمارين الساللم 

  2القفز بالرجلين 

 عضالت
 الرجلين

االداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 بمجموعة

المرحلة 

 الختامية

 هرولة   و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  الرابع لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                             10رقم الوحدة التدريبية

 75%الشدة                                                                                                                                                                  تمرينات الجذعهدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت .-تكرارات 10-زالحواج فوق من القدمين بكلتا المزدوج القفز
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

 بسرعة و الجسم أمام كغ3تزن  طبية كرة حمل الوقوف وضع من

 ألعلى. الكرة رمي

عضالت 
الصدر 

 والذراعين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 تمرينات الرجحات
 

 عضالت
 الجذع

 امنفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 عضالت المرجحة الرأسية -المرجحة األفقية  
 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  رابعال لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى50زمن الوحدة من                                                                                                                                           11رقم الوحدة التدريبية 

 75 %الشدة                                       االلتفاف                                                                                                                     تمرينات هدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمر

ين 

الوا

 حد

زمن 

استم

رار 

التمر

 ين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الرا

حة 

بين 

تمري

ن 

وتمر

 ين

 المالحظات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 المناولة الجانبية بالكرة الطبية:
الوضع االبتدائي:فريقان متساويان جر لوس طويل مع تبادل القدمين يحمل 
أول العب الكرة تحدد المسافة بين العب وأخر بحيث تسمح بأداء المناولة 

 بشكل جيد
األول  إلى جهة اليمين ويناول الكرة للذي يليه الحركة : يستدير لالعب 

يجب أن تستمر الحركة بأسرع مايمكن وعندما تصل الكرة إلى أخر العب 
 يقف و يركض بسرعة مع الكرة إلى المقدمة ويجلس ثم تعاد السلسلة

  عضالت
 

الصدر 
 والذراعين

 

  بالتتابع  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 عضالت بالكرة الطبيةالمناوالت الصدرية 
 والذراعين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 

 ا عضالت .قذف الكرة الطبية من اإللتفاف
الصدر 

 والذراعين

 االداء مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 عضالت تمرير كرة طبية من الجلوس
 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  رابعال لألسبوعوحدة تدريبية 
  د60الى 50من زمن الوحدة                                                                                                                                        12رقم الوحدة التدريبية 

 75 %الشدة                                                                                                                                              تمرينات الصدر وحزام الكتفهدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

  عضالت تمارين الذراعين واالكتاف
الذراعين 
 واالكتاف

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 المسك السقوط والدفع لالعلى:
الوضع االبتداءي:يجثو الالعب على ركبتيه ويمسك الزميل الذراعين 

 من االعلى
 الحركة:السقوط لالرض وثني المرفقين ثم الدفع لالعلى

عضالت 
الصدر 

 والذراعين

األداء مع  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 الزميل

 

 .مرجحة الذراعين بالدامبلز -
 

 عضالت
 الرجلين

األداء في  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 .التمريرة الصدرية بالكرة الطبية -
 

 عضالت
 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



  خامسال لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60إلى 50زمن الوحدة                                                                                                                                               13رقم الوحدة التدريبية 

 80 %الشدة                                          تمرينات الصدر وحزام الكتف                                                                                                    هدف الحصة:

 

وقت  العضالت العاملة ظروف االنجاز الوقت

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

 عضالت  مناولة الكرة الطبية بالتتابع

 اليدين والصدر

األداء  مع  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 زميل 

األداء تتابع في  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5 عضالت الصدر والذراعين تحت -الجسر اعلى

 مجموعة

 

 .دفع جراب املالكمة -

 

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5 عضالت الرجلين و اليدين  و الصدر

 .غرف الكرة الطبية -

 

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5 عضالت اليدين

املرحلة 

 ميةaالختا

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



  خامسال لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                         14رقم الوحدة التدريبية 

 80 %الشدة                                                                                                                                           تمرينات الصدر وحزام الكتف هدف الحصة:

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت الراحة 

بين تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

 عجلة العربة و صعود الساللم

 املش ي على اليدين يؤدى بحجالت صغيرة لالمام 

عضالت 

الصدر 

 واليدين

 األداء  مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 حجالت دكة القضبان 

اليدين على االرض بحيث يصال الوضع االبتدائي : وضع االقدام على اعلى نقطة وكال 

 إلى ابعد نقطة اسفال.

 الحركة : اداء حجالت باليدين لالمام والخلف .

عضالت 

 والذراعين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

 .ثني ومد الذراعين باستخدام مقعد سويدي واحد -

 

عضالت 

 الرجلين

 األداء مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

عضالت  .ومد الذراعين باستخدام مقعدينثني  -

 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



  الخامس لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى 50زمن الوحدة                                                                                                                                                15رقم الوحدة التدريبية 

 80 %الشدة  هدف الحصة : تمارين الذراعين والصدر  

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

و تشمل على الوثب بالقدمين واحدة بعد األخرى و ذلك لتحسين طول : الخطو

متر و  100-10وتردد الخطوات أثناء الجري ويؤدي في مسافة تتراوح بين 

العرض األساس ي منها تحسين قوة املفاصل و تنمية املفاصل الرشاقة و 

السرعة في تغيير االتجاه و تعمل هذه الطريقة على تنمية املستقبالت اإلرادية و 

 العضالت

عضالت 

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

عضالت  املرفقين أسفال لالستناد على الساعدين ثني االنبطاح املائل تبادل

الصدر 

 والذراعين

 منفردا األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

عضالت  : وقوف القرفصاء

 الرجلين

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

عضالت  رقود نصف قرفصاء

 البطن

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



 السادس لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى 50زمن الوحدة                                                                                                                                                16رقم الوحدة التدريبية 

 85 %الشدة  هدف الحصة : تمارين المقذوفات   

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

 تمارين الكرة الطبية :

 الرمي بيد واحدة من فوق الرأس

عضالت 

 اليدين 

 األداء  منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

عضالت  الرمي الحانبية باليد

 اليدين 

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

عضالت  الرمي الخلفية 

 اليدين 

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

عضالت  الرمية من بين الرجلين

 اليدين 

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



  السادس لألسبوعوحدة تدريبية 
 د60الى 50زمن الوحدة                                                                                                                                                17رقم الوحدة التدريبية 

 85 %الشدة                                                     هدف الحصة :الذراعين والصدر                                                                                                   

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

الوثب عاليا عن الصندوق والهبوط على االرض وثني الركبتين اسفل 

 فمدهما عاليا مع ثني الركبتين على الظهر

عضالت 

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

عضالت  القفز عاليا من الجلوس

 الرجلين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

الوقوف على اليدين  املش ي اماما باليدين اربع خطوات ثم ثنياملرفقين 

 اسفال 

عضالت 

 الرجلين

 امنفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

عضالت  االنبطاح املاشل

 البطن

 منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مع تمارين استرخاء و           هرولة مباراة موجهة بين فريقين

 



 السادس لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50منزمن الوحدة                                                                                                                                             18رقم الوحدة التدريبية 

 85 %الشدة  هدف الحصة : تمارين الوثب  

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

وتتم من الوثب بالقدمين أو الحجل على قدم واحدة أو  :الوثب في املكان1

 الوثب بالحبل ويكون هذه التمرينات راسيا أو عموديا و الوثب حول األقماع

عضالت 

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

و تتضمن هذه التمرينات الوثب الطويل أو :الوثب من الثبات  2

العريض من الثبات و من فوق الحواجز هذه التمرينات بأقص ى جهد 

 ممكن

عضالت 

 الرجلين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

و تعتبر هذه التمرينات مزيج من النوعين :التدخل بالوثب و الحجالت

الالعب بتبديل بين الوثب و الحجل في خط السابقين وفيه يقوم 

 مستقيم أو من فوق حواجز أو األقماع

عضالت 

 الرجلين

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

يعتبر هذا النوع من تمارين البليومتري األكثر أهمية : الوثب العميق4

فالوثب العميق يتطلب حركات في القوة و السرعة من فوق الصناديق 

 بقدم واحدة ثم دفع األرض بقوة بمجرد مالمسة األرضبقدمين أو 

عضالت 

 الرجلين

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



  السابع لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60إلى  50زمن الوحدة                                                                                                                                                19رقم الوحدة التدريبية

 90 %الشدة  هدف الحصة : تمارين عضالت البطن   

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

 جلوس البيليومترك من الرقود

الوضع االبتدائي : يرقد الالعب على ظهره ويجثو الزميل إلى جانبه 

 بحيث يمر رجلي املؤدي من بين ركبتي زميله 

الحركة : يؤدي الالعب النهوض من الرقود وفي نقطة املنتصف 

الجزء العلوي  من الجسم بوضع يديه على صدر  يوقف الزميل رفع

 كتفي املؤدي

عضالت 

 البطن

األداء  مع  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 الزميل

عضالت  حركة تقوية البطن 

 البطن

األداء مع  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 الزميل

 

 وثبة الضفدع

الوضع االبتدائي : القرفصاء املنخفض والذراعان مثنيتان امام 

 الصدر 

الحركة : مد الساقين ألداء الوثبة والهبوط على اليدين اوال ثم 

 جلب الساقين إلعادة الوضع االبتدائي 

عضالت 

الرجلين و 

 البطن

االداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 منفردا



  السابع لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60إلى  50زمن الوحدة                                                                                                                                                19رقم الوحدة التدريبية

 90 %الشدة  هدف الحصة : تمارين عضالت البطن   

 

 الدورة االمامية والقفز العمودي 

الوضع االبتدائي : ثني الراس لالسفل والتدحرج لالمام حتى تعود 

 للوضع االبتدائي ثم قم بمد قوي للساقين الداء قفزة عمودية 

 اهبط وكرر التمرين .

عضالت 

 البطن

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 هرولةمباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           

 



 لسابعا لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 100زمن الوحدة                                                                                                                                                      20رقم الوحدة التدريبية 

 90%الشدة 

 
العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمري

ن 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               
 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 المالحضات

بين  المجاميع التكرار         
 لتمارين

     
 

بين            
 المجاميع      

المرحلة 

 التمهيدية

        المناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

المرحلة 

 الرئيسية

 عضالت .-تكرارات 10-زالحواج فوق من القدمين بكلتا المزدوج القفز
 الرجلين

  األداء د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
  بالتتابع

عضالت  الحجل السريع بالرجلين معا  
الصدر 

 والذراعين

األداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 

 االرتقاء العمودي:الوضع االبتدائي :الوقوف 
 الحركة:

 مرجحة الذراعين لألمام ثم لألعلى
 دفع األرض بقوة للحصول على السرعة العمودية للهبوط 

 امتصاص الصدمة 
 خفض الذراعين إلى مستوى الورك

 عضالت
 الرجلين

ااالداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5
 منفردا

 بالكرة الطبية:المناولة الجانبية 
الوضع االبتدائي:فريقان متساويان جر لوس طويل مع تبادل القدمين 

يحمل أول العب الكرة تحدد المسافة بين العب وأخر بحيث تسمح 
 بأداء المناولة بشكل جيد

الحركة : يستدير لالعب األول  إلى جهة اليمين ويناول الكرة للذي 
وعندما تصل الكرة إلى  يليه يجب أن تستمر الحركة بأسرع مايمكن

أخر العب يقف و يركض بسرعة مع الكرة إلى المقدمة ويجلس ثم 
 تعاد السلسلة.

 عضالت
  البطن

 والذراعين

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

المرحلة 

 الختامية

 هرولة           و استرخاء تمارين مع فريقين بين موجهة مباراة

 



 لسابعا لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                            21رقم الوحدة التدريبية 

 90%الشدة 

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرا

ر 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

املجام التكرار         

 يع

بين 

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية
عضالت  .-تكرارات 10-القفز املزدوج بكلتا القدمين من فوق الحواجز

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

 
 
عضالت  الحجل السريع بالرجلين معا

الصدر 

 والذراعين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

 االرتقاء العمودي:الوضع االبتدائي :الوقوف 

دفع األرض بقوة للحصول على السرعة  الحركة:مرجحة الذراعين لألمام ثم لألعلى

 امتصاص الصدمة خفض الذراعين إلى مستوى الورك العمودية للهبوط 

عضالت 

 الرجلين

ااالداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 منفردا

 بالكرة الطبية:املناولة الجانبية 

الوضع االبتدائي:فريقان متساويان جر لوس طويل مع تبادل القدمين يحمل أول 

 العب الكرة تحدد املسافة بين العب وأخر بحيث تسمح بأداء املناولة بشكل جيد

الحركة : يستدير لالعب األول  إلى جهة اليمين ويناول الكرة للذي يليه يجب أن 

وعندما تصل الكرة إلى أخر العب يقف و يركض  تستمر الحركة بأسرع مايمكن

 بسرعة مع الكرة إلى املقدمة ويجلس ثم تعاد السلسلة.

 

عضالت 

  البطن

 والذراعين

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية
 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



 لسابعا لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى50من زمن الوحدة                                                                                                                                       22رقم الوحدة التدريبية 

 90%الشدة 

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

عضالت  .-تكرارات 10-القفز املزدوج بكلتا القدمين من فوق الحواجز

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

 
 
عضالت الصدر  الحجل السريع بالرجلين معا

 والذراعين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

 االرتقاء العمودي:الوضع االبتدائي :الوقوف 

 مرجحة الذراعين لألمام ثم لألعلى الحركة:

 دفع األرض بقوة للحصول على السرعة العمودية للهبوط 

 خفض الذراعين إلى مستوى الورك- امتصاص الصدمة 

عضالت 

 الرجلين

ااالداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 منفردا

لوضع االبتدائي:فريقان متساويان جر  بالكرة الطبية:املناولة الجانبية 

لوس طويل مع تبادل القدمين يحمل أول العب الكرة تحدد املسافة بين 

 العب وأخر بحيث تسمح بأداء املناولة بشكل جيد

الحركة : يستدير لالعب األول  إلى جهة اليمين ويناول الكرة للذي يليه يجب 

وعندما تصل الكرة إلى أخر العب يقف و أن تستمر الحركة بأسرع مايمكن 

 .يركض بسرعة مع الكرة إلى املقدمة ويجلس ثم تعاد السلسلة.

 عضالت البطن

 والذراعين 

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



 لسابعا لألسبوعوحدة تدريبية 
 د 60الى 50من زمن الوحدة                                                                                                                                         23رقم الوحدة التدريبية 

 90%الشدة 

 

العضالت  ظروف االنجاز الوقت

 العاملة

وقت 

التمرين 

 الواحد

زمن 

استمرار 

 التمرين

 الحجم

 

 

 

 

 الراحة

 

               

 

وقت 

الراحة 

بين 

تمرين 

 وتمرين

 املالحضات

بين  املجاميع التكرار         

 لتمارين

     

 

بين            

 املجاميع      

املرحلة 

 التمهيدية

        املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين

املرحلة 

 الرئيسية

عضالت  .-تكرارات 10-القفز املزدوج بكلتا القدمين من فوق الحواجز

 الرجلين

األداء   د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 بالتتابع 

 
 
عضالت  الحجل السريع بالرجلين معا

الصدر 

 والذراعين

 األداء منفردا د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 

 االرتقاء العمودي:الوضع االبتدائي :الوقوف 

 الحركة:مرجحة الذراعين لألمام ثم لألعلى

 دفع األرض بقوة للحصول على السرعة العمودية للهبوط 

 خفض الذراعين إلى مستوى الورك امتصاص الصدمة 

عضالت 

 الرجلين

ااالداء  د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

 منفردا

الوضع االبتدائي:فريقان متساويان جر لوس  بالكرة الطبية:املناولة الجانبية 

طويل مع تبادل القدمين يحمل أول العب الكرة تحدد املسافة بين العب وأخر 

 بحيث تسمح بأداء املناولة بشكل جيد

الحركة : يستدير لالعب األول  إلى جهة اليمين ويناول الكرة للذي يليه يجب 

وعندما تصل الكرة إلى أخر العب يقف و  أن تستمر الحركة بأسرع مايمكن

 يركض بسرعة مع الكرة إلى املقدمة ويجلس ثم تعاد السلسلة.

عضالت 

  البطن

 والذراعين

 مع زميل د3 ثا30 د1 3 10 ثا10 د5

املرحلة 

 الختامية

 مباراة موجهة بين فريقين مع تمارين استرخاء و           هرولة

 



 الثامن لألسبوعوحدة تدريبية  نموذج
 د 45زمن الوحدة                                                                                                           تقييم تحصيلي    24رقم الوحدة التدريبية 

 العضالت العاملة  ظروف االنجاز الوقت

   املناداة+شرح هدف الحصة+التسخين املرحلة التمهيدية

 اختبار الحجل للرجلين  املرحلة الرئيسية

 

 عضالت الرجلين

 متر 30اختبار عدو

 

 عضالت الرجلين

 سيرجنت العمودي  القفز

 

 عضالت الصدر والذراعين

 اختبار رمي الكرة الطبية

 

 عضالت اليدين

   تمارين استرخاء وهرولة املرحلة الختامية

 


