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 قه لنا نشكر هللا سبحانه وتعالى على فضله وتوفي

 نتقدم بجزيل الشكر الى كل من كانت له يد املساعدة

 في انجاز هذا العمل سواء كان من قريب او بعيد

 وجدي عدةكما نتقدم بتشكراتنا الخالصة الى ألاستاذ املشرف: 

 الذي سهل لنا طريق العمل ولم يبخل علينا بنصائحه القيمة

على تدريسنا خالل ونتقدم بالشكر الى جميع اساتذتنا الذين أشرفوا 

 السنوات الخمس 

 ولكل من ساهم بالكثير او بالقليل

 في اخراج هذا العمل املتواضع الى النور 

 وفي ألاخير نحمد هللا جال وعال

 الذي اعاننا في انهاء هذا العمل
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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 
لحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد ا

 ى:آله وصحبه أجمعين أما بعـد: قال تعال الصـالة وأفضل التسليم )ص(وعلى عليه أزكى
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 وبعد أهدي هذا العمل املتواضع إلى من القلب يهواها والعمر فداها والعين ترتاح لرأياها إلى مـن

 ضياء حلمها إلى من لو وطيبتني ونورتنني منما فكرها رح وعلمتني منأنجبـتني بوجدانها 

 والتيحقها  اوافيتهألاصابع شموعا ملا  وأشعلت لهافرشت ألارض ورودا 

 ن يرحمها ويسكنها فسيحا جنانهاهللا  واطلب منال ولن أنساها 

 *أمي الغالية     *  

حلما،  إلى الذي يتقدم عزما ويتدفق إلى من صنع من شقائه سعادتنا واحتمل من أجلنا كل عناء

 ويفيض كرما، وينساب سماحة ويتلفظ حكمة إلى الذي أنجب

 دائما وطلب فلبى والذي سيبقى عظيما فربى

 حفـظه هللا *أبي العزيز *

 إخـوتي وأحزاني إلىكل من قـاسمني أفـراحي  ومحـبة إلىإلى كـل العيـون التي رافقتني بـألم 

 ميمةأو وأمين، سليم، حمدوش 

 الصغيرة مارية والكتكوت وإسالمعبد الرؤوف  إخوتي:إلى الكتاكيت أبناء 

 ومحمد ورمزي ، ، يزيدبيلن، الروجوالى ألاصدقاء: عالء      

 مراد(البحث )والى صديقـــي في      

والى كل ألاساتذة وعمال معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية  هذا،والى كل من ساهم في بحثنا 

 اضية لجامعة أم البواقيوالري

 .من قريب أو من بعيد ويحب مهديمن يعرف  والى كل   

 

Mahdi … 
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 بـسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا حبيبنا 

 محمد عليه أزكى الصـالة وأفضل التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين

 قال تعالى: 
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إلى مـن أنجبـتني  والعمر فداهاوبعد أهدي هذا العمل املتواضع إلى من القلب يهواها 

 ولن والتي ل ضياء حلمها  ونورتني منبوجدانها 

 ويرعاهاهللا إن يحفظها  وأطلب منأنساها 

 أطال هللا في عمرها. *أمي الغالية     *

 حلما، إلى الذي  إلى من صنع من شقائه سعادتنا إلى الذي يتقدم عزما ويتدفق

 دائما وطلب فلبى والذي سيبقى عظيما أنجب فربى

 حفـظه هللا *العزيز أبي *

إلى    وأحزاني كل من قـاسمني أفـراحي  ومحـبة إلىتني بـألم إلى كـل العيـون التي رافق

 أخـواتي   

     مالك ...زينة... أحالم... 
         والى زوجتي

 (مهديالبحث )والى صديقـــي في 
 

 

Mourad … 
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 :مقدمة

لعل التطورات التي طرأت على النشاط الرياض ي وخاصة التنافس ي منه ش يء يثير حفيظة الكثير من        

الباحثين والعلماء في املجال الرياض ي، كما دفع هذا التطور الى ازدياد طموح الالعبين واملدربين في تحقيق 

ط الرياض ي عامة والتنافس ي إنجازات رياضية تتواكب مع هذا التقدم التكنولوجي الرهيب الذي اعترى النشا

 خاصة والعبي املستويات العليا على وجه الخصوص. 

وسائل  البرامج التدريبية ولعلنا نالحظ في هذه الحقبة الزمنية التطور العلمي والتكنولوجي الكبير في 

يث رب، حالتي اهتمت باألداء الرياض ي والتي أصبحت أحد اهم ألادوات التي يجب ان يمتلكها املداملستخدمة 

 البحث يفاثبتت التجربة ان املدربين أصحاب إلانجازات الرياضية الكبيرة في كافت ألالعاب هم الذين اعتمدوا 

 على برامج تدريبية في التخطيط وتتطور التدريب.

تعتبر كرة القدم اللعبة ألاكثر شعبية في معظم دول العالم والتي احتلت مراكز متقدمة بين الرياضات  

الاقبال عليها من كافة الاعمار ومن كال الجنسين، فتطورها وشعبيتها لم يكن وليد الصدفة بل كان حصيلة وزاد 

مستفيضة وتفاعل علوم مختلفة كعلوم التشريح، علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم أخرى ساهمت كلها في 

يجاد الطرق العلمية الصحيحة ، وال يتم هذا الا بإ1رفع مستوى إلانجاز الرياض ي وتطور الحالة التدريبية

 والوسائل الضرورية تحت اشراف إطارات ذات كفاءة عالية من التكوين والاعداد.

والعبي كرة القدم في الفترة الحالية يحتاجون الى الكثير من املتطلبات البدنية والفنية التي تختلف عن  

صبحت تميز العبي كرة القدم ملواجهة ألانشطة البدنية ألاخرى استجابة لشكل ألاداء والخصوصية التي أ

منافسين يتمتعون في الغالب بنفس الصفات البدنية واملهارية مما يجعل معظم الفرق في الدول املتقدمة في 

 2كرة القدم على مستوى واحد تقريبا من ألاداء الفني.

 لالعبينوقد شهدت السنوات ألاخيرة اهتماما متزايد بالبحث عن أساليب جديدة في تدريب ا  

والعتماد على ألاسس العلمية في التخطيط ووضع البرامج التدريبية وتقييمها املستمر والتي تعمل على تحسين 

 حالة الالعب لتجعله قادرا على تلقي الاحمال التدريبية الواقعة عليه.

العمل  ييم مراحلومع هذا التطور في برامج الاعداد في كرة القدم، ألهميتها في تطوير ألاداء البدني وتق  

داث تطور اح املين ،النسبة للباحثينبم املدربين كما هو الحال افي ظل ما تتمتع به املتغيرات البدنية من اهتم

                
1 le petit Larousse, illustre, paris, 2005, p475. 

 .38، ص(8991) ،املعارف إلاسكندرية، منشاة ، مصر،واسس التدريب الرياض ي وتطبيقاته احمد الباسطي: قواعدامر هللا 2 
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نشاط التدريب املرتبطة بنوع ال واستثمار خصوصيةوذلك بهدف الوصول إلى تحقيق  لعناصر اللياقة البدنية،

العب لوالبدني والوظيفي والخططي والنفس ي والذهني بغية الوصول إلى تأثير مباشر لالرتقاء باملستوى املهاري 

 .كرة القدم

 في كرة القدم الاساسيةتطوير بعض الصفات البدنية  لىوهذا ما دفعنا للتطرق إلى هذه الدراسة إ 

سنة( ببناء برنامج تدريبي بطريقة حديثة وهي التدريب املدمج اي 81-81لدى فئة ) )القوة، السرعة، املداومة(

 .الدمج بين الجوانب البدنية، املهارية، التكتيكية والنفسية

أولهما للدراسة النظرية، والثاني للدراسة  جانبينوقد قام الطلبة الباحثين بتقسيم هذا البحث إلى  

ألاول املتمثل في الدراسة النظرية إلى جمع املادة الخبرية التي تدعم و  الجانبحيث تم التطرق في  ،امليدانية

فصول ، ضم الفصل ألاول منها التدريب الرياض ي، تعريفه  ثالثةتعزز موضوع البحث، وقد قسمت إلى 

ة، ياملهارية، الفيسيولوجية، الخططية، النفساملتطلبات البدنية، ،خصائصه ، أهدافه، مبادئه، إضافة إلى 

طريقة التدريب املدمج،  تعريفها، كما احتوى على  تعريفه، أهميته و أنواعه،و في كرة القدم  الاجتماعية،

أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه الى بعض الصفات البدنية )القوة، السرعة، املداومة(  أهميتها، أشكالها و أنواعها

ما الفصل أ تعريفه ،خصائصه ، أهدافه، مبادئه، ،القدم كرة التخطيط فيتعريفها، أنواعها واهميتها إضافة الى 

إلى  خصائص ومميزات املرحلة العمرية ومعنى النمو واهمية دراسة النمو وكل ما يتعلق فتطرقنا فيه  لثالثا

بهذه الفئة من تغيرات و تطورات من الجانب ، النفس ي و الاجتماعي ،الحركي ، النفس ي و الاجتماعي و العقلي 

الثاني والذي احتوى على الدراسة امليدانية فقد قسم هو ألاخر إلى  الجانب أما والفيسيولوجيوجي املورفول

فصلين، احتوى الفصل ألاول على الطرق املنهجية للبحث، إجراءات امليدانية من حيث التجربة الاستطالعية، 

تم  هومنهج البحث املتبع، والعينة وكيفية اختيارها، وكل ما تعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاني ففي

عرض ومناقشة النتائج املتوصل إليها ومقارنة نتائج العينتين الضابطة والتجريبية، إضافة إلى مقابلة النتائج 

 .بالفرضيات ثم الاستنتاجات والتوصيات
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 البحث:مشكلة  .1

تعد طرق تطوير عناصر اللياقة البدنية وتنميتها من املوضوعات التي اثارة الاهتمام لدى العاملين في    

الرياض ي، وقد الحظ الباحث بعد املجال الرياض ي، والتي تهدف الى تحسين املستوى البدني املهاري لدى الفرد 

الاطالع على الدراسات املختلفة ان هناك نوعا من الخصوصية بالنسبة ملستوى اللياقة البدنية لكل عينة 

دراسية، سواء عند مقارنتها مع مستوى اللياقة البدنية للمجتمع ككل، او باملقارنة مع عينة من دراسة 

قة البدنية ويعدها من العناصر ألاساسية في الوصول الى مستوى مختلفة، لذا يجب الاهتمام بمكونات الليا

ألاداء العالي وذلك من خالل تطوير عناصرها بشكل متوازي وشامل، ويعد توظيف العب كرة القدم لقدراته 

 1البدنية، واستثمارها بصورة جيدة.

مشابهة ملا  تطوير الصفات البدنية خالل التدريب في مواقف تنافسية أنمما سبق ذكره يتضح 

 وتطويرها ورفع مستوى هاما حيث قد تساعد تلك التدريبات على تنمية املهارات  أمرايحدث في املباريات 

نرى تحديد موضوع دراستنا في  والبحوث السابقةالدراسات  وبالنظر لنتائجومما تقدم  لالعبين،البدني  ألاداء

القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معرفة  اتجاه

 ؟(سنة11-11والتجريبية في الاختبارات البدنية لدى العبي كرة القدم )

 :الجزئيةالتساؤالت 

اختبار التجريبية في  والبعدية للعينةبين الاختبارات القبلية  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  -

 ؟سنة(71-71العبي كرة القدم فئة )كغ( لدى 3ودفع الكرة الطبية ) سارجنت

في  والعينة الضابطةبين الاختبارات البعدية بين العينة التجريبية  إحصائيةهل هناك فروق ذات داللة  -

 ؟( سنة(71-71) فئة م( لدى العبي كرة القدم04اختبار السرعة)

التجريبية في اختبار هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة  -

 ؟سنة(71-71) فئة لدى العبي كرة القدم (م20) نافات

 

 

 

                

 . 101، ص1447، املعارفقاته. الاسكندرية: منشاة امر هللا احمد الباسطي: قواعد واسس التدريب الرياض ي وتطبي 1 
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  الدراسة:فرضيات  .2

 ة:ــــــالعامالفرضية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 سنة(.71-71الاختبارات البدنية لدى العبي كرة القدم فئة )

 الفرعية:الفرضيات 

سارجنت اختبار التجريبية في  والبعدية للعينةبين الاختبارات القبلية  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  -

 .سنة(71-71كغ( لدى العبي كرة القدم فئة )3ودفع الكرة الطبية )

ولصالح الضابطة  التجريبية العينةبين الاختبارات البعدية بين العينة  داللة إحصائيةهناك فروق ذات  -

 سنة(.71-71م( لدى العبي كرة القدم فئة )04في اختبار السرعة) التجريبية العينة

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار  -

 سنة(.71-71نافات ولصالح املجموعة التجريبية لدى العبي كرة القدم فئة )

 :الدراسة أهداف .3

طريقة التدريب املدمج في تطوير بعض الصفات البدنية  تأثير التعرف على مدى  إلىيهدف البحث  -

 لدى العبي كرة القدم. السرعة القوة(، )املداومة

التعرف على الفروق بين الاختبارات القبلية والبعدية عند املجموعتين في مستوى بعض الصفات  -

 املداومة( لدى العبي كرة القدم.البدنية )القوة، السرعة، 

 القوة( السرعة، املداومة،بعض الصفات البدنية ) لتطور تصميم برنامج تدريبي بطريقة التدريب املدمج  -

 أواسط.لدى العبي كرة القدم صنف 

 :الدراسةاهمية  .4

،  الجانب العلمي بالغة و ذلك من الجانبين العلمي و العملي  أهميةيمكن لهذا البحث ان يكتس ي       

و تثمين املكتبة الجامعية قصد مساعدة املدربين و الباحثين ، اما الجانب  إثراءيمكن اعتباره كمساهمة في 

العملي ربما يمكن الاستفادة من نتائج هذه الدراسة في تعديل الصورة التدريبية لهذه الفئة العمرية ، و 

 إلاعدادو على تطوير الصفات البدنية ، من اجل  تدريبية مركزالطرق العلمية املناسبة في بناء برامج  إتباع

 ألعضاء، حسب خصائص و متطلبات النمو و التكيفات الفسيولوجية  ألاواسطالجيد الشامل و املتزن لفئة 

 ، وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:الجسم لهذه املرحلة العمرية
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 املهاري. دور واهمية الطرق التدريبية في الارتقاء باملستوى  -

 الدور الهام الذي تلعبه الطريقة املدمجة في الارتقاء بمستوى ألاداء املهاري في كرة القدم. -

 اثراء املكتبة الجامعية. -

 املدربين بأهمية طريقة التدريب املدمج في تحسين الصفات البدنية. تحسيس -

 السابقة:الدراسات  .5

 عنوان:تحت ( 1992نيللي رمزي فهيم )دراسة  5-1

تنمية عناصر اللياقة البدنية باستخدام أسلوب التدريب الدائري على تحسين املستوى املهاري أثر "

 لناش ئ كرة القدم"

 ومنهج البحث:عينة -

ناشئا( تم تقسيمهم على مجموعتين متكافئتين وقد تم  14أجريت الدراسة على عينة مكونة من )

 استخدام املنهج التجريبي. 

 فرضيات الدراسة:-

فروق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية بحيث أدى التدريب الدائري الى تنمية وجود  -

 عناصر اللياقة البدنية.

 .مجال تنمية عناصر اللياقة البدنية أدى الى الارتفاع باملستوى املهاري للمجموعة التجريبية -

 الاستنتاجات:-

الاختبارات  والضابطة فيهناك فروق غير معنوية لنتائج الاختبارات القبلية بين املجموعتين التجريبية  -

وهذا يدل على تجانس املستوى قبل البدا في تنفيذ املنهج التدريبي املقترح لعينة  تقويمها،التي تم 

 البحث.

ناصر اللياقة البدنية الخاصة لكرة هدفت الدراسة الى معرفة تأثير املنهج التدريبي املقترح لتنمية ع -

 سنة.  71-74القدم باستخدام التدريب الدائري منخفض الشدة على تحسين املستوى املهاري للناشئين 

 ( تحت عنوان:2111دراسة فغلول سنوس ي ) 5-2

" فاعلية تمارين مندمجة بالكرة مقترحة لتطوير تحمل السرعة لدى العبي كرة القدم فئة ألاواسط "

 ة "سن 71-71
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العبا من فريق ترجي مستغانم لكرة القدم وقد اعتمد الباحث في  73عينة تضم  :عينة ومنهج البحث-

 بحثه هذا على املنهج التجريبي.

 فرضيات الدراسة:-

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحمل السرعة بين العينة الضابطة والعينة التجريبية  -

 ولصالح العينة التجريبية.

فروق ذات داللة إحصائية بين العينة الضابطة والتجريبية في الاختبار البعدي لصالح هذه  وجود -

 الاخيرة في نتائج بعض القدرات الفسيولوجية لتحمل السرعة.

 الاستنتاجات:-

ان ضعف مستوى الانجازات الرياضية لالعبي كرة القدم، راجع الى قلة الاهتمام في التكوين العالي  -

 الجوانب للمدربين.واملتكامل 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى تحمل السرعة بين العينة الضابطة والعينة التجريبية  -

 ولصالح العينة التجريبية.

 عنوان: تحت (2115-2114سعيدي امين )دراسة  5-3

 " قياس عناصر اللياقة البدنية ملعرفة املستوى البدني لدى العبي كرة القدم صنف اواسط" 

 ومنهج البحث:عينة -

الباحث في بحثه  وقد اعتمداندية الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية البويرة العبا من  17عينة تضم 

 التجريبي.هذا على املنهج 

 الفروض:-

بتطبيق اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية يمكن تحديد ومعرفة مستوى التحمل والقوة والسرعة  -

 القدم.لدى العبي كرة 

بتطبيق اختبارات لقياس عناصر اللياقة البدنية يمكن تحديد ومعرفة مستوى املرونة والرشاقة  -

 والتوافق لدى العبي كرة القدم.

 الاستنتاجات:-

 بداللة الاختبارات البدنية. U19تحديد ستة عوامل للصفات البدنية لالعبي كرة القدم  -
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 والعينة التجريبيةفي مستوى تحمل السرعة بين العينة الضابطة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -

 التجريبية. ولصالح العينة

الاختبار البعدي لصالح هذه  والتجريبية فيبين العينة الضابطة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -

 الاختبارات البدنيةفي نتائج  ألاخيرة

 1:عنوان تحت( 2114ماهر احمد حسن البياني وفارس سامي يوسف )دراسة     5-4

بحث تجريبي أثر برنامج تدريبي نقترح لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض املهارات ألاساسية بكرة القدم      

 سنة.71على العبي نادي الحسين الرياض ي لفئة تحت 

 عينة ومنهج البحث:-

 حيث استخدم الباحثان املنهج التجريبي.العبا من نادي الحسين  04عينة تضم 

الاستنتاجات: ظهور تطور في مستوى الالعبين في القدرات البدنية لدى املجموعة التجريبية بين الاختبارين 

 القبلي والبعدي ولصالح الاختبار البعدي.

ارين القبلي والبعدي املهارات ألاساسية لدى املجموعة التجريبية بين الاختبظهور تطور في مستوى الالعبين في 

 ولصالح الاختبارات البعدية.

 فرضيات الدراسة:-

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعة الضابطة والتجريبية في الاختبارات البعدية ملتغيرات.-

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ملتغيرات البحث.

 :الدراسةمصطلحات   .6

 البرنامج املقترح: 6-1

الخطوات التنفيذية لعملية التخطيط لخطة صممت سلفا وما يتطلبه ذلك من نوع التعريف الاصطالحي: 

 2توزيع زمني وطرق تنفيذه ومكانات تحقيق هذه الخطة.

                

 .1440:ماهر احمد حسن البياني وفارس سامي يوسف1 
 .99، ص1002صدق محمود ناشف: استراتيجيات التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2 
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القوة، السرعة، )البدنية هو مجموعة من التمارين وألالعاب مبنية على بعض الصفات  التعريف الاجرائي:-

 .املداومة(

 املدمج:التدريب طريقة  6-2

بأنه نظام متكامل يهدف إلى مساعدة املتعلم خالل كل مرحلة من مراحل تعلمه،  التعريف الاصطالحي:

 .اله املختلفة داخل قاعات الدراسةبأشك الحديثويقوم على الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم 

 التمارين البدنية واملهارية والتكتيكية من اجل الهدف املرجو.هو التدريب بالدمج بين و 

هو طريقة من طرائق التدريب الرياض ي تسعى الى الارتقاء بقدرات البدنية واملهارية، التعريف الاجرائي: 

 وذلك من اجل تنمية صفة بدنية واحدة او صفتين معا، من اجل تحقيق الهدف املرجو.

 البدنية:الصفات  6-3

هي تعبر عن القدرات الحركية او البدنية لإلنسان وتشمل كل من )القوة، السرعة، التعريف الاصطالحي: 

 املداومة، الرشاقة، املرونة(.

خاصة تتطلب بذل الجهد  أعمال أداءمجموعة القدرات الوظيفية املطلوبة من اجل هي  التعريف الاجرائي:

 ،1ونوعاكما  العمل املؤدىو العضلي مع الاهتمام بالفرد القائم بالعمل 

 القدم:كرة  6-4

العب أساسها موزعين على فريقين مع سبعة العبين  11هي رياضة يمارسها : التعريف الاصطالحي

احتياطيين من كل جهة يسعى كل فريق ادخال الكرة في شباك الاخر بدون استعمال ألايدي في فترة مقدارها 

 .دقيقة 14

جماعي يمارس عن طريق كرة جلدية بين فريقين يتألف كل فريق من هي نشاط التعريف الاجرائي: 

توجد مرمى نهاية كل طرف من ألارضية، يقوم كل فريق الدفاع عن  العب، على أرضية مستطيلة الشكل77

مرماه، ومحاولة التسجيل في مرمى املنافس، ويتطلب هذا استعمال مهارات وحركات يسمح بها قانون 

 الذي يحرز أكبر عدد من ألاهداف. اللعبة، ويفوز الفريق

                

واملهارية، رسالة ماجستير غير منشورة، املدرسة حمد أسحن: أثر منهاج عملي مقترح في مقياس كرة القدم على تطوير متوسط الصفات البدنية أ 1 

 .7111العليا لألساتذة، التربية البدنية، مستغانم، 
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  تمهيد:
يشمل الاعداد لالعب كرة القدم عدة نواحي، والاعداد البدني من الدعائم الجوهرية في خطة  

 ثل حصة ألاسد من النواحي ألاخرى في فتراتها املختلفة.يالتدريب السنوية و 

ورياضة كرة القدم من ألالعاب التي تتطلب تطورا في الفات البدنية ألاساسية لالعبين، وهذا حتى  

يصبح الالعب ذو مقدرة على الصمود لوقت طويلة ويتأقلم مع جميع املتغيرات املوجودة في الالعب بدون 

ة حتى يستطيع تحقيق انخفاض في كفاءته، ولهذا يجب ان يعتمد العب كرة القدم على جميع قدراته البدني

 النجاح والتفوق.  

املتطلبات التي يحتاجها العب كرة املنطق سيتطرق الطلبة خالل هذا الفصل إلى املوضوع  ومن هذا    

طريقة  إلىثم التطرق  وخصائصه،ومبادئه  مفهومه الرياض ي تعريفه، والتدريب ،وانواعها وأهميتهالقدم 

 التدريب املدمج.
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 كرة القدم:  العبي متطلبات -1

اتطلبات عدد العب كرة القدم:املتعريف -1-1

تطلبات الركيةة ألاساسية التي يبىى علهها مفهوم اللياقة البدنية لالعب كرة القدم، والتي تعد املتعد  

أحد أساسيات املباراة ملا تتطلبه من جري سريع ملحاولة الاستحواذ على الكرة قبل الخصم، وألاداء املستمر 

ذا سرعة تبادل املراكز وتتغير طوال زمن املباراة والذي قد يمتد أكثر من ذلك في الكثير من ألاوقات وك

املباراة والعمل على رفع  ما تحتاجهبدرجة عالية بكل  كرة القدمالاتجاهات ولذا يجب أن يتصف العب 

 .كفاءته حتى يتمكن من تنفيذ املهام املهارية والخططية املختلفة بفاعلية

اأهمية املتطلبات عدد العبي كرة القدم:-1-2

تدريبها لالعبين وفق برامج علمية وأساليب حديثة ومختلفة تتالءم مع وبسبب هذه ألاهمية حول  

على عاتق املدرب مسؤوليات كبيرة في هذا الجانب املهم من عملية التدريب، الن البدايات  عمستوياتهم، ويق

السليمة تضمن للمدرب الغاية والهدف من التدريب وخبرته واطالعه على الخصائص التي تمية كل العب 

بعته للتطورات وألاساليب الحديثة في اللعبة حتى تمكنه من التخطيط الصحيح والجيد في وضع الرامج ومتا

 التدريبية التي تضمن له الارتقاء بمستوى الالعبين.  

 هي الركيةة ألاولى لتحقيق إلانجاز في مباريات كرة القدم.-

 تحتل جانبا هاما في وحدة التدريب اليومية.-

 املتطلبات عدد العب كرة القدم:أنواع -1-3

 :املتطلبات املهارية-1-3-1

يرتبط إلاعداد املهاري ويتحدد وفقا للمتطلبات املهارية الخاصة لكرة القدم، يعرف أيضا باإلعداد التقىي       

أو الفىي ويعىي كل إلاجراءات املتبعة من طرف املدرب لغرض الوصول بالالعب إلى الدقة وإلاتقان في أداء 

 جميع املهارات ألاساسية في كرة القدم. 

د املهاري اكتساب الالعبين املهارات ألاساسية بخالف التمرينات واملعلومات واملعارف بهدف يعىي إلاعدا     

التوصل إلى الدقة وإلاتقان في ألاداء، ويقصد باإلعداد املهاري الفىي كل إلاجراءات التي يضعها املدرس ويقوم 
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عب إلى أدائها بطريقة آلية مقننة بتنفيذها بهدف تعليم الالعب املهارات ألاساسية التدرج بها حتى يصل الال 

 . 1تحت أي ظرف من ظروف املباراة

ة بالوسيلة املناسبة لالقتصاد في الجهد في تنفيذ الحركات الناتجة عن نشاط ياملهار  وتعرف املتطلبات     

ألاساسية في كرة القدم تعىي كل تحركات الضرورية لغرض معين في إطار كرة  ان املهاراتو ، 2ككرة القدم

  .3القدم، سواء كانت هذه الحركات بالكرة او بدون كرة

ااملتطلبات الفسيولوجية والبدنية: -1-3-2

على الرغم من اتفاق املدربين واملحضرين البدنيين على بعض املبادئ ألاساسية حول ماهية التدريب       

إلى أن ذلك لم يمنع من ظهور الكثير من الاختالفات في وجهات النضر وتصورات لبعض جوانب في كرة القدم 

ن والذي أدى إلى إعادة الحديثة، وذلك نتيجة لتغير الجذري في خصائص الجهد املبذول من طرف الالعبي

 النضر في طرق وأساليب التدريب والنوعية إلاعداد الذي أصبح يرتكز أساسا على املتطلبات البدنية لألداء.

إن تحديد الصفات البدنية ألاساسية لالعب كرة القدم يفرض علينا معرفة دقيقة وتحليال معمقا     

كية الالكتات في الدم ...الخ( إضافة إلى العوامل للمؤشرات الداخلية للمنافسة )نبض القلب، نسبة تر 

الخارجية كزمن الجهد ووفت الراحة، عدد الانطالقات والتي تمكننا من تق دير جميع موارد الطاقة وطبيعة 

 .4الصفات البدنية املبذولة في نشاط كرة القدم

تخضع ملجموعة من املعايير إذا قمنا بتحليل أنواع الجهود املبذولة من طرف الالعبين فأننا نرى أنها 

   :والتي تختلف من حيث

 .شدة املواجهات ودرجة دفاعية الالعبين 

 كثافة رزنامة وعدد املباريات.  -

 5ضرورة تحقيق النتائج -

 وهي: (2002دي سالفو وكو  )كما توجد عوامل أخرى حددت من طرف 

                                                           

 .72ص5991بوحوش عمار: علم الاجتماع واملنهج العلمي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،1 
2 Drissi : football،concept et méthode،Ed،O.P.U،Alger،2003.p77. 

 .52ص5999دار الفكر العربي، القاهرة،مفتي إبراهيم: الاعداد البدني في كرة القدم 3

 .332، ص5991تأثير استخدام مالعب مصغرة على بعض الجوانب البدنية واملهارية، جامعة حلوان القاهرة  محمد زكري سيد:4 
5Leroux.p:football،planification ET entrainement،ed.amphora،paris،2006.p161. 
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 مراكز الالعبين إثناء املباراة.  -

 الفئة العمرية.  -

 درجة املمارسة واللياقة البدنية أو الفورمة الرياضية لالعبين.  -

 مكان املنافسة )في ميدان الفريق املحلي أو في ميدان املنافس(. -

 . طريقة والنظام اللعب املتبع من طرف الفريق -

ااملتطلبات الخططية:-1-3-3

إن فوز أو انهزام أي فريق في كرة القدم ال يعتمد فقط على القدرات البدنية لالعبين بل يشمل كذلك      

التكتيكي املثالي، سواء -على قدرة الالعبين في التعامل مع الكرة، فكرة القدم الحديثة تتطلب التحكم التقىي

ة إلى كفاءة كبيرة وفعالية في التنفيذ كما على املستوى الفردي أو الجماعي، وتفرض تنويع كمي للحركات إضاف

إن كرة القدم لعبة جماعية، فالذكاء الجماعي أمر بالغ ألاهمية وال سيما من الجانب التكتيكي من حيث 

 تمركز الالعبين أو القدرة على فهم وتنفيذ مختلف الخطط.

 املتطلبات لاجتماعية:-1-3-4

ل من مجموعة من ألافراد تربط بينهم مجموعة من املقومات تعتبر كرة القدم رياضة جماعية تتشك      

الاجتماعية كالتفاعل الاجتماعي وديناميكية الجماعة فنجاح أي فريق مرتبط بتوفر العديد من املعطيات ومن 

 أهمها وجود التماسك والترابط والوحدة بين أفراد الفريق.

طبقا ملعاير مشتركة، ولكل فرد في الفريق دور يؤديه، يعرف الفريق الرياض ي بأنه فردين أو أكثر يسلكون      

 1مع تفاعل ألدوار بعضها البعض للسعي لتحقيق هدف مشترك.

للفريق الرياض ي نلتمس إن نجاح الفريق يخضع بالضرورة على تماسك  التعريف السابقفبناءا على  

 أعضاء الفريق وديناميكية جماعته.

عندما نتكلم عن تماسك الفريق وديناميكية الجماعة يقفز إلى الخاطر عدد من الخصائص واملعاني،     

كشعور الالعبين قويا بانتمائهم إلى فريق، إضافة إلى شعور كل العب من العبي الفريق باملشاعر الودية نحو 

م الاستعداد لتحمل املسؤولية زمالئه، كما يعرف الفريق املتماسك بالفريق الذي يكون فيه كل العب على ات

                                                           

 17ص5999الجماعات الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،عالوي محمد حسن: سيكولوجية 1 
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املشتركة للفريق والذي يتمية إفراده بالروح املعنوية العالية التي تتمثل في استعداد كل العب بالتضحية 

 .1باملصالح الشخصية في سبيل التحقيق املصلحة العامة للفريق

 ويخضع تماسك الفريق وديناميكية جماعته الى مجموعة من الشروط منها: 

 االنتماء للفريق.الشعور ب -

 إشباع الحاجات الفردية. -

 .الشعور بالنجاح -

 املشاركة  -

 وجود قوانين ومعايير وتقاليد الفريق  -

 توفر القيادة الصالحة -

 توفر العالقات التعاونية -

ااملتطلبات الدفسية:-1-3-5

إذا تتبعنا بدقة منافسات كرة القدم الحديثة وما يبذله الالعب خاللها من جهد بدني وعصبي وما يرافق       

ذلك من انفعاالت مختلفة، وإذا ضبطنا طريقة التدريب الالعب وإعداده من حيث الحجم والشدة وعرفنا 

ة نقول: لو وضعنا كل ذلك أمام الضغوط النفسية الواقعة عليه من إجراء حساسية اللعبة وأهمية املبارا

أعيننا ألحسسنا إعداد الالعب إعدادا نفسا سليما وعلميا من اجل أن نستطيع مجابهة كل السلبيات 

 والتغلب علهها وإحراز الفوز املنشود. 

 

 

 

 

 

                                                           

 مرجع سابق.عالوي محمد حسن: سيكولوجية الجماعات الرياضية، 1 
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 :التدريب الرياض ي .2

 :التدريب الرياض ي تعريف-2-1

الفرد  إعداد إلى أساساوتهدف  واملبادئ العلمية لألسسن التدريب الرياض ي عملية تربوية تخضع ا  

 .1الرياضية ألانشطة أنواعلتحقيق أعلى مستوى رياض ي ممكن في نوع معين من 

 علىوالعمل املستويات خالل املنافسة  أعلى إلىالوصول الالعب  إلىيهدف التدريب الرياض ي و   

الالعبين والفرق  وإعدادهو العمليات التعليمية التي تتضمن التنشئة  ممكنة، والتدريبفترة  ألطول استقراره 

املستويات في الرياضة املمارسة  أعلىالرياضية من خالل التخطيط والقيادة والتطبيق بهدف تحقيق 

 .2فترة ممكنة ألطول  والحفاظ عليه

 أعلى إلىبالفرد  تهدفاملتةنة، على انه خاصية منظمة للتربية البدنية الشاملة  بالتدري ويعرف  

 3وإلانتاجالفرد  إعدادتسهم بنصيب وافر في  املختار، كماالرياض ي مستوى ممكن في نوع النشاط 

ويشير تعريف التدريب الرياض ي الى عملية التكميل الرياض ي املدارة وفق املبادئ العلمية والتربوية   

عن طريق التأثير املبرمج واملنظم في كل من قدرة املستهدفة الى مستويات مثلى في احدى ألالعاب واملسابقات 

الالعب ألاداء وعليه فان املهام التدريبية البد ان ترتبط باملهام التربوي وان يقوم املدرب الدور القيادي في 

عملية التدريب في تنفيذ وإدارة هذه املهام بصورة مبرمجة ومنتظمة وبشكل فردي بحيث ينظم ألاسلوب 

 4 .ما يناسب مقتضيات التدريب لتحقيق إنجازات مثلىالحياتي لالعب ب

 وهي:هناك مفاهيم سيكولوجية عديدة ومتنوعة للتدريب الرياض ي  أن إلى

 للتنافس(  إعداد-للشخصيةتطوير –ياض ي عملية )تربوية ر لالتدريب ا 

 5التدريب الرياض ي شرط للتعلم. 

 

                                                           

 .59، ص7007محمد حسن عالوي: علم النفس التدريبي واملنافسة الرياضية، القاهرة، دار الفكر العربي،1 

 .75، ص7005رة، دار الفكر، مفتي إبراهيم حماد: التدريب الرياض ي الحديث، القاه2 
3 Harre, 1979, trainingslhre, Berlin, p79. 

 .4، ص7001وجدي مصطفى فاتح ومحمد لطفي السيد: ألاسس العلمية التدريب الرياض ي لالعب واملدرب، دار الهدى، املانيا، 4 

 .514،، ص7001الفكرالعربي،احمد امين فوزي: مبادئ علم النفس الرياض ي، املفاهيم التطبيقات، القاهرة، دار 5 



 الفصل األول

 

 

و الااالفصل    والطريقة املدمجة الرياض ي تدريبالوا املتطلبات البدنية 

18 

ا:التدريب الرياض ي خصائص-2-2

  املدرب.وفلسفة وقيم شخصية  تأثير 

  واملبادئ العلمية لألسسكما يخضع كافة عملياته  التربوية، ألاسسالاعتماد على  

  عملياته.تواصل عمليات التدريب الرياض ي وعدم انقطاعها وتكامل 

  1لنمط الحياة الرياضية، مع نبذ املنشطات وإتباعه فيه،دور الخبرة  إهمالعدم. 

ا :التدريب الرياض ي أهداف-2-3

  الاعداد البدني متعدد الجوانب)الشامل(تحسين 

  اغناء الرياض ي باألمور املعرفية الخاصة بقواعد التدريب الفسيولوجي والنفسية الخططية والتغذية

 .ووظائف استعادة الشفاء والعالقات الاجتماعية مع اعضاء الفريق

  درب.املالتركية على املتطلبات البدنية الخاصة بكل نشاط ويعتمد ذلك على خبرة 

  2أدائهاتحسين وتطوير الخطط من خالل تعليم طريقة. 

تعمل على تحسين ورفع مستوى لياقة الالعب للفعالية  أهدافن التدريب عملية منظمة لها إ 

وتهتم برامج التدريب باستخدام التمرينات الالزمة لتنمية املتطلبات الخاصة  املختار،الخاصة او النشاط 

تفهم  إلىهذه املبادئ التي تحتاج  أساسمبادئ لذلك تخطط العملية التدريبية على  والتدريب يتبع باملسابقة،

  تدريبية،كامل من قبل املدرب قبل البدء في وضع برامج 

ا :التدريب الرياض ي مبادئ-2-4

 التدريب. أحمالعلى التكييف مع  الجسم قادر إن 

 الشفاء.زيادة استعادة  إلىأحمال التدريب بالشدة والتوقيت الصحيح تؤدي  إن 

 البدنية.الزيادة التدريجية في أحمال التدريب تؤدي على زيادة استعادة الشفاء وتطوير اللياقة  إن 

  التدريب على فترات  أحمالكانت  أو استخدم املداومة نفسه باستمرار  إذاال زيادة في اللياقة البدنية

 متباعدة.

                                                           

 .72-71، ص7005مفتي إبراهيم حماد: التدريب الرياض ي الحديث، القاهرة، دار الفكر، 1 

 .59، ص، 5،7003كويس الجباني: التدريب الرياض ي النظرية والتطبيق، ط2 
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 جدا.التدريب الزائد يحدث عندما تكون أحمال التدريب كبيرة جدا أو متقاربة  إن 

  ما تم ذكره أعاله فهناك  إلى باإلضافةيكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التدريب الخاص

 التخصص(.املداومة املردود العائد  )زيادةللتكيف وهي  ألاساسيةالقوانين 

ا  الحمل:زيادة  قانونا-2-4-1

مجموعة من الخاليا تؤدي وظيفة  أو من الخاليا الحسية الدقيقة ،وكل نوع  إلانسانجسم لقد بنا   

مختلفة ،وجميع الخاليا لها القدرة على التكيف مع كل ما يحدث للجسم وهذا التكيف العام يحدث داخل 

الجهد البدني و العصبي الواقع على أجهزة الالعب  أو ، ومداومة التدريب هو العبء الجسم بصفة مستمرة 

مقصودة في الوحدة بدنية  أنشطة أداءاملختلفة كالجهاز الدوري و التنفس ي و العضلي والعصبي ...الخ نتيجة 

فعندما يواجه الالعب تحديا للياقة  2و التحمل هو الوسيلة التي تستخدم في تنفيذ أحمال تدريبية 1التدريبية

وعندما تتوقف جه املداومة تدريبي جديد تحدث استجابة من الجسم وهذه الاستجابة هي التعب البدنية توا

 ال يعيد(  الاستشفاءاملداومة تكون هناك عملية الاستشفاء  من التعب والتكيف مع املداومة التدريب )

لزيادة الحاصلة مستوى أفضل ويكون ذلك املستوى العالي يحدث نتيجة ا إلىاملستوى فقط ،بل  إلىالالعب 

في فترة استعادة الشفاء الخاصة باملداومة التدريب ألاول ،وعليه فآن زيادة املداومة تسبب التعب و 

 .3دة الشفاء او تتحقق بدرجة قليلةزيادة استعا مرحلة إلىالاستشفاء و التكيف يسمحان للجسم بوصول 

ا(:املردود )العائد قانونا-2-4-2

يكون الجسم في  وبالتالي ال يكون هناك تحمل التدريب املنتظم فلن  إلىلم يتعرض الالعب  إذا  

 ،والراحةالبدنية كنتيجة مباشرة للعالقة الصحيحة بين الحمل  حاجة الى التكيف، تتحسن اللياقة

زيادة  إلىيؤدي  املدانة مستوى الزيادة في  أن إلى لإلشارة املداومة يستخدمومصطلح الزيادة التدريجية في 

ويجب ان تضمن الزيادة في الحمل بين  البدنية،من اللياقة  اعليوزيادة استعادة الشفاء ملستويات التكيف 

 الراحة.فترات  التكرارات، وتقليل التكرارات، وسرعةاملتغيرات كالزيادة عدد 

ذلك فان الزيادة  الالعب، وعلىمختلفة عن استشفاء  تأثيراتلها  رأيناالتدريبية كما  ألاحمال إن 

من  الاستشفاءوسوف يحدث لالعب مشكالت في  كامل،التكيف غير  إلىالتدريب سوف يؤدي  مداومةفي 

عندما يكون  هاذيحدث  تتراكم،ان  أيضااملشكالت مع الاستشفاء يمكن  الاحمال(، هذهمثيرات التدريب )

                                                           

 .317، ص، 5994بهاء الدين سالمة: فسيولوجيا الرياضة، القاهرة، دار الفكر العربي، 1 

 .32، ص،7001، دار وائل للنشر،5، طإبراهيم الخوجا: مبادئ التدريب الرياض ي احمد2 

 .7001عمر محمد الخياط: نقال عن بيترج، ل، تومسون املدخل الى نظريات التدريب، الاتحاد الدولي القوي، 3 
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اومة وفترة الراحة البنية ويعىي العالقة بين املد جدا،او متعاقبا على فترات قريبة  جدا،تكرار التحميل كبيرا 

بسبب عدم التكيف الكامل ملداومة  التدريب الذي يعد  ألاداء،ويرجع هبوط املستوى  1في الوحدة التدريبية

املدرب ان يتيح الفرصة حدوث ظاهرة املداومة الزائدة ،وفي هذه الحالة يجب على  ألاسباب أهمواحدا من 

التدريب املختلفة، وان العالقة بين  أحمالعملية تقسيم وتقليل  بإجراءلالعب لراحة حقيقية وان يقوم 

الحمل و الاستشفاء تسمى بمعدل التدريب ، وعلى ذلك فان تحديد معدل التدريب الصحيح الفردي لالعب 

 .2الطرائق التي يمكن املدرب من خاللها املستوى املثالي كل من مستوى اللياقة و ألاداء إحدىيعد 

ا التخصص: قانونا-2-4-3

إن لقانون التخصص طبيعة خاصة، حيث نجد أن نوعية املداومة التدريب ينتج عنها استجابة  

التدريب خاصا بكل العب ومتماشيا مع متطلبات املسابقة التي  كون مداولةت أنوتكييف خاص ويجب 

كما أن حجم ملدى ، يأتي دائما قبل التدريب الخاص في الخطة طويلة ا إناختارها ،ان التدريب العام يجب 

وكلما كان حجم  أي  مدى يمكن لالعب أن يستكمل متطلبات التدريب الخاص، إلىالتدريب العام يحدد 

وخالل العملية التدريبية  3التدريب الخاص كبير استيعابالتدريب العام كبير كلما كانت قدرة الالعب على 

التعاون فان التطوير يتم في الاتجاه البيولوجي ،التعليمي ، والاتجاه التربوي املهتم بالجانب الخلقي ،الانتماء ،

)البيولوجية ،التعليمية  ألاساسيةفهذه الاتجاهات  4، وجانب ضبط النفسإلاثارة،  إلارادةالرياضية،  الروح

 .تتطور خالل العملية التدريبيةو و تنم أن،التربوية ( يجب 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .559، ص، 7007املركز العربي للنشر، يحيى السيد الحاوي: املدرب الرياض ي بين ألاسلوب التقليدي والتقنية الحديثة، القاهرة، 1 

 .7001عمر محمد الخياط: نقال عن بيترج، ل، تومسون املدخل الى نظريات التدريب، الاتحاد الدولي القوي، 2 

 .49-40، ص،7001، دار وائل للنشر،5احمد إبراهيم الخوجا: مبادئ التدريب الرياض ي، ط3 

 .34-37، ص، 7009، 4سلسلة الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياض ي، ط البيك: تخطيط التدريب الرياض ي من علي فهمي4 
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االتدريب املدمج: .3

 تعريف التدريب املدمج:-3-1

الاصطالحي: التعريف-3-1-1

بأنه نظام متكامل يهدف إلى مساعدة املتعلم خالل كل مرحلة من  (2003)محمد عطية يعرفه  

بأشكاله املختلفة داخل قاعات  الحديثمراحل تعلمه، ويقوم على الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم 

 الدراسة.

بأنه توظيف املستحدثات التكنولوجية في الدمج بين ألاهداف ( 2002إسماعيل  )زاهرايعرفه و  

 لوجه والتعليم 
ً
واملحتوى ومصادر وأنشطة التعلم وطرق توصيل املعلومات من خالل أسلوبي التعلم وجها

التدريس بكونه معلم ومرشد للطالب من خالل املستحدثات التي إلالكتروني إلحداث التفاعل بين عضو هيئة 

 .ال يشترط أن تكون أدوات إلكترونية محددة

ا:في املجا  الرياض ي التعريف-3-1-2

طريقة تستخدم املقاومات الثقيلة و الخفيفة بطريقة متباينة ، و تهدف في النهاية إلى  على أنه يعرف

أثقال بشدة عالية يتبعها تمرينات البليومترك في نفس املجموعة تحسين القدرة العضلية، وهي تدريبات 

أن الش يء املهم في التحضير البدني هو أن تستطيع تسيير قوتك  ،التدريبية كما أنها تتشابه بيو ميكانيكيا

، التقييم الفيسيولوجي بتمارين خاصة يجب أن تكون معروفة ،إدماج الكرة البدنية بتمارين تدخل فهها الكرة

، و زيادة على ذلك املدرب يجب عليه سمح باكتساب قدرات تقنية، تكتيكية و بدنية لالعبي العمل البدني ف

أن يتأقلم مع الثقافة الكروية و التكتيكية لالعبين و النوادي ، التي يكون تحت وصايته ، لكي يتحكم في 

مثال هناك الذي يشاهد التمرين و ينفذه وهو يختلف عن الذي يراه " bobby nightو يقول  1التدريبات

 ."ويفهمه ثم يطبقه وأيضا هناك فروق بين سماع التعليمات أو إلاصغاء إلهها 

، إن 2إن التمارين املعطاة إلى الفريق يجب أن تنفذ بشكل فعال لكي يستفيد الالعب منه بشكل كبير    

البدني العام والخاص وفي إلاعداد املهاري وألاعداد الخططي أن كان للتمارين أهمية كبرى في إلاعداد 

                                                           
1 DELLAL ALEXANDER (2008), de l’entrainement a la performance en football, paris : Dépôt légale. 
2 NIGHT BOBBY(1983), w.a.b.c.fiba.italy : bolngna 
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للمبتدئين أو املستويات العليا ملا تتمية من خصائص لتهيئة الرياضيين بدنيا ومهاريا وتكتيكيا وبما يتناسب مع 

 .1ذلك النشاط

رفة )العقلية(، كل من جمع الجوانب السلوكية الثالثة: املعلومصطلح املندمج هو يلقب بلقب الكامل 

 .2الحركية )البدنية( الوجدانية )الانفعالية(

التدريب املدمج يسمى مجمعا وأيضا مختلط أو تدريب املقاومة الخاصة، نحن نسعى لتحقيق  

، ومثال لذلك الدمج أو التكامل هو التدريب 3مستوى جيد من اللياقة البدنية إلى التدريبات باستخدام الكرة

    .مزوجة باللياقة والذي يبقى عليه لفترة محددة من الوقتالشبيه باملهارة امل

يستخلص الطلبة الباحثين من خالل التعاريف السابقة الذكر أن التدريب املدمج هو خلط بين     

اجل تنمية صفة بدنية واحدة أو  وذلك منالتمارين البدنية مع بعضها البعض أو هو دمج التمارين املهارية 

 اجل تحقيق الهدف املرجو. واملهارية والتكتيكية منمج بين التمارين البدنية صفتين معا، أو د

 أهمية التدريب املدمج:-3-2

يعتبر التدريب املدمج وسيلة مهمة من الوسائل الحديثة في تدريب كرة القدم، فهو كسر لقاعدة 

ثم تمارين اللعب املصغر، ونمط التدريب اليومي الذي يتألف من عدة فعاليات كاإلحماء ثم تمرين التكتيك 

وهو مناسب جدا لالعبين الذين يتدربون لفترات تدريبية أكثر من خمس وحدات أسبوعية كما في املدارس 

 .4وألاكاديميات الكروية، والذي يعتبر من أهم عناصر جذب الالعبين وتخلههم من روتين التمارين اململة

 أشكا  وأنواع التدريبات املدمجة:-3-3

ألاسلوب مزيجا من نماذج التدريبات ذات ألاثر الهادف لرفع الناحية املهارية و البدنية أو  يعد هذا  

كلههما من الناحية الخططية ، و يتوقف ذلك على محتواها و هدفها ألاساس ي و الفرعي الذي يضعه املدرب و 

حساس الحركي و رفع تناسب ذلك مع مرحلة و فترة التدريب ، و هذه التدريبات ذات اثر جيد لتنمية إلا 

درجات تكيف الالعب ملتطلبات املباراة في اقل وقت متاح فضال عن تحسين القدرات البدنية و الخططية 

الخاصة و ذلك بتنمية تقدير املسافات و سرعات العدو و توقف الدورات و ربطها بحركات الزمالء النافسين و 

حة و التوقعات التي تتمية بها طبيعة ألالعاب الجماعية الخصوم ، و زيادة قدرة الالعب على الاستجابة الصحي

                                                           

 .521ص  7000العادل للطباعة بغداد،  وجيه محجوب: التعلم وجدولة التدريب، العراق،1 

 .513ص  5994أمين أنور الخولي: الرياضة والحضارة إلاسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة،2 
3 VITULLIT, M. (2010) http//www.etrainementdefoot.com. 
4 MOUWAFK MAJEED MOLA : entrainement intégré de football : bio.soccer@yahoo.com 
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) كرة القدم (، و لذا فان هذا ألاسلوب يعتبر اكبر ألاساليب فعالية لالعبين الكبار و ذو املستوى العالي لرفع 

مستوى ألاداء التنافس ي ، و ترقية أداء املهارات الخاصة تحت ضغط الخصم و تصحيح ألاخطاء ، و تنمية 

الخططية و التفكير أالبتكاري لالعب ، و يتجه املدرب إلى إعداد الوحدات التدريبة لتحقيق ألاغراض  القدرات

السابقة مع مراعاة دمج تمارين بدنية ، مهارية ، التدريبات املندمجة مهارية بدنية كذلك التدريبات املندمجة 

 .1مهارية خططية ، و املهارية خططية بدنية

االبدنية املدمجة: التدريبات-3-3-1

طريقة تستخدم املقاومات الثقيلة والخفيفة بطريقة متباينة، تهدف في النهاية الى تحسين القدرة     

هي سلسلة تدريبة بشكل تتابعي بهدف تحسين صفة  Flack et kontor (1291)العضلية في هذا الشأن يقول 

 بدنية واحدة.

ثقال بشدة عالية يتبعها تمرينات البليومترك في نفس في تدريبات أEbbon et watt (1229 )أما     

املجموعة التدريبية على أن تتشابه بيو ميكانيكيا، ويرى الباحثون بأنه أسلوب استراتيجي يمكن من خالله 

تحقيق أقص ى استفادة ممكنة من تمرين البلومترك بعد أداء تدريب ألاثقال الذي يماثله في املجموعات 

 العضلية.

 رنامج التدريبات البدنية املدمجة:ب-3-3-1-1

إلى أن برنامج التدريب املدمج يمكن ان يؤدى من خالل ثالثة أشكال  Danny o dell (2007)يرى 

 تدريبية وهي:

الشكل التدريبي العام: وعلى جميع الالعبين في هذا الشكل آن يؤدوا جميع املجموعات الخاصة بتدريبات  -

د راحة قبل أداء تدريبات البليومترك مع فترة استعادة 3ث، ويتبعها  10ألاثقال بقترة استعادة استشفاء 

 استشفاء.

الشكل التدريجي النوعي: وعلى الالعبين في هذا الشكل أن يؤدوا تدريبات البليومترك بطريقة تتناسب مع نوع  -

د بين  3رياضتهم، ويؤدي الالعب مجموعة أثقال واحدة يتبعها مباشرة مجموعة بليومترك بفترة راحة 

املجموعات ومراعاة الحد ألادنى الستعادة الاستشفاء بين املجموعتين )ألاثقال والبليومترك( ويطلق على 

 .2املجموعتين معا اسم السلسة

                                                           

 .700ص 5999أمر هللا أحمد البساطي: قواعد وأسس التدريب الرياض ي وتطبيقاته، إلاسكندرية، منشأة املعارف، 1 

 .7050عمر صابر حمزة: الاكاديمية العراقية الرياضية، 2 
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الشكل التنافس ي: وهو يتشابه مع الشكل النوعي في طريقة التطبيق مع إلغاء الحد ألادنى للراحة نهائيا وزيادة  -

بين السالسل التدريبية )مجموعة أثقال + مجموعة بليومترك(، ويرى الباحثون أن د  01فترة الراحة إلى 

الشكل التنافس ي يصلح لالعبي املستوى العالي وال يصلح تطبيقه مع الناشئين، وذلك لتالش ي حدوث إصابات 

 بين الناشئين قد تضر بمستقبلهم الرياض ي.

اعداصر تقدين حمل التدريب البدني املدمج:-3-3-1-2

االتكرارات في التدريب البدني املدمج: -

أن عملية تحديد العدد ألامثل من املجموعات و  (1221عبد العزيز الدمر و ناريمان الخطيب )يشير 

التكرارات لكل تمرين نالت قدرا عظيما من الاهتمام للحصول على أفضل تنمية للقوة إذ أن عدد املجموعات 

عدد التكرارات في املجموعة يتحدد تبعا للهدف من التدريب باألثقال و له عالقة مباشرة بنتائج التدرب و ان 

قد اجمع معظم مدربو القوة و إلاعداد البدني على ان الحد ألادنى للتنمية املؤثر للقوة في مراحل ألاعداد يتم 

ات ان املجموعات و التكرار   Roger earle (2000)تكرارات ويذكر 1-50مجموعات ب  01إلى  3باستخدام 

أما في  57-9و التكرارات من  1تحدد حسب الفترة التدريبية ففي التضخم العضلي تكون املجموعات من 

تكرارا أما في مرحلة القدرة فتكون املجموعات  01إلى  1مجموعات و التكرارات من  1إلى  3مرحلة القوة من   

ان اغلب الدراسات التي  thomas (2007)تكرارا ، و يشير  1-7مجموعات و التكرارات من  1إلى  3من 

من الحد ألاقص ى لالعب ، و  % 91( تكرارات عند رفع الثقل بشدة 1استخدمت التدريب املدمج استخدمت )

( تكرارات من الحد ألاقص ى، ال 1( تكرارات تدريب البليومترك، و بعض الدراسات أشارت غالى أن )1يتبعها )

( 1تؤثر باإليجاب على املتغيرات التابعة و املرتبطة بالتدرب البليومترك ، و بالرغم من ذلك فالباحثين يروا ان )

ب فهي ال تؤثر بالسلب على أداء البليومترك شريطة أال يؤدوا تدريب البليومترك تكرارات اذا لم تؤثر باإليجا

( 1مباشرة بعد تدريب ألاثقال بدون فترة راحة ، و توجد دراستان فقط استخدمنا تكرارات مختلفة عن )

لية من أقص ى تكرار ، و حدثت زيادة في ناتج القدرة العض % 11( تكرارات بشدة 1تكرارات، حيث استخدم )

فقط من الحد ألاقص ى لالعب و حققت  %11، و هذه الدراسة تعتبر هامة حيث استخدمت  % 4.1مقدارها 

 نتائج رائعة ، و لكنها أجريت على الطرف العلوي فقط .

االشدة في التدريب البدني املدمج:  -

ملداومة الزائد إن الشدة او املقاومة املؤثرة أو ا (1221عبد العزيز الدمر و ناريمان الخطيب )يذكر 

ن يتدرب به الالعب و تعد الشدة واحدة اكلها مترادفات تعبر عن مقدار املقاومة )الوزن الثقيل( الذي يجب 
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من اكثر متغيرات تدريب القوة أهمية و تعرف الشدة في مجال تدريب ألاثقال بأنها " أقص ى ثقل يمكن رفعه 

ال أكثر وزنا أو بتحريك ثقل محدد بدرجة أسرع أو لعدد محدد من املرات " و الشدة تزيد باستخدام أثق

خفض فترات الراحة أو كل من العوامل مجتمعة و عن تصميم برنامج لتدريب القوة فانه يجب تحديد شدة 

كل من التمرين او مقدار املقاومة الذي يجب أن يتدرب به الالعب و لقد نالت عملية تحديد وزن الثقل الذي 

، وعلى الرياض ي أن يتدرب بشدة عالية 1العديد من العلماء و الباحثين في هذا املجال يبدأ به الالعب اهتمام

لكل من تدريبات ألاثقال و تدريبات البليومترك ، وهذا يعىي أن الحجم يجب أن يكون منخفضا بما فيه 

طريق تشابه  الكفاية و ذلك لتجنب حدوث إلاعياء ، لذا يجب التركية على نوعية التمرينات املستخدمة ، عن

 التمرينات املستخدمة في ألاثقال مع التمرينات املستخدمة في تدريبات البليومترك .

االراحة في التدريب البدني املدمج: -

و آخرون انه عندما يتم استثارة العضلة بمقدار يفوق قدرتها  محمد محمود عبد الدايميشير 

عيد شفائها و يحدث التكيف الفيسيولوجي الطبيعية فاألنسجة العضلية تحتاج إلى وقت مناسب لتست

الايجابي ، و لو كان الوقت املنقض ي بين الواجبين الحركيين قصيرا جدا فان العضلة ال تتمكن من استعادة 

الشفاء و تؤدي إلى التعب العضلي و إذا زادت فترة استعادة الشفاء فسوف ال يحدث تقدم في مقدار القوة 

أن العديد من الدراسات تناولت فترات الراحة املثالية بين  Commynes thomas 2006العضلية ، و يشير 

 تمرين املقاومة و هذه الفترة يشار إلهها بفترة الراحة داخل التدريب املدمج .

 الكثافة في التدريب البدني املدمج: -

ان علماء التمرينات واملدربين الرياضيين يوصون  (1221عبد العزيز الدمر وناريمان الخطيب )يذكر 

بالتدرب ثالث أيام في ألاسبوع حيث يؤدي ذلك إلى أفضل استعادة ممكنة للشفاء ويسمح بزيادة فعالة في 

( أن عدد مرات 5992وآخرون ) حسام الدين القوة واملتغيرات الفيةيولوجية املصاحبة. ويضيف طلحة

تحديد الوقت املطلوب وألاهمية النسبية للرياضة املعنية وتحتاج معظم  التدريب في ألاسبوع تستخدم في

 international associationالرياضات في تدريبها الى مرتين او ثالث مرات تدريب باملقاومات في ألاسبوع ويشير 

of athletics federation (2003)  مع فترة مرات أسبوعيا  3-5إلى ضرورة أن تؤدى التدريبات املدمجة من

                                                           

 .7050عمر صابر حمزة: الاكاديمية العراقية الرياضية، 1 
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ساعة بين الوحدات التدريبية التي تستخدم تمرينات لتقوية نفس  91-49استعادة استشفاء تتراوح من 

 .1املجموعات العضلية

 التدريبات املهارية املدمجة:-3-3-2

طبيعة اللعب خالل مباريات كرة القدم بمواقفها املتغيرة و املتنوعة تفرض على الالعبين استخدام  

كثيرة للمهارات املختلفة منها )املهارات املركبة( أو املندمجة وهي تمثل شكل من البناء يتكون  أشكال مركبة و 

و يؤثر كل منها في آلاخر تأثيرا متبادال ، و لذلك يستوجب على  يبتتال ىمن عدة مهارات مترابطة )مندمجة( تؤد

املدرب إعداد و تجهية العبيه ملواجهة تلك املواقف من خالل الارتقاء بمستوى ألاداء املهاري طبقا لشروط و 

.الخ( ، استالم و مراوغة....رظروف املباراة ، حيث يعد امتالك الالعب للمهارات املنفردة و إتقانه لها )تمري

ليست بأهمية توافر القدرة لديه على أدائها بصورة مركبة )استالم ثم تمرير_ استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 

تمرير، استالم ثم مراوغة ثم تصويب الخ( ودقيقة تتناسب مع طبيعة املواقف خالل املباراة، و امتالك 

مع متطلبات املباراة يتيح له اختيار أفضلها  الالعب ألشكال اختيار متنوعة من املهارات املندمجة بما يتشابه

 طبقا للموقف اللعبي و من ثم زيادة قدرته على املناورة و تنفيذ الخطط .

االتدريبات املهارية البدنية املدمجة:-3-3-3

يعتمد أداء الوحدات التعليمية والتدريبية ذات التأثير املهاري على تحديد ألاهداف ألاساسية 

تحقيقها خالل الوحدة )مهاري أساس ي، بدني فرعي، أو العكس( ثم وضع محتويات النماذج والفرعية املراد 

وأسلوب إخراجها لتحقيق تلك ألاهداف وأخيرا ربط أداء املهارات الخاصة بتدريب العناصر البدنية الحاسمة 

هداف الوحدة واملنتقاة كمواقف لعب تنافسية، وفي هذا الصدد يجب على املدرب التركية في الشرح على أ

وخالل  2التدريبية وكيفية التنفيذ بما في ذلك أساليب عدد التكرارات لألداء وشدته وفترات الراحة البينية

التدريب على مهارات التمرير و الاستالم أو الجري بالكرة، أو السيطرة يمكن للمدرب ربطها بتحقيق أهداف 

تم ذلك في صورة ثنائية أو مجموعات و تؤخذ فترات بدنية خاصة كالسرعة أو التحمل أو تحمل السرعة، و ي

الراحة كوسيلة للتغير و التبديل في تحقيق ألاهداف و نظام عمل الالعبين و التوجيه و إعطاء املعلومات . وما 

نود التأكيد عليه هو ضرورة مراعاة املدرب أوال لألسس والقواعد العلمية لتدريب وتنمية العناصر البدنية 

من حيث )حجم وشدة وفترات الراحة( للتمرين أثناء ربطه بالتدريب على املهارات ليتم تحقيق  –املختارة 
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ألاغراض املرجوة وال تصبح مجرد تدريبات شكلية فقط، وثانيا عدم إغفال شروط وقواعد املتطلبات الفنية 

 للمهارة الخاصة املراد تعليمها أو التدرب علهها.

االخططية املدمجة:التدريبات املهارية -3-3-4

ض الصعوبات عتتمية تلك النوعية من التدريبات باحتواء املهارات الخاصة املتضمنة لها على ب    

املتدرجة عند تأديتها، وضرورة ربط احتياج وواجبات مراكز وخطوط اللعب باختيار تلك التدريبات لتحقيق 

 –خط وسط -العبي من خط واحد )خط ظهر أهداف محددة وقد تتم بصورة فردية أو ثنائية أو جماعية بين

خط هجوم( أو من خطين متتالين أو أكثر )العب خط وسط مهاجم أو مع ظهير( سواء في حالة الاستحواذ 

 الثلث الدفاعي(. –على الكرة أو الدفاع في أي جزء بامللعب في ألامام أو الخلف )الثلث الهجومي 

 املدمجة:التدريبات املهارية الخططية البدنية -3-3-5

يتسع نطاق أداء العبي كرة القدم في هذه النوعية من التدريبات لتنمية ألاداء املهاري لديهم مع   

الجانب البدني في أشكال خططية هادفة ، وهذه التدريبات تتشابه مع ألاسلوب السابق إال أنها تتمية بتحقيق 

الفعلية و التي تتضح فهها تحركات الالعبين  التكيف مع متطلبات املباراة و التنافس من خالل مواقف اللعب

، أداء املهارات تحت ضغط ، حرية اتخاذ القرار سرعة التحرك و ألاداء ، وهي تتم في شكل جماعي )أكثر من 

العبين( ملراكز الالعبين ، و ينحصر دور املدرب في التوجيه على تحقيق هدف التدريب و زيادة إيقاع اللعب و 

كذلك تحديد أزمنة و فترات الراحة البينية بما يحقق التنمية البدنية املرجوة ، كما يجب إتقان املهارات و 

على املدرب تشكيل النماذج التدريبية املتنوعة بين الالعبين لتحقيق شمولية ألاداء و زيادة قدرة الالعب على 

 .1ألاداء املتغير طبقا ملتطلبات كل مباراة
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 خالصة:

الرياض ي عملية خاصة منظمة، هدفها الوصول بالرياض ي الى  التدريبمن خالل ما سبق يعتبر  

اعلى مستوى ممكن من نوع الفعالية او اللعبة الرياضية، فالتدريب الرياض ي عبارة عن شكل التحضير 

ألاساس ي الذي يحصل بمساعدة طرق ووسائل منظمة، حيث يظهر ان التحضير الرياض ي يؤكد على تفسير 

ه عدم توقع الاستفادة املباشرة من التدريب في شكل تحسين استجابات التغيرات الوظيفية، ويقصد ب

الجسم، ولهذا ومن خالل دراسة طريقة التدريب املدمج، توصلنا الى انها وسيلة جد مهمة لتحقيق بعض 

 الرياض ي.التدريب ألاهداف من 
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 تمهيد:

ان التخطيط في حد ذاته نشاط قديم وليس وليد الفكر املعاصر، فقد تطور مع تطور ذكاء الانسان   

وتولدت قدرة الانسان على التخطيط حينما تطور الانسان من مرحلة الفطرة والغريزة الى مرحلة السلوكية 

تغرةة فمن او  الللفية الحرة والتي تكونت معها القدرات العقلية لإلنسان، فاستطاع ان يدرك املرافق امل

استخدام الانسان هذه اللاصية في حماية نفسه، فكلما زادت خرةاته كلما خطط لالنتقاع بموارد طبيعية 

وبأساليب افضل وسارة خطة نفوذ الى خطة أخرى والتخطيط في التدريب الرياض ي يقصد به التنبؤ الى ابعد 

 ا بطريقة منسقة وباالختبار برن مناهج بديلة قابلة للتنفيذ.  مدى بجميع ردود  ألافعا  واخذها في الاعتبار سلف

وبتطور رياضة كرة القدم نتيجة التطور العلمي ظهرة أساليب جديدة الاعداد الالعبرن، ونظرا  

من حيث العريف كرة القدم  في لتخطيطسنتطرق في هذا الفصل الى الصفات البدنية وااملوضوع لضرورة 

 والتخطيط السنوي الجيد. وأنواع الصفات البدنية
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 البدنية: الصفات -1

 البدنية:الصفات  تعريف -1-1

 في متفقة فنجدها )روسية( سوفيتية أو  أملانية أو  أمريكية سواء املختلفة املدارس لتلك وبالنظر     

 حركية بدنية كقدرات ،املداومةو  والسرعة العضلية كالقوة ألاساسية البدنية القدرات أو  الصفات مفهوم

 ارتباط خال  من إليها ينظر  فالبعض والدقة، والتوازن  والتوافق والرشاقة املرونة عناصر  أما فسيولوجية،

 . 1بدنية قدرات كونها إلى باإلضافة حركية توافقية كقدرات إليها ينظرون كما ببعض، بعضها

 والبنائية الصحية بالنواحي ويرتبط الجوانب متعدد مفهوم ” بأنها (3002 الخالق، )عبد ويعرفها 

 “. والنفسية والوظيفية

 بالتعب شعوره دون  عالية بكفاءة التدريب أداء على الرياض ي قدرة ” بأنها البدنية الصفات تعرفو  

 2”(.يبللتدر  تلزمه التي الطاقة بعض بقاء مع

عرف كما  
ُ
 التكيف في الوظيفية ألاجهزة وإمكانيات بدنية صفات مجموعة ” بأنها البدنية الصفات ت

 ألاجهزة اتزان على املحافظة بعد املستوى  حسب وتحديدها دائمة دوافع بوجود تظهر  التي الحوافز  على

 .3النتائج أفضل لتحقيق والنفس للبدن الكامل إلاعداد أي الوظيفية،

 البدنية:الصفات  أنواع -1-3

 : املداومة 1-3-1

التعب عند التمارين الطويلة ومتوسطة املدى تقاس مستوى املداومة هي قدرة ألاعضاء على تحمل  

 بقدرة الدورة الدموية والتنفسية للرئترن وكذا ألاجهزة العصبية مع التنسيق الكامل ألعضاء الجسم.   

تحقق مة التي وهي صفة أساسية في جميع ألالعاب والفعاليات الرياضية، اذ انها من الصفات امله 

تنمية الصفات البدنية ألاخرى وتنمية أيضا ألاجهزة الوظيفية ألاخرى في الجسم للوصو  الى درجة عالية من 

 الكفاءة في العمل.

                                                           

 .281ص2991والرياضية ديوان املطبوعات الجامعية،محمد عوض البسيوني: نظريات وطرق التةبية البدنية 1 

 21ص2998عالوي محمد حسن: سيكولوجية الجماعات الرياضية، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،2 

 .21،ص، 2998، 2حسرن: قواعد أسس التدريب الرياض ي مطبعة الانتصار جامعة إلاسكندرية، ط3 
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تعد املداومة صفة بدنية جسمية عامة حيث تسمح بتنفيذ التقنيات وألداء الحركي الدائم الذي يتمرز  

 .1قابيليه الرياض ي العالية عالية فهيا تعمل على تحقيق متوسطة او بقوة التعب وشدة 

 : املداومة أنواع-1-3-1-1

 العام: املداومة -

 وذلك باستخدامهو القدرة على التحمل لفتةة طويلة دون هبوط مستوى الكفاءة أو الفاعلية    

 .من الحمل وبمستويات متوسطةمجموعات كبرةة من العضالت 

ألاجهزة الوظيفية التي يتم فيها بناء قواعد عند تنفيذ او أداء الي نشاط بدني أيضا هي جميع وظائف  

 2او هي قابلية الرياض ي على تنفيذ أي عمل ما لفتةة زمنية طويلة.

 الخاص: املداومة -

هي قابلية تنفيذ او أداء الواجب الرياض ي بشكل فعا  تحت متطلبات محددة لفتةة زمنية معينة3، اذ يختلف 

نشاط.رياض ي عن بقية ألانشطة العامة او الرياض ي الكثرةة طبقا لللصائص التي يتمرز بها الكل أداء   

 : املداومةاقسام -1-3-1-3

 : الطاقةمداومة حسب انتاج -

 .مداومة الهوائية ال حمضية -

 .مداومة الهوائية حمضية -

 مداومة ال هوائية. -

 : البدنيةمداومة حسب القدرات -

 مداومة السرعة. -

 القوة.مداومة  -

                                                           

 .2981بغداد، ،قاسم حسن حسرن: كمونات الصفات الحركية مطبعة الجامعة 1 

 .18، ص2911 2: ألاسس العلمية الحديثة في رياضة املالكمة، دار الفكر العربي، ط.صالح السيد قدوس2 

 .2981،، مرحع سابققاسم حسن حسرن: كمونات الصفات الحركية مطبعة الجامعة بغداد3 
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 : املشتركةمداومة حسب العضالت -

 تحمل موضعي(.موضوعية )مداومة  -

 مداومة منطقة. -

 مداومة عامة. -

 : الزمنمداومة حسب -

 مداومة ذو الزمن القصرة. -

 ذو الزمن املتوسط. مداومة -

 مداومة ألازمنة الطويلة. -

 : السرعة-1-3-3

وتتوقف السرعة عند الرياض ي على يقصد بالسرعة قابلية الفرد لتحقيق عمل في اقل وقت ممكن، 

سالمة الجهاز العصبي والالياف العضلية والعوامل الوراثية والحالة البدنية، بمعنى ان السرعة هي مقدرة 

  1الالعب على أداء عدة حركات معينة في مدة زمنية قصرةة.

 على:بان السرعة تعتمد  وهلمان ويؤكد "

  العظمى.القوة  -

 العضالت.وتقلص سرعة انقباض  -

 الجذع.نسبة طو  ألاطراف إلى  -

 التوافق. -

 العضلية.نوعية ألالياف  -

 البدايةفي  ورد الفعلقابلية التلبية  -

  السرعة: أنواع-3-3-1-

                                                           
 .632، صسابقسامي الصفار: مرجع 1 
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 الفعل:رد  سرعة  

ان سرعة رد الفعل هي انعكاس وظيفي لكفاءة الجهاز العصبي املركزي حيث يعرف بالزمن الواقع ما برن او  

اكتماله، فلحسم الانسان قابلية على اكتساب صفة ارادية بتغرة وضعه من حالة الى أخرى، للحركة حتى 

وبتكرار تكون تلك الحركات ال ارادية كالقفز او الركض والضرب ويمكن ان نطلق على هذه الاستجابة رد 

 1.الفعل املكتسب

 الانتقالية: السرعة 

  2زمنية وبأقصر قتةةكنة تعني الانتقا  من مكان إلى أخر بأقص ى سرعة مم    

 الحركة سرعة: 

ونقصد بهذه الصفة أداء حركات ذات هدف محدد ملدة واحدة او لعدة مرات في اقل زمن ممكن، او     

أداء حركات ذات هدف محدد ألقص ى عدد من املرات في فتةة زمنية قصرةة ومحددة، وهذا النوع من السرعة 

 3تتكون من مهارة حركية واحدة، والتي تؤدي مرة واحدة مثل ركل الكرة.غالبا ما يشمل املهارات املعلنة التي 

 : القوة-1-3-2

القوة صفة بدنية أساسية وهدف مهم من اهداف الاعداد البدني، وهي خاصية حركية تشتةك في تحقيق 

 4إلانجاز والتفوق في اللعب، وهي من العوامل الجسمية الهامة لإلنجاز.

 .5في ممارسة ألالعاب الرياضية ةالهامة للنشاط الرياض ي، ومن العوامل املؤثر وبتالي هي صفة من صفات 

  : القوة انواع-1-3-2-1  

 القصوى:العضلية  القوة 

 قوة تستطيع العضالت توليدها من أقص ى انقباض إرادي لها ". أكبة »وتعني     

                                                           

 .12نفس املرجع، ص1 

 .110، ص1002، القاهرة، مصر،1دار الفكر العربي، طمفتي إبراهيم حماد: التدريب الرياض ي الحديث، 2 

 .12-19، ص2989، جامعة بغداد، العراق، 2ر، ج-ب-موسوعة القياس الختبارات في ت خريط:ريسان مجيد 3 

 .299، ص2981، مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة املوصل، بغداد، 2، ط2سامي الصفار واخرون: كرة القدم، ج4 

 .12كما  درويش ومحمد حسنرن، مرجع سابق، ص5 
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 القوة: سرعة 

 العضالت في التغلب على مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية " مقدرة»وتعني       

 القوة: مداومة 

وهو مرتبط بمستويات عالية من القوة ، 1على التغلب على املقاومات لفتةة طويلة " املقدرة»وتعني 

من الصفات البدنية التي يمكن  التحمل، وتحمل القوةوتعد حركة مركبة من صفة القوة العضلية وصفة 

 2عالي من العضلية. عنها في أنواع ألانشطة التي تتمرز بمستوى  الاستغناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .121، ص،2991القاهرة، مصر، العربي،مفتي إبراهيم حماد: التدريب الرياض ي الحديث، دار الفكر 1 

 .210، ص1021، مكتبة املجتمع العربي، ألاردن ،2اليد، طالاعداد البدني في كرة  عدوة:احمد عربي 2 
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 التخطيط في كرة القدم:  .3

  التخطيط: تعريف-3-1

التنبؤ عما سيكون عليه املستقبل مع الاستعداد له، أو التنبؤ باألحداث املستقبلية بناءا على  

يعرف على انه مرحلة التفكرة التي تسبق تنفيذ اي عمل والتي التوقعات، وعمل البةامج التنفيذية لها، كما 

 .تنتهي باتخاذ القرارات املتعلقة بما يجب عمله

 التخطيط:  أهمية-3-3

 .تشجيع النظرة املستقبلية 

 .تجنب الارتجا  والعشوائية 

 .يعمل على تحديد أهداف واضحة يحاو  ان يحققها 

 .تحديد مراحل العمل في اللطة 

  املوازنات وإلامكانيات وسبل الحصو  عليها وتوزيعها.يحدد 

 .نوع من أنواع الاقتصاد حيث يقدم من فقد املوارد 

 :الرياض ي التخطيط انواع-3-2

 املدى قصير  التخطيط-3-2-1

هذا النوع من التخطيط للعملية التدريبية يشمل الدائرة التدريبية السنوية التي تحتوي على عدد من  

ويمكن تقسيم هذا النوع الى عدد من الدوائر التدريبية )الفصلية، الشهرية،  املتنوعة،الدوائر التدريبية 

يط لها على الدائرة التدريبية الاسبوعية او الاسبوعية(. اذ ان الدائرة التدريبية السنوية ترتكز في بنائها والتخط

الدائرة التدريبية حرز التنفيذ مع عدم اغفا  اي نوع من  إلخراجتعتبة بمثابة التطبيق العملي الصحيح 

التحضرةات الالزمة لغرض تحقيق الاهداف على مدار السنة ، اذ تعتبة الدائرة التدريبية في التخطيط 

ية والنشاط املمارس اذ يوجد هناك اختالف في الفعاليات الرياضية ان كان والاعداد لها حسب نوع الفعال

ذلك يسمى بالتقسيم البسيط للدائرة التدريبية السنوية التي تتحدد بالفعاليات اللاصة بركض املسافات 

لجماعية الطويلة والسباحة الطويلة ، اما التقسيم املزدوج للدائرة التدريبية السنوية وهذا يشمل الفعاليات ا

 التي ترتكز على القوة والسرعة والقوة املمرزة بالسرعة
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 ألامد(: )طويل املدى بعيد تخطيط-3-2-3

سنوات اي  8-1وهو يشمل الاعداد للدورات الاوملبية والقارية اذ ان الفتةة في هذا النوع يستغرق من  

من خال  الاعداد والتهيئة لهذا النوع من التخطيط الرياض ي نرى انه يرتكز في بنائه على الدائرة التدريبية 

، وهناك في الدورات الاوملبية والقاريةالسنوية اذ تكون هي الاساس في عملية التهيئة والاستعداد للمشاركة 

 .التدريبيةشروط يجب الاخذ بها ومراعاتها عند اخراج هذا النوع من الدوائر 

 : التخطيط السنوي -3-4

وتعتبة خطط التدريب السنوية خطة قصرةة املدى ويعتبةها البعض أهم دعائم إلاعداد الرياض ي،  

مغلقة تقع خاللها فتةة املنافسات، وتعني خطة التدريب نضرا الن املوسم الرياض ي يشكل دورة زمنية 

فالبةنامج الذي تتضمنه خطة العمل السنوية  ،1السنوية باإلضافة إلى تدريب الفريق ككل بالتدريب الفتةي 

  تتضمن:يجب إن 

أجمالي عدد املباريات املقررة للفريق )سواء الجدو  الرسمي او املباريات الودية( وكيفية توزيعها في  – 

البةنامج والنقص في عددها يقلل من قيمة البةنامج ويهبط مستوى الالعبرن، فكما هو معروف إعداد 

 املباريات ال يمكن تعويضه بزيادة التدريب.

   املوسم وكيفية توزيعها وحمل كل فتةة ما برن العالي واملتوسط إجمالي عدد فتةات التدريب خال

واللفيف، وفق ألاسس العلمية أيضا وكيفية توزيع مداومة خال  الدورة التدريسية الصغرةة 

 )أسبوع أو ستة أيام أو خمسة أيام أو أربع .... الخ(.

 العب أو الفريق ال تقل أهميته توزيع أيام الراحة بالنسبة للفريق خال  البةنامج، فالراحة بالنسبة ل

عن التدريب أو املباريات، وتوزيع أيام الراحة في البةنامج يجب أن يتم في تناسق وترتيب يرتبط ارتباطا 

بتوزيع فتةات التدريب واملباريات، فإذا أدى الالعب أو الفريق مباراة فالبد أن يخلد -علميا-وثيقا 

ساعة كاملة، كما يجب  28بأي نشاط أخر قبل انقضاء  ساعة كاملة قبل أن يقوم 11للراحة ملدة 

 8ساعة إذا كان قد تدرب تدريبا بمداومة متوسط، ملدة  21أن يتمتع بالراحة الكاملة أيضا ملدة 

 ساعات إذا شارك في تدريب خفيف.

 

  

                                                           

 .110، ص،2991مفتي إبراهيم حماد: البةامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، مركز الكتاب للنشر، 1 
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  وقيل عن عدد املباريات وعدد فتةات التدريب يجب ان يتةجم في اللطة السنوية بالزمن، أي يجب

أن تتضمن اللطة إجمالي الزمن املخصص للمباريات وكذلك التدريب ونصيب كل نوع من أنواع 

 التدريب )بمداومة عا ، متوسط، خفيف( في اللطة وبالتفصيل.

  الزمن املخصص لكل عنصر من عناصر إلاعداد البدني )الصفات ألاساسية(، فالبد من أن يحدد

عداد البدني بصورة دقيقة وفق ألاساليب العلمية، فتجد البةنامج نصيب كل العب )او الفريق( من إلا 

اللطط الزمنية الالزمة لتدريبات القوة والسرعة والتحمل واملرونة والرشاقة بشقيها العام واللاص 

 .1في كل فتةة من فتةات املوسم الراض ي

فتةة الانتقا  أو الراحة الايجابية، و تقسيم اللطة السنوية إلى الفتةات آلاتية: فتةة إلاعداد، فتةة املنافسات، أ

 ومن ألاهمية مراعاة ان كل فتةة تمهيد للفتةة السابقة لها بصورة متدرجة.

 إلاعداد: مرحلة-3-4-1

تبدأ فتةة إلاعداد من اليوم ألاو  الذي يعود فيه الالعب الى ناديه ملمارسة التدريب استعدادا  

ة املباراة الرسمية ألاولى في املوسم الرياض ي، وتستغرق هذه للموسم الرياض ي، وتنتهي فتةة إلاعداد ببداي

و يشمل التدريب في هذه   2من إلاجمالي الفتةة املتخصصة للموسم الرياض ي كله، % 10إلى  10الفتةة ما برن 

الفتةة على تنمية الصفات البدنية ورفع الروح املعنوية لالعبرن واستعادة النشاط والتدريب على املهارات 

 ألاساسية وتنميتها وتطويرها، وبرنامج إلاعداد في هذه الفتةة ال يتغرة سواء بدا ذلك بمعسكر ، داخل النادي أو 

إنما بفضل املعسكر وخاصة اللارجي لم له من أثار اجتماعية ونفسية، ، خارج النادي او حتى دون معسكر

وخاصة اذا كان في جو طبيعي في درجة حرارة مناسبة ثم يتولى البةنامج وفق ما هو معد له في اللطة فرزيد 

الودية  املدرب من اهتمامه بالنواحي البدنية و املهارية  وكذلك اللطط ، وقبيل انتهاء إلاعداد تبدأ املباريات

)الوقاد  3التجريبية التي يتولى من خالله اختيار التشكيل املناسب الذي يرشحه للوض املباريات الرسمية

  : ( و تقسيم هذه املرحلة إلى فتةترن 181- 181،  1001

 

 

                                                           

 .181-182، ص1001محمد رضا الوقاد: التخطيط الحديث في كرة القدم دار الفكر العربي، 1 

 .110، ص،2991مفتي إبراهيم حماد: البةامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، مركز الكتاب للنشر، 2 

 .181-181، ص1001محمد رضا الوقاد: التخطيط الحديث في كرة القدم دار الفكر العربي، 3 
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 العام:  دإلاعدا مرحلة-أ 

على رفع مستوى  أسابيع، فيها يعمل املدرب 1 – 1تتةاوح الفتةة الزمنية لهذه املرحلة ما برن  

إلاعداد البدني العام، وتطوير إمكانية ألاجهزة الوظيفية، حيث يعتبة قياس الحد ألاقص ى من استهالك 

ألاكسجرن إحدى أهم املقاييس املقننة   كمؤشر لتحديد مقدار العبء الفسيولوجي والحمل البدني في 

خال  هذه الفتةة على رفع مستوى املهارات  إلى جانب العمل 1تدريبات العمل في فتةة إلاعداد البدني العام

 ألاساسية ومراجعتها 

 :الخاص دإلاعدا مرحلة –ب 

أسابيع تقريبا وطبقا لنوع اللعبة أو الرياضة وظروف كل العب  1 – 1تستغرق هذه الفتةة ما برن  

ويتجه التدريب الى الناحية والفريق ويهدف التدريب في هذه الفتةة إلى بناء املباشر للفرمة الرياضية لالعبرن، 

 .2التخصصية في جميع جوانب إلاعداد البدني واملهارى واللططي وذلك حسب املتطلبات والقابالت

 : مرحلة املنافسة)الرسمية(-3-4-3

،  3الهدف ألاساس ي ملرحلة املباريات يتخلص بإمكانيات بمستوى الذي تحقق من إلاعداد اللاص 

كما إن من أهم أهداف هذه الفتةة أيضا تفاعل املدرب مع مجريات املباريات ، فهو يعمل على إصالح ألاخطاء 

، ويجب مراعاتها أثناء الدور ألاو  مع الاهتمام باإلعداد الذهني و النفس ي  4التي أظهرتها املباريات السابقة

ي وتأثرةه على مستوى أداء الالعب وحثه دائما على استخدام يجب على املدرب مراعاة قيمة  مداومة النفس  لالعبرن لذا

لتحقيق الهدف من التدريب ، ) الاعداد النفس ي ( باستثارته الستخدام القدرات قدراته العقلية ألقص ى درجة 

بدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا وذهنيا حتى  ، كما يجب التةكرز على التقييم املستمر ملستوى الالعبرن 5الكامنة

أما الدور  6ستطيع تخطيط برامج التدريب لهذه الفتةة بواقعية ، مع التقليل النمطي و التمرينات املستخدمةي

الثاني فهو يهدف استئناف جو املباريات ، عن طريق املشاركة في املباريات الودية مع الفرق ألاخرى املختلفة و 

، و إلاكثار من  7نف بها مباريات الدور الثانيبالكم املناسب ، يستغرق أيضا على التشكيلة التي سوف يستأ

                                                           

 .1009ة القدم مذكرة املاستة، مستغانم،دربا  فتحي: تقييم ديناميكية املؤشرات املورفو وظيفية والصفات البدنية عند العبي كر 1 

 .91-92، ص، 1008، 1علي فهمي البيك: تخطيط التدريب الرياض ي من سلسلة الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياض ي، ط2 

 .201-98، ص،1عماد الدين عباس أبو زيد: تخطيط التدريب الرياض ي من سلسلة الاتجاهات الحديثة في التدريب الرياض ي، ط3 

 .11، ص2989طه إسماعيل: كرة القدم برن النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الفكر العربي، 4 

 .11، ص2998امر هللا احمد البساطي: قواعد واسس التدريب الرياض ي وتطبيقاته، إلاسكندرية، منشئة املعارف، 5 

 .111، ص،2991ب للنشر، مفتي إبراهيم حماد: البةامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، مركز الكتا6 

 .182-181، ص1001محمد رضا الوقاد: التخطيط الحديث في كرة القدم دار الفكر العربي، 7 
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النشاط التةويجي للعمل على تحديد النشاط ورفع معنويات الالعبرن وحتى يقبل على التدريب بروح طيبة 

،التخطيط لتقليل من درجة التعب لدى الالعبرن خال  البةنامج التدريبي مع إلاقال  من مباريات التجريبية 

رة و التنافس وحتى تؤدي املباريات الرسمية بجدية و الروضة في إلاجابة ، إلى جانب حتى ال يمد الالعب الك

 ، 1إجراء الاختبارات و املقاييس لتقويم مستوى ألاداء

  :الانتقال مرحلة-3-4-2

في املوسم تبدأ فتةة الراحة، والتي يتوقف فيها الالعبون عن ممارسة التدريب  ةبارام بعد الانتهاء اخر         

ويتمتعون بإجازة إجبارية )الواحة السلبية( ويبتعدون عن ممارسة كرة القدم، ويجب أن تكون فتةة استجمام 

هذه الفتةة في  السبيل أو تزد قليال في الفرق الهواة كما تقل 8-1الفتةة ما برن  وتمتد هذه 2واستمتاع وسفر

 ويجب مراعاتها وإجراءات يجب إن تتم خال  فتةة الانتقا : املحتةفرن.فرق 

إجراء فحص طبي شامل على كافة الالعبرن في بداية هذه الفتةة، ثم يجري العالج الالزم من النواحي   -أ

 الطبية والغذائية والنفسية والاجتماعية. 

البناء وتقبله كل طرف بروح رياضية مع تقدير العالج مناقشة الجميع ألاخطاء مع استخدام النقد  -ب

الالزم لهذه ألاخطاء حتى ال يبدأ الالعب الفتةة التالية بوجود رواسب وتفادي لعدم حدوث هذه ألاخطاء 

 .3مرة أخرى 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .111مفتي إبراهيم حماد: مرجع سابق، ص1 

 .181، ص1001محمد رضا الوقاد: التخطيط الحديث في كرة القدم دار الفكر العربي، 2 
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  خالصة:

امللقاة على املدرب، الن الجانب البدني هو ان الاهتمام باللياقة البدنية لالعبرن من اهم الواجبات  

القاعدة ألاساسية ألاولى التي تبنى عليها جميع الجوانب ألاخرى، وبالتأكيد فان الاعتماد على الطرق العلمية في 

تقنرن التدريب على الصفات البدنية له أثر إيجابي على مردود الالعبرن في امليدان، مما يساهم في رفع 

  لعبة. املستوى العام ل

التخطيط كون قد اعطينا نظرة عن نمن خال  ما سبق وحسب ما جاء في العناصر السالفة الذكر و 

يشجع على النظرة املستقبلية ويعمل على تحديد  ألنه عد من اساسيات اللعبة،ي ذيفي كرة القدم والالجيد 

ط وثيق برن الحالة البدنية ، وهذا يد  على وجود ارتباواضحة يحاو  ان يحققها من خال  التخطيطاهداف 

 لتخطيط الجيد، في تحقيق ألاهداف املسطرة للفريق.العالية لالعب وا
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  تمهيد:

ان املرحلة العمرية هي املرحلة املهمة في حياة الانسان، يمر الطفل في حياته بمراحل نمو متعددة 

التي تعرف بها فمن طفولة الى مراهقة الى نضج وبلوغ، ولكل مرحلة منها صفاتها املعينة وخصائصها املميزة 

عن غيرها من مراحل النمو املختلفة، يكتسب الطفل في كل منها ابعادا مختلفة في جميع مظاهر النمو والتي 

 تبدو اثارها امللموسة في سلوكه وتصرفاته وفي كفاءاته الجسمية والعقلية والروحية والاجتماعية.

سنة( ومفهوم النمو واهميته 71-71ة )يلفصل الى التعريف باملرحلة العمر ولقد تطرقنا في هذا ا

  وتعريف املراهقة ومراحل املراهقة.وخصائصه ومميزاته، 

ويريد الطلبة من خالل هذا الفصل ان نبين مختلف الصفات والخصائص التي يتميز بها العبو هذه 

 .( سنة71-71الفئة العمرية )
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 :النمو-1

 :معنى النمو-1-1

يشير النمو الى تلك العمليات املتتابعة من التغيرات التكوينية والوظيفية منذ تكوين الخلية امللقحة 

 البلوغ.وتستمر باستمرار حياة الفرد، وتتميز هذه التغيرات السرعة في املراحل ألاولى من العمر حتى اكتمال 

والحجم  ل والوزن والعرض والشكلالتكوينية تلك التغيرات التي تتناول نواحي الطو  بالتغيراتيقصد 

وتشتمل على التغيرات التي تتناول املظهر الخارجي العام للكائن، اما التغيرات الوظيفية فتشمل على التغيرات 

تطور الحياة فكان النمو به  والانفعالية لتساير التي تتناول الوظائف الحركية والجسمية والعقلية والجتماعية 

 واعضائه وكذلك ازدياد القدرات املختلفة للكائن الحي. ازدياد حجم الكائن الحي

   :أهمية دراسة النمو-1-2

ان أهمية دراسة النمو لها أهمية كبيرة عند العلماء والباحثين في مختلف املجاالت، فمعرفة خصائص 

الفرد نمو الطفل تفيد الطبيب والاخصائي النفس ي الاجتماعي، وذلك الن معرفة طبيعة املرحلة التي يمر 

تساعد على توجيه الوجهة السليمة التي ينبغي ان يسير فيها لكي يصبح مواطنا صالحا متكيفا مع نفسه 

 واملجتمع.

 املراهقة:-2

  تعريف املراهقة:-2-1

طفال  دنهاية الطفولة املتأخرة وبداية مرحلة الرشد وبذلك املراهق ال يعو  نهي املرحلة التي تقع ما بي 

 مرحلتي الطفولة والرشد. نوال يكون راشدا، انما يقع في مجال القوى، واملؤثرات والتوقعات املتداخلة ما بي

وهي مرحلة او فترة من العمر تتميز فيها التصورات بدعم هذا القول السلوكية للفرد بعواطف  

 الحادثة والتطورات العنيفة. توانفعاال 

 مراحل املراهقة-2-2

  ة( سن71-71املراهقة املبكرة)مرحلة 

 ( سن71-71مرحلة املراهقة املتوسطة )ة 
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 ( سن71-71مرحلة املراهقةاملتاخرة )ة 

 سنة(11-11مرحلة املراهقة املتأخرة)-2-3

 املرحلة التي تهم دراستنا هياو       

يتخذ فيها يطلق عليها بالذات مرحلة الشباب، حيث انها تعتبر مرحلة اتخاذ القرارات الحاسمة التي  

اختبار مهنة املستقبل وكذلك اختيار الزواج او العزوف، وفيها يصل النمو الى مرحلة النضج الجسمي ويتجه 

نحو الثبات الانفعالي والتبلور لبعض العواطف الشخصية، مثل الاعتناء باملظهر الخارجي وطريقة الكالم 

لديه ميول نحو الجماليات ثم الطبيعة والجنس  والاعتماد على النفس والبحث عن املكانة الاجتماعية وتكون 

 1الاخر.

  سنة: (11-11العمرية ) الفئة خصائص-3

  :املورفولوجية الخصائص-3-1

 مظهرينالبارزة في النمو املراهق ، ويشتمل البعد الجسمي على  إلابعادالبعد الجسمي هو احد  إن     

النمو الفسيولوجي او التشريعي والنمو العضوي واملقصود بالنمو  نالنمو مهما مظاهر من  أساسيين

البلوغ وما بعده  ثناءااهق ر ين التي يتعرض لها املباهرة لالعظالداخلية غير ال ألاجهزةالفسيولوجي هو النمو في 

الخارجية  ألابعادالنمو العضوي فيشمل نمو  مااويشمل ذلك التوجه بالخصوص النمو في الغدد الجنسية 

 cm 29في السنة  و   3kgللمراهق كالطول و الوزن والعرض حيث يكون متوسط النمو بالنسبة للوزن 

، وقد قدرة على تحمل التدريب أكثر فان عامل زيادة قوة للعضالت حيث تصبح العضالت  2بالنسبة للطول 

قدرة على تحمل  أكثر عضالت وتصبح ال 3من وزن الجسم 15حوالي  إلىتصل كتلة العضالت في هذه املرحلة 

 .وتزداد القدرة على التحمل الالهوائي 4التدريب

 الفسيولوجية:الخصائص -3-2

 الداخلية بوظائف املختلفة حيث يؤثر ألاعضاءونمو املرحلة النمو العددي الوظيفي يزداد في هذه 

تفوق في جوهرها  إذامظهر هذا النمو بزيادة سريعة في سعة القلب  ويبدأالجهاز الدموي في النمو الشرايين 

                                                           

 مرجع سابق. ،1171، دار الفكر، عمان، ألاردن، 5سامي محمد ملحم: علم النفس النمو، ط1 

 .11، 7111بيروت، لبنان، ، 1، دار الفارس، طحافظ: املراهقنور 2 

 .51، ص1171، دار الفكر، عمان، ألاردن، 5النمو، طعلم النفس  ملحم:سامي محمد 3 

 .111،، ص1115، 7والتطبيق، طالتدريب الرياض ي النظرية  الجباني:كويس 4 
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بالنسبة  إما،  71عند الذكور في السن   ml 120 إلىسعة حجم قوة الشرايين ويصل الضغط الدموي 

للرياضيين الذين يمارسون الذين يمارسون باستمرار فيزيد عندهم حجم القلب والرئتان وتصاحبها زيادة في 

التهوية  وتزداد ألاكسجينالعضالت كمية كبيرة من  ، حيث تستهلكوبين ألاجسام الحمراء وبينالهيموغل

وبالنسبة لكل من النبض وضغط  1العصبية في املخ من السمك والطول  ألاليافنمو  الدقيقة للرئتين ويزداد

الدم فتالحظ هبوط نسبيا ملحوظا في النبض الطبيعي مع زيادته بعد مجهودات قصوى دليل على تحسين 

 . ألاكسجينانخفاض نسبة استهالك ملحوظ في التحمل الدوري التنفس ي ما يؤكد 

  النفسية: الخصائص-3-3

انه مؤهل على الدخول في مجموعة  مثلذهنية تختص هذه املرحلة بتأهيل على تنفيذ عمليات 

اجتماعية ويكون له رد فعل على الحاالت املتعددة سواء كانت سلبية او ايجابية اما املعقدة او البسيطة 

  املالئمة(.)يجب عليه أن يتجاوز الحمولة 2قدرته  فاملدرب املربي يجب ان يرغمه على مداومة التدريب يفوق 

  الحركية: الخصائص-3-4

داد نشاطه وقوته من املالحظ في النمو الحركي لدى املراهق أن حركاته تصبح اكثر توافقا وانسجاما ويز        

ضح لقابلية في هذه املرحلة يظهر تطور وا الاستجابة،وهو الزمن الذي يمض ي بين املثير و ويزداد عنده زمن 

كذلك تتحسن القوة وقوة العضالت  وى،القصالقوة عند الذكور حيث تزداد قيم القوة سنويا عند القوة 

بالنسبة لوزن الجسم و كتعبير عن هذه الحقيقة نالحظ الزيادة السنوية لقيم الركض و القفز و الرمي و 

من حيث الجانب الحركي فتتميز الحركات  إما 3كذلك يزداد تطور صفات السرعة و املرونة والرشاقة العامة

املهارات الحركية كما تزداد سرعة الزمن الذي ينحصر بين املثير و الاستجابة  إتقانبالتوافق و الاتزان ويزداد 

مختلف النواحي النوعية  وتأخذ، و الاضطراب الحركي التدريجي في نواحي الارتباكويظهر الاتزان  املثير لهذا 

لم مختلف الحركية في التحسن وتعتبر هذه املرحلة دورة الحركي الن املراهق يستطيع فيها اكتساب وتع

 .4 وإتقانهاالحركات 

  العقلية: الخصائص-3-5
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فهو يستمر في  عديدة،الحدث السوي يسير في نموه العقلي في جهات  أنمن املالحظ في فترة املراهقة   

في القابلية على التعلم ،  أيضاهذا العقد من الثاني من عمره على اكتساب القابلية العقلية وتقويتها كما ينمو 

وعلى حل املشكالت التي تتميز  ألاشياءالعالقة بين  إدراكقابلية على جانب ذلك يتميز بزيادة  إلىوهو 

وببحثه املستمر  1املجردة باألفكار قدرة على التعامل  أكثر كل هذا سيصبح  إلى باإلضافةبالصعوبة والتعقيد 

ء فيه و نضج الجهاز العصبي ، التفكير وهذا راجع لنمو الذكا فيعن ما وراء الطبيعة وبظهور سمات املنطق 

 بأنهافضوله وتساؤله ، كما تتسم الحياة العقلية لدى املراهق  ما يثير محاولة فهم كل  إلىوهذا ما يؤدي به 

الثقافية و  ألاخالقية حياته نوعا من الفاعلية تساعده على التكيف مع البيئة تكتسب  إذتتجه نحو التمايز ، 

يكون مثاليا في تصرفاته لالهتمام باملواضيع املختلفة كالسياسة و الدين و الاجتماعية التي تعيش فيها ف

الفلسفة و نظرا ملدى تفاعله مع املحيط الذي يعيش فيه ، فادراك الطفل للممارسة الرياضية خصائص 

 إدراك إنالفرد السوي ، ومع  أشاءوسمات الصحة البدنية و العالقات الاجتماعية السلمية ودورها في 

الطرق املختلفة لحل  إلىالبعيد ، املراهق في لجوئه  ألافقنحو املراهق يمتد عقليا الى ما وراء املحسوسات 

 املشاكل التي تعترضه باستخدام الاستنتاج و الاستبدال . 

  الاجتماعية: الخصائص-3-6

تتميز الحياة الاجتماعية  في مرحلة املراهقة بانها املرحلة التي تستبق تكوين العالقات الصحيحة التي  

يصل اليها املراهق في مرحلة الرشد ، وفي مرحلة املراهق ينطلق املراهق لحياة اوسع محاوال التخلص من 

هذا التغير في النشاط الذي يمارسه ويظهر   2، ويصبح قادرا على الانتماء للجماعة لألسرةالخضوع الكامل 

الفرد الواحد داخل  أولويةو كذلك بادراك بدور ومس  ألاخالقية إحكامهاملراهق في اختباره لزمالئه و في 

مزيج من  إنهاعلى  ألاخالقية ألاحكاميساعد على التكيف بصفة سوية كما تكون لديه فكرة الجماعة مما 

 املعروفة في املؤسسة.الراشدين و العادات السائدة  أحكام
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  خالصة:

نمو املستوى وترقيته ، اذ يتفاعالن معا تفاعال من  إلىالتدريب و النضج مظهران متكامالن يؤديان  إن

الصعوبة التفريق بين أثر التدريب و أثر النمو في املستوى البدني و الفسيولوجي و املهاري و التكتيكي و النفس ي 

، حيث يحتاج الالعب في  هذه املرحلة الى تنمية قواه البدنية و القدرة على التحكم السليم و التوازن لتأدية 

 إتباعواجباته اليومية في البيئة وعمله ،ويرى الطالب الباحث ضرورة الاعتناء بهذه املرحلة وذلك من خالل 

، وذلك لكي يتحقق لالعب فرصة اكتساب الخبرات و املهارات  ألاخيرةعملية بما تتطلب حاجيات هذه  أسس

في الحياة ، ونقوم بصقل مواهبه وقدراته البدنية و العقلية ، مما يتماش ى الحركية التي تزيده رغبة وتفاعال 

مستوى عال ، يتطلب منا أن نعتني  إلىومتطلبات هذا العصر الحديث ، وان بناء فريق و الوصول به 

بمختلف املراحل العمرية وذلك من خالل دراسة الجسم الرياض ي من كل الرياض ي من كل النواحي كما 

 بقا.ذكرناها سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ثالطرق املنهجية للبح  الفصل ألاول  

51 

 :تمهيد

 بإخضاعهايسعى كل باحث من خالل بحثه الى التحقق من صحة الفرضيات التي وضعها، ويتم ذلك 

العلمي باستخدام مجموعة من املواد العلمية، وذلك باتباع منهج يتالءم مع طبيعة الدراسة،  الى التجريب

والعينة الاصلية ويشتمل   ةوكذا القيام بدراسة ميدانية عن طريق تطبيق الاختبارات على العينة الاستطالعي

املنهج املتبع،  و  لبحثل ةالطرق املنهجيحيث سيتضمن الفصل ألاول  فصلينالجانب التطبيقي لبحثنا على 

أدوات البحث، لتطرق الى الدراسة الاستطالعية وألاسس العلمية لالختبارات و مجتمع و عينة البحث، مع او 

زيادة على التجربة الرئيسية وكل ما يتعلق بها، اما الفصل الثاني فسيخصص ملناقشة نتائج الاختبارات و 

ي ألاخير تقديم بعض فالاستنتاجات و بأهمالخروج بالفرضيات، و مقارنة النتائج تحليلها، إضافة الى 

 التوصيات.الاقتراحات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ثالطرق املنهجية للبح  الفصل ألاول  

52 

 :املنهج املستخدم -1

، 1واكتشاف الحقيقةالتي يتبعها الباحث في دراسة املشكلة،  الطريقةأن املنهج في البحث العلمي هو 

الطلبة  وقد اختار ، واملشكالت املطروحةومما هو متفق عليه، أن منهج البحث يختلف باختالف املواضيع 

برنامج تدريبي مقترح في كرة  تأثير املشكلة املطروحة الرامية الى قياس  وذلك لطبيعةالباحثين املنهج التجريبي، 

 القدم، بتطبيقه على عينة تجريبية.

لخاصة املنهج التجريبي هو منهج البحث الوحيد الذي يمكنه الاختبار الحقيقي لفروض العالقات ا

بالسبب او ألاثر كما ان هذا املنهج يمثل الاقتراب ألاكثر لحل العديد من املشكالت العلمية بصورة علمية 

والاجتماعية، ومن بينها علم ونظرية، باإلضافة الى اسهامه في تقدم البحث العلمي في العلوم إلانسانية 

 2الرياضة.

 :البحث مجتمع -2

من الناحية الاصطالحية الاصلية التي تؤخذ منها العينة، قد تكون هذه املجموعة عبارة عن مدارس، 

الجهوي من سنة( 71-71من فئة اقل من )تمثل مجتمع البحث ، أخرى وحدات  وأفرق، تالميذ، سكان، 

وقد شملت عينة البحث  العبا،011عددهم  والذين بلغ 6172/6171املوسم الرياض ي  الثاني لوالية ام البواقي

  .سنة (71-71)العبا من فئة اقل من  06

 عينة البحث: -3

العينة هي مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات امليدانية، وتعتبر جزء من الكل بمعنى انه تؤخذ 

مجموعة من افراد املجتمع على ان تكون ممثلة للمجتمع لتجري عليه الدراسة فهي جزء معين او نسبة 

ة من افراد املجتمع كله، ووحدات العينة قد تكون أشخاصا كما تكون احياء او مدن او غير ذلك، معين

 .3وبالنسبة لعلم النفس وعلوم التربية تكون اشخاص

 

                                                           

 .19، ص،7991بوحوش عمار ودنيبات محمد: علم الاجتماع واملنهج العلمي، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،1 

، 7999، ة، القاهر 6الرياضية وعلم النفس الرياض ي، دار الفكر العربي، طمحمد حسن عالوي واسامة كامل راتب: البحث العلمي في التربية 2 

 .671ص

 .71ر، دار الفكر العربي، القاهرة، ص-ب-محمد نصر الدين رضوان: إلاحصاء الاستداللي في علوم ت3 
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 ختيار العينة:ا كيفية-3-1

  :أ(العبا ينتمون الى اتحاد الشاوية72 والتي تضمالعينة التجريبية(. 

  :الشاوية)ب(العبا ينتمون الى فريق اتحاد  72 والتي تضمالعينة الضابطة. 

املجموعتين بالطريقة العمدية، حيث طبق البرنامج على العينة التجريبية بعد عرضه على  وتم اختيار 

 مجال التدريب الرياض ي. واملختصين فيمجموعة من الخبراء 

بعض املتغيرات التي  وذلك بدراسة، والضابطةالتكافؤ بين العينتين التجريبية  بإجراءكما قام الطلبة      

، حيث راعى القوة(السرعة،  املداومة،في الصفات البدنية )على املتغير التجريبي املتمثل  التأثير من شانها 

  .البدنية والوزن وبعض املتغيراتالتجانس بين العينتين في متغيرات الطول الباحثون مدى 

 البحث: مجاالت -4

 الزمني: املجال-4-1

 التجربة وفق التسلسل الزمني التالي:اجريت 

  لتعاد بعد ستة ايام  االتاسعة صباحعلى الساعة  6171 فيفري  11تمت التجربة الاستطالعية يوم

 في نفس التوقيت. 6171 فيفري  70اي يوم 

  على  6171 فيفري  61:ويومعلى العينة التجريبية  6171فيفري  79الاختبارات القبلية اجريت يوم

 افريل 11الى غاية  6171 فيفري  60العينة الضابطة. ثم طبق البرنامج التدريبي املقترح ابتداءا من 

دقيقة، اما العينة الضابطة فتركت تمارس تدريباتها تحت  91حصة تدريبية  ودامت كل 6171

 تدريبها في نفس فترات تدريب العينة التجريبية. مدربها، وكانت فتراتاشراف 

  حيث طبق العمل نفسه الذي قمنا به في الاختبار  6171 لأفري 19و 11الاختبار البعدي اجري يومي

 القبلي.
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 املكاني: املجال-4-2

 ، بلدية أم البواقي.اتحاد الشاوية()حسونة تم العمل مع العينة التجريبية بملعب زرداني 

 املجال البشري:-4-3

 العبا موزعين كمايلي: 06شملت عينة البحث      

 72.العبا تمثل العينة التجريبية التي طبق عليها البرنامج التدريبي املقترح 

 72 مدربها. إشرافالعبا تمثل العينة الضابطة التي تركت تتدرب تحت 

 :تحديد متغيرات البحث -5

 املستقل: املتغير -5-1

انه السبب او أحد ألاسباب لنتيجة املتغير الذي يفترض الباحث قل هو عبارة عن املست املتغير أن 

 1معينة ودراسته قد تؤدي الى معرفة تأثيره على متغير اخر.

املتغير املستقل هو "طريقة التدريب املدمج". وفي دراستنا  

 التابع: املتغير -5-2

، وهو الظاهرة التي توجد او تختفي او تتغير حينما يطبق الباحث املتغير هو نتيجة املتغير املستقل

 2املستقل او يبدله.

(السرعة القوة، املداومةاملتغير التابع هو "الصفات البدنية ) وفي الدراسة  

 البحث: أدوات -6

البيانات املرتبطة بموضوع البحث من اهم الخطوات "تعتبر ادوات التي يستخدمها الباحث في جمع     

 .3الدراسة" والضروري في ألاساس ي وتعتبر املحور 

                                                           

 .679ص،محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب: البحث العلمي في التربية وعلم النفس الرياض ي، مرجع سابق، 1 
الوفاء لدنيا الطباعة  ر، دا1والجتماعية، ط اإلنسانيةحسين احمد الشافي ومحمد حسين عابدين وسوزان احمد علي مرسي: مبادئ البحث العلمي والعلوم 2 

 .47، ص9002والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
 .11، ص6112ديوان املطبوعات الجامعية،عطا هللا احمد: أساليب وطرق التدريس في التربية البدنية والرياضية، الجزائر، 3 
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  والقياسات.الاختبارات 

 املراجع واملصادر. 

 الطرق إلاحصائية. 

  برنامج املعالج العربي في إلاحصاء الاجتماعيAPSS 

 كرات ، صدريات، صافرة، ميقاتي، شريط ديكامتر، شواخص كرات، :العتاد الرياض ي واملتمثل في

 .طبية

 الاختبارات املستخدمة: -7

 الاختبارات الاتية: تبدأالجيد بمساعدة املدرب  باإلحماءبعد قيام افراد العينة 

 1:م44اختبار السرعة  7-1

 :قياس السرعة الانتقالية لالعب. هدف الاختبار 

 ميقاتي، صفارة.وخط النهاية، مضمار الجري محدد بخط بداية املستعملة: ألادوات ، 

 :إلاشارة سماع وعندالبدء العالي،  ويأخذ وضعيقف الالعب عند خط البداية  طريقة العمل 

 يجري اللعب بأقص ى سرعته حتى يجتاز خط النهاية.

 محاولة. وتسجل أحسنيمنح لكل العب محاولتين بينهما فترة راحة،  مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Dellal Alexandre, (2008), d’entrainement a la performance en football, paris : Dépôt légale. 
 

متر04يوضح اختبار السرعة  1 الشكل  
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 1 :كغ3اختبار دفع الكرة الطبية  7-2

  العلوية. لألطرافقياس القوة  :الاختبارالهدف من 

 كغ، شريط قياس.0الكرة الطبية  املستعملة: ألادوات 

  الكرة الطبية بكلتا  ويقوم بدفع ألارضيقف املختبر عند خط مستقيم مرسوم على  العمل:طريقة

 يديه مع ثني رجليه.

 :ويسجل الرقمالكرة  ومكان سقوطتقاس املسافة بين الخط املستقيم املرسوم  التسجيل. 

 .أحسنهماتمنح لكل العب محاولتين، مع تسجيل  مالحظة:

 

 

 

 :2سارجنت اختبار  7-3

 :الرجلين. لعضالتلقياس القوة  الهدف من الاختبار 

  شريط قياس، لوحة. طباشير، املستعملة:الادوات 

  النقطة التي يصل اليها بواسطة  لتأشير ذراعه  ويقوم بمدعب لال توضع لوحة بجانب ا العمل:طريقة

ويؤشر وضع القفز للوصول الى اعلى نقطة ممكنة  خذ الالعبإلاشارة يت وعند إعطاءقطعة طباشير، 

 .الاعباللوحة اقص ى ارتفاع يصله  على

 :الاولى  إلاشارةتقاس املسافة بين  التسجيل

محاولتان  وتعطى لالعب والثانية ويسجل الرقم

 .وتحسب الافضل

  أحسنهما.تمنح لكل العب محاولتين، مع تسجيل  الحظة:م

 

                                                           

 .01، ص7999، جامعة البصرة، 7ر، ج-ب-سان مجيد خريط: موسوعة القياسات والختبارات في ت1 

 ، مرجع سابق.7ر، ج-ب-والختبارات في تسان مجيد خريط: موسوعة القياسات 2 

كغ 3دفع الكرة الطبية يوضح اختبار  2 الشكل  

سارجنتيوضح اختبار  3 الشكل  
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 1 :م24اختبار نافات  7-4

 :قياس التحمل الهوائي. الهدف من الاختبار 

  شواخص. ميقاتي، املستعملة:الادوات 

 :ورجوعا الصافرة يبدا بالجري ذهابا  وعند سماعيقف املختبر عند خط البداية  طريقة العمل

 متر.61 مسافة

 :فنتحصل على املسافة املقطوعة. 61تضرب في  الذهاب والرجوع ثمتحسب عدد مرات  لتسجيل 

 تمنح لكل العب محاولة واحدة. مالحظة:

 

                      

 

 

 

 الاستطالعية: الدراسة -8

 ومضبوطة لالختباراتالى نتائج دقيقة  وقصد الوصول للمنهجية العلمية في اجراء البحوث  إتباعا

عليها بنفسهم  أشرفواوقف الطلبة على التجربة الاستطالعية حيث  وموضوعية للبحث واعطاء مصداقية

س عشر العبين من فريق سيدي الرغيس وهي خارج عينة الدراسة لكن من نفعلى اجرائها على عينة من 

الاستطالعية  وكانت التجربةتم اختيارهم بالطريقة العشوائية تم استبعادهم من التجربة الرئيسية املجتمع 

 البدنيةبامللعب البلدي لبلدية ام البواقي وكان الهدف الرئيس ي هو دراسة كفاءة الاختبارات الخاصة باللياقة 

من  للتأكد (70/16/6171) ( الى غاية11/16/6171) والتي امتدت من القيام بالتجربة الاستطالعية وتم

 من التجربة الاستطالعية ما يلي: وكان الغرض وثبات الاختبارصدق 

    

                                                           

 ، مرجع سابق.7ر، ج-ب-سان مجيد خريط: موسوعة القياسات والختبارات في ت1 

متر 24نافات يوضح اختبار  0الشكل   
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  الاختبارات في ظروف حسنة. إلجراءطريقة  أفضلالتوصل الى 

  الاختبارات.تحديد الزمن املستغرق للقيام بهذه 

  .تحديد الصعوبات التي يتلقاها الباحث اثناء تطبيق الاختبارات الرئيسية 

  لها.العلمية  ألاسسمعرفة مدى كفاءة الاختبارات البدنية املستخدمة بتحديد 

 الاسس العلمية لالختبار: -9

 الاختبار: صدق-9-1

من صدق الاختبار استخدم الطالب معامل الصدق الذاتي باعتباره صدق الدرجات  التأكدمن اجل    

بحساب الجذع  والذي يقاساملعيارية بالنسبة للدرجات الحقيقية التي خلصت من شوائبها اخطاء القياس 

ضح في وقد تبين أن الاختبار على درجة عالية من الصدق الذاتي كما هو مو  ،1التربيعي ملعامل ثبات الاختبار

 .(01الجدول رقم )

 

 الاختبار
 صدق

 الاختبار

 ثبات

 الاختبار

 1.11 1.96 دفع الكرة الطبية

 1.90 1.92 م44السرعة 

 1.11 1.19 م24نافات

 1.91 1.91 سارجنت

  وصدق الاختبارات( يبين مدى ثبات 17جدول )

 

 

 

 

                                                           

 .11ص، 7991بن قوة علي: مرجع سابق،1 
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 الاختبار: ثبات-9-2

فيما لو  واستقرار نتائجه" أن ثبات الاختبار هو مدى الدقة او الاتساق  مقدم عبد الحفيظيقول 

وفي ما اعيد نفس الاختبار على نفس ألافراد  إذاطبق على عينة من الافراد في مناسبتين مختلفتين " اي يعني 

  1الظروف يعطي نفس النتائج. نفس

من فريق سيدي الرغيس وهي خارج  العبين71قام الطلبة بتطبيق الاختبارات على عينة مكونة من 

الظروف اعيد الاختبار على نفس العينة.  وتحت نفسايام  وبعد خمسةعينة الدراسة لكن من نفس املجتمع 

في جدول الدالالت ملعامل  وبعد الكشفبعد الحصول على النتائج استخدم الطلبة معامل الارتباط بيرسون 

من  أكبر وجد أن القيمة املحسوبة لكل اختبار هي  19حرية ودرجة ال 1.11الدالل ةالارتباط عند مستوى 

 .والثباتالقيمة الجدولية مما يؤكد أن الاختبارات على درجة عالية من الدقة 

 الاختبار: موضوعية-9-3

من العوامل التي يجب ان تتوفر في الاختبار الجيد شرط املوضوعية والذي يعني التحرر من التحيز او 

واهوائه الذاتية وميوله الشخص ي وحتى تحيزه او  كآرائهالتعصب وعدم ادخال العوامل الشخصية للمختبر 

 2دها ان تكون.تعصبه، فاملوضوعية تعني ان تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نري

 :إلاحصائية الدراسة -14

الاحصائية هو التوصل الى مؤشرات كمية تساعد في التحليل  الدراسةأن الهدف من استعمال 

 الوسائل الاحصائية املستعملة في هذا البحث هي: والتفسير والحكم ومن اهم

 3الحسابي:املتوسط 14-1

مجموع مفردات، او القيم في املجموعة حيث يعتبر حاصل لقسمة  وهو الطريقة ألاكثر استعماال،

على  والادارية زيادةالهدف منه الحصول على املتوسط املختبرين في الاختبارات البدنية،  يجري عليها القياس

  انه ضروري لحساب الانحراف املعياري.

                                                           

 .11ص، 7991املطبوعات الجامعية، الجزائر ديوانبن قوة علي: تحديد مستويات معيارية الختبار املوهوبين ملمارسة كرة القدم، 1 
 . 174، ص1222، األردنوالقياس في الرياضة، عمان،  رلالختبا اإلحصائيةالطرق العلمية  األسسعبد المجيد:  إبراهيممروان 2 
، 6112، دار الورق للنشر والتوزيع، عمان، 7محمد عبد العالي وحسين مردان البياني: إلاحصاء املتقدم في العلوم التربوية والتربية البدنية، ط3 

 .20ص
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 1املعياري: الانحراف-14-2

في كثير من قضايا التحليل  وهو اهم مقاييس التشتت ألنه ادقها، من حيث يدخل استعماله

والاختبار، فاذا كان قليال أي قيمته صغيرة فانه يدل على ان القيم متقاربة، والعكس صحيح، ويرمز له 

 ."S"بالرمز

 ويكتب الانحراف املعياري على الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .711، ص6111، دار الفكر العربي، القاهرة، 7ر وعلم النفس الرياض ي، ط-ب-محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان: القياس في ت1 
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   (:رسون يمعامل الارتباط )ب-14-3

ثبات الاختبار، الهدف منه معرفة مدى العالقة الارتباط بين الاختبارين من اجل إيجاد معامل 

 :1وعالقته هي

 

 

 

 

 

 :2الاختبار صدق-14-4

 .طالارتبايستعمل ملعرفة مدى صدق الاختبار وهو عبارة عن معامل جذر 

 

 ص= صدق الاختبار حيث 

 3متساويتين:( ستيودنت عينتين متصلتين Tاختبار)-14-5

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .791صسابق، محمد عبد العالي وحسين مردان البياني: مرجع 1 

، 7911، بغداد، العراق،للطباعة والنشر، جامعة املوصلنزار مجيد الطالب ومحمد السمراني: مبادئ إلاحصاء والختبارات البدنية، دار الكتاب 2 

 .12ص

 . 691إلاحصاء املتقدم في العلوم التربوية والتربية البدنية، مرجع سابق، ص، محمد عبد العالي وحسين مردان البياني:3 
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 1( ستيودنت عينتين منفصلتين متساويتين:Tاختبار)-14-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعاج العربي في إلاحصاء الاجتماعي:-14-7

البرامج إلاحصائية التي انجبتها  أكبر من بين  APSSيعد برنامج املعالج العربي في إلاحصاء الاجتماعي  

الايادي العربية فقد برمجه الدكتور عبان عبد القادر باللغة العربية حتى يكون في متناول الباحثين والطلبة 

 واستخدامه في تحليالتهم العلمية.

   ئج احصائيا.وقد تم الاستعانة بالبرنامج على جهاز الكمبيوتر للقيام بمعالجة النتا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .012إلاحصاء املتقدم في العلوم التربوية والتربية البدنية، مرجع سابق، ص، محمد عبد العالي وحسين مردان البياني:1 
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 خالصة:

لقد شمل محتوى هذا الفصل على الطرق املنهجية، فكان الاستطالع تمهيد للعمل امليداني باإلضافة 

الى ألاجزاء ألاخرى للبحث فيما يخص عينات البحث، مجاالته، وكذا البرنامج التدريبي املقترح والاختبارات 

 طبقة، باإلضافة الى الدراسة إلاحصائية.املهارية امل

الطرق تعتبر أسلوب منهجي في أي بحث يسعى الى ان يكون دراسة علمية ترتكز عليه حيث ان هذه 

الدراسات ألاخرى، باإلضافة الى انها تساعد الباحث على تحليل النتائج التي توصل اليها، هذا من جهة ومن 

 .جهة أخرى تجعلنا نثبت تدرج العمل امليداني في ألاسلوب املنهجي الذي هو أساس كل بحث علمي
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 البحث: ومناقشة نتائج عرض -1

 والعينة الضابطة: ةللعينة التجريبيالاختبارات القبلية  وتحليل نتائج عرض-1-1

موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بين عينتي البحث التجريبية  أحكام إصدارقصد  

البدنية، عمل الطلبة على معالجة مجموعة  وبعض الاختباراتخالل بعض املتغيرات  منوالضابطة 

كما هو موضح في  تودنستي" Tالدرجات الخام املتحصل عليها باستخدام اختبار داللة الفروق "

 :التاليالجدول 

 داللة

 

 الفروق

T 

 

ةالجدولي  

T 

 

ةاملحسوب  

 القيمة التجريبية العينة الضابطة

 
وحدة 

 القياس

 

 املتغيرات
 الانحراف

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي
 

 الانحراف

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي
 

 

17.1 

       

        

غير 

 دال
3710 37.0 .706 37.6 .7.1 

 

 م

ة اختبار الكر 

 الطبية

غير 

 دال
 س .0476 17.1 04746 17.1 3760

اختبار 

 سارجنت

غير 

 دال
 ث 730. 3700 1706 3706 3701

اختبار 

م43السرعة   

غير 

 دال
37.0 14716 1.0734 04761 16076. 

 

 م

اختبار 

 م20نافات

 لداللة الفروق بين املتوسطات لالختبارات القبلية لعينتي البحث  T( يبين نتائج اختبار 02جدول رقم )

 والضابطة فيالجدول الخاص بالفروق بين املجموعتين التجريبية هذا خالل من لنا يتضح 

توجد فروق معنوية بين املجموعتين قبل اجراء التجربة  البدنية انه ال وبعض الصفاتبعض املتغيرات 

الجدولية عند مستوى  Tمن  وكلها اقل( 01.0و 01.0) نما بياملحسوبة (T)قيمةالرئيسية حيث بلغت 

 1التجربة إجراءقبل  وتجانس املجموعتينمما يؤكد تكافؤ  Df 00 ودرجة الحرية 0100الداللة 
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 والعينة الضابطة: ةنافات للعينة التجريبياختبار  وتحليل نتائج عرض 1-1-1

 القرار
T 

ةالجدولي  

T 

ةاملحسوب  

 الاختبار القبلي  الاختبار البعدي

 عدد

ةالعين  

 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

21.30. ..001 330100 0.100 01.0 1.0. دال  .3 
العينة 

يةالتجريب  

 3. 0.3100 .0010 300123 ..031 2100  دال
العينة 

 الضابطة

 البحث في اختبار نافات تيوالبعدي لعينالقبلي  القياسين ( يمثل نتائج00جدول رقم)

 أن:من خالل مالحظة نتائج الجدول اعاله يتضح لنا 

وانحراف  0.21.3املجموعة التجريبية تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

 0.100قدره وانحرافه املعياري  330100اما الاختبار البعدي فبلغ متوسط الحسابي  ..001قدره  معياري 

 مستوى  وهذا عند 1.0.( الجدولية التي تقدر ب Tمن ) وهي أكبر  01.0( املحسوبة T)وبلغت قيمة

فرق معنوي دال  والبعدي هو أن الفرق بين الاختبار القبلي  ويعني هذا 0. ودرجة حرية 0100الداللة 

 1لصالح الاختبار البعدي إحصائيا

وانحراف  0.3100خالل الاختبار القبلي حققت متوسط حسابي قدره  الضابطةاملجموعة 

 ..031 وانحراف معياري  300123البعدي الحسابي في الاختبار  وبلغ املتوسط .0010قدره  معياري 

عند مستوى الداللة  1.0.( الجدولية التي تقدر ب Tمن ) أكبر وهي  2100( املحسوبة T)وبلغت قيمة

هو فرق معنوي دال  والاختبار البعديأن الفرق بين الاختبار القبلي  ويعني هذا 0. ودرجة حرية 0100

 لصالح الاختبار البعدي1 إحصائيا
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( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية .0الشكل البياني رقم) ومن خالل

وهذا التجريبية حققت اعلى مستوى حسابي  وأن املجموعةالبحث في اختبار نافات  والبعدية لعينتي

  1املداومةالبرنامج املقترح في تطوير صفة  على فعالية يدل

 

 والعينة الضابطة: ةللعينة التجريبي م43اختبار السرعة  وتحليل نتائج عرض-1-1-0

 القرار
T 

ةالجدولي  

T 

ةاملحسوب  

 الاختبار القبلي  الاختبار البعدي

 عدد

ةالعين  

 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

0.10 ..01 .013 1.0. دال  0102 3103 .3 
العينة 

ةالتجريبي  

غير   

 دال
 .100 0103 01.. 010. 013. .3 

العينة 

 الضابطة

م00البحث في اختبار السرعة  والبعدي لعينةالقبلي  القياسين نتائج ( يمثل00جدول رقم)  
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 :يتضح لنا أنالجدول هذا من خالل 

وانحراف  3103املجموعة التجريبية تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

 ..01قدره  وانحرافه املعياري  .010الحسابي  متوسطهاما الاختبار البعدي فبلغ  0102قدره  معياري 

مستوى الداللة  وهذا عند 1.0.ب ( الجدولية التي تقدر Tمن) وهي أكبر  .013( املحسوبة T)وبلغت قيمة

ق معنوي دال هو فر  والاختبار البعديأن الفرق بين الاختبار القبلي  ويعني هذا 0. ودرجة حرية 0100

 البعدي1احصائيا لصالح الاختبار 

 وانحراف معياري  .013خالل الاختبار القبلي حققت متوسط حسابي قدره  الضابطةاملجموعة 

( T)وبلغت قيمة 0103 وانحراف معياري  ..01الحسابي في الاختبار البعدي  وبلغ املتوسط .010قدره 

 ودرجة الحرية 0100عند مستوى الداللة 1.0.ب ( الجدولية التي تقدر Tمن ) وهي اقل 100.املحسوبة 

 1إحصائياهو فرق معنوي غير دال  والاختبار البعديويعني هذا أن الفرق بين الاختبار القبلي 0.

والبعدية ( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 2الشكل البياني رقم ) ومن خالل  

على  وهذا يدلالتجريبية حققت اعلى مستوى حسابي  وأن املجموعةختبار السرعة البحث في ا لعينتي

 السرعة1فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة 

 

البحث في اختبار  والبعدية لعينتي( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 02الشكل رقم)

 م00السرعة 



 

 

 

تهاعرض النتائج وتحليلها ومناقش يالفصل الثان   

69 

 :سارجنتاختبار  وتحليل نتائج عرض-1-1-0

 القرار
T 

ةالجدولي  

T 

ةاملحسوب  

 الاختبار القبلي  الاختبار البعدي

 عدد

ةالعين  

 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 3. 001.3 .013 .001 0103 0103  دال
العينة 

ةالتجريبي  

 دال
.1.0 

2100 01.0 0.13 0130 0010. .3 
العينة 

 الضابطة

البحث في اختبار سارجنت والبعدي لعينةالقبلي  القياسين يمثل نتائج( 00جدول رقم)  

 أن:يتضح لنا  أعالهالجدول  من خالل

وانحراف  001.3املجموعة التجريبية تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

وبلغت  0103 وانحرافه املعياري  .001اما الاختبار البعدي فبلغ متوسطه الحسابي  .013قدره  معياري 

مستوى الداللة  وهذا عند 1.0.ب ( الجدولية التي تقدر Tمن ) وهي أكبر  0103( املحسوبة T) قيمة

هو فرق معنوي دال  والاختبار البعديويعني هذا أن الفرق بين الاختبار القبلي 0. ودرجة حرية 0100

 احصائيا لصالح الاختبار البعدي1

وانحراف  .0010خالل الاختبار القبلي حققت متوسط حسابي قدره  الضابطةاملجموعة 

بلغت و  01.0 وانحراف معياري  0.13عدي الحسابي في الاختبار الب وبلغ املتوسط 0130قدره  معياري 

 0100عند مستوى الداللة  1.0.ب ( الجدولية التي تقدر Tمن ) وهي أكبر  2100( املحسوبة Tقيمة )

هو فرق معنوي دال  والاختبار البعديالفرق بين الاختبار القبلي  نا هذاويعني  0. ودرجة حرية

 لصالح الاختبار البعدي1 إحصائيا

( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 00الشكل البياني رقم ) ومن خالل  

التجريبية حققت اعلى  وأن املجموعة الوثب العمودي من الثباتالبحث في اختبار  والبعدية لعينتي

 السفلية1 لألطرافيدل على فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة القوة  وهذا مامستوى حسابي 
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 والعينة الضابطة: ةللعينة التجريبيكغ 0اختبار دفع الكرة الطبية  وتحليل نتائج عرض-1-1-4

 القرار
T 

ةالجدولي  

T 

ةاملحسوب  

 الاختبار القبلي  الاختبار البعدي

 عدد

ةالعين  

 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 الانحراف

 املعياري 

ط املتوس

يالحساب  
 

 دال
.1.0 

2130 0103 .13. 013. 3130 .3 
العينة 

ةالتجريبي  

 3. .313 0133 100. 01.0 130.  غير دال
العينة 

 الضابطة

كغ0لطبية دفع الكرة االبحث في اختبار  والبعدي لعينةالقبلي  القياسين نتائج ( يمثل30جدول رقم)  

 

 

 

التجريبية Catégorie 2

قبلي 34,86 34,48

بعدي 44,1 38,9

34,86 34,48

44,1

38,9
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ا

 البحث في اختبار سارجنت والبعدية لعينتي( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 00الشكل رقم)
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 أن:يتضح لنا  أعالهالجدول هذا من خالل 

وانحراف  3130املجموعة التجريبية تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

 0103قدره وانحرافه املعياري  .13.اما الاختبار البعدي فبلغ متوسطه الحسابي  .013قدره  معياري 

مستوى  وهذا عند 1.0.( الجدولية التي تقدر ب Tمن ) وهي أكبر  2130( املحسوبة T) وبلغت قيمة

هو فرق معنوي  والاختبار البعديالفرق بين الاختبار القبلي  ويعني هذا 0. ودرجة حرية 0100اللة الد

 لصالح الاختبار البعدي1 إحصائيادال 

 وانحراف معياري  .313خالل الاختبار القبلي حققت متوسط حسابي قدره  الضابطةاملجموعة 

 (Tبلغت قيمة )و  01.0وانحراف معياري  100.حسابي في الاختبار البعدي بلغ املتوسط الو  0133قدره 

ودرجة حرية  0100عند مستوى الداللة  1.0.ب  ( الجدولية التي تقدرTهي اقل من )و  130.املحسوبة 

 احصائيا1دال غير الاختبار البعدي هو فرق غير معنوي اي أن الفرق بين الاختبار القبلي و يعني هذاو  0.

( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 00ومن خالل الشكل البياني رقم )

التجريبية حققت اعلى مستوى  وأن املجموعةكغ 0البحث في اختبار دفع الكرة الطبية  والبعدية لعينتي

 العلوية1 لألطرافيدل على فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة القوة  وهذا ماحسابي 

 

التجريبية الظابطة

قبلي 6,65 6,98

بعدي 7,97 7,54

6,65

6,98

7,97

7,54

5,5

6

6,5
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7,5

8

8,5
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دفع الكرة البحث في اختبار  والبعدية لعينتي( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية القبلية 00لشكل رقم)ا

 كغ 0الطبية 
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 :والعينة الضابطة ةللعينة التجريبيالاختبارات البعدية  وتحليل نتائج عرض-1-0

 اختبار نافات: وتحليل نتائج عرض-1-0-1

 الاختبار البعدي  

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
 عدد القرار

 ةالعين

 املتوسط

 الحسابي
 

الانحراف 

 املعياري 

العينة 

 التجريبية
 دال 133. ..01 0.100 330100 3.

العينة 

 الضابطة
.3 300123 031..    

 الاختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار نافات القياس يمثل نتائج( .0جدول رقم)

أن:من خالل مالحظة نتائج الجدول اعاله يتضح لنا   

قدره  وانحراف معياري  330100املجموعة التجريبية تحصلت على متوسط حسابي قدره  

 وانحراف معياري  300123فتحصلت على متوسط حسابي قدره  الضابطةاما العينة  0.100

 وهذا عند 133.( الجدولية التي تقدر ب Tمن ) وهي أكبر  ..01( املحسوبة T)وبلغت قيمة ..031قدره

وجود فرق معنوي دال احصائيا لصالح العينة  ويعني هذا 00 ودرجة حرية 0100مستوى الداللة 

 التجريبية1

( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي 00الشكل البياني رقم ) ومن خالل

لى فعالية عيدل  وهذا مايبية حققت اعلى مستوى حسابي التجر  وأن املجموعةالبحث في اختبار نافات 

 1املداومةالبرنامج املقترح في تطوير صفة 
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 ( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي البحث في اختبار نافات00الشكل رقم)

م:43اختبار السرعة  وتحليل نتائج عرض-1-0-0  

 الاختبار البعدي  

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
 عدد القرار

 ةالعين

 املتوسط

 الحسابي
 

الانحراف 

 املعياري 

العينة 

 التجريبية
.3 010. 01.. 0100 .133  

العينة 

 الضابطة
 دال   0103 ..01 3.

م00 ةاختبار السرعالبعدي لعينتي البحث في  القياس يمثل نتائج( .0جدول رقم)  

أن:من خالل مالحظة نتائج الجدول اعاله يتضح لنا   

 ..01قدره  وانحراف معياري  .010املجموعة التجريبية تحصلت على متوسط حسابي قدره   

وبلغت  0103قدره  وانحراف معياري  ..01فتحصلت على متوسط حسابي قدره  الضابطةالعينة  اما

مستوى الداللة  وهذا عند 133.تقدر ب الجدولية التي  (T)من  وهي أكبر  0100املحسوبة ) (T قيمة

  التجريبية1لصالح العينة  إحصائيامعنوي دال  وجود فرق  ويعني هذا00 ودرجة حرية 0100

693,33

634,29
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( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي 00ومن خالل الشكل البياني رقم ) 

هذا ما يدل على مستوى حسابي و  أعلىالتجريبية حققت  وأن املجموعةم 00البحث في اختبار السرعة 

 السرعة1فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة 

 

 م00( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي البحث في اختبار السرعة 03الشكل رقم)

 :سارجنتاختبار  وتحليل نتائج عرض-1-0-0

 الاختبار البعدي  

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
 عدد القرار

 ةالعين

 املتوسط

 الحسابي
 

الانحراف 

 املعياري 

العينة 

 التجريبية
.3 001. 0103 0102 .133  

العينة 

 الضابطة
 دال   01.0 0.13 3.

البعدي لعينتي البحث في اختبارسارجنت القياس يمثل نتائج( 30جدول رقم)  

أن:من خالل مالحظة نتائج الجدول اعاله يتضح لنا   

اما          0103انحراف معياري قدره و  .001صلت على متوسط حسابي قدره املجموعة التجريبية تح 

 بلغت قيمةو  01.0وانحراف معياري قدره  0.13صلت على متوسط حسابي قدره فتح الضابطةالعينة 
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T) ( من  وهي أكبر  0102املحسوبة(T)  0100مستوى الداللة  وهذا عند 133.الجدولية التي تقدر ب 

 معنوي دال احصائيا لصالح العينة التجريبية1 وجود فرق  ويعني هذا00 ودرجة حرية

( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي .0ومن خالل الشكل البياني رقم ) 

 وهذا ماي التجريبية حققت اعلى مستوى حساب وأن املجموعة الوثب العمودي من الثباتالبحث في 

 السفلية1 لألطرافيدل على فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة القوة 

 

 ( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي البحث في اختبار سارجنت.0الشكل رقم)

 كغ: 0دفع الكرة الطبية  وتحليل اختبار عرض-1-0-4

 الاختبار البعدي  

T 

 املحسوبة

T 

 الجدولية
 عدد القرار

 العينة

 املتوسط

 الحسابي
 

الانحراف 

 املعياري 

العينة 

 التجريبية
.3 .13. 0103 01.3 .133  

العينة 

 الضابطة
 دال   01.0 100. 3.

كغ 0البعدي لعينتي البحث في اختبار دفع الكرة الطبية  القياس يمثل نتائج( .0جدول رقم)  
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أن:من خالل مالحظة نتائج الجدول اعاله يتضح لنا   

اما         0103انحراف معياري قدره و  .13.صلت على متوسط حسابي قدره املجموعة التجريبية تح 

 وبلغت قيمة 01.0انحراف معياري قدره و  100.صلت على متوسط حسابي قدره فتح الضابطةالعينة 

T) ( من  وهي أكبر  01.3املحسوبة(T)  0100مستوى الداللة  وهذا عند 133.الجدولية التي تقدر ب 

  التجريبية1لصالح العينة  إحصائيامعنوي دال  وجود فرق  ويعني هذا00 ودرجة حرية

( يتضح لنا الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي .0ومن خالل الشكل البياني رقم ) 

وهذا التجريبية حققت اعلى مستوى حسابي  املجموعة وأنكغ 0دفع الكرة الطبية  البحث في اختبار

 يدل على فعالية البرنامج املقترح في تطوير صفة القوة لألطراف العلوية1 ما

 

( يبين الفرق بين املتوسطات الحسابية البعدية لعينتي البحث في اختبار دفع الكرة .0الشكل رقم)

 كغ0الطبية 
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 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: -0

 الفرضية الاولى:مناقشة النتائج املتعلقة ب-0-1

" هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات القبلية والتي افترض فيها الطلبة أن  

ولصالح البحث  دقي كغ(0ودفع الكرة الطبية ) سارجنتاختبار في التجريبية  والبعدية للعينة

 " البعدي الاختبار 

، الفرق الواضح بين .00،00،03،0هذه الفرضية يتبين لنا من الجدول رقم  وألثبات صحة 

املحسوبة في كل اختبار حيث كانت  Tقيمة والبعدية ومن املتوسطات الحسابية بين الاختبارات القبلية 

 01001 ومستوى الداللة00عند درجة حرية 133.الجدولية املقدرة ب  Tمن قيمة  أكبر دائما 

ويفسر الباحثان هذه الفروق التي ظهرت بين الاختبارين القبلي والبعدي في املجموعة التجريبية  

الى التنظيم والتخطيط الجيد لوحدات البرنامج والتسلسل في تطبيقه، وكذا مالئمة الوسائل التدريبية 

رورة التدريب املبنية على أسس علمية مقننة مع مراعاة الفروق الفردية باإلضافة الى مواصلة سي

طه إسماعيل واخرون والذي يساهم بشكل كبير وفعال في تحسين صفة القوة، وهذا ما يؤكده 

ان التدريب الرياض ي في كرة القدم يجب ان يتم بعملية التنظيم والتخطيط الجيد وعلى  (1060)

  1أسس علمية تعمل على التطوير والتأثير إلايجابي في مستوى العبي كرة القدم1

يتميز التدريب في كرة القدم بالتخطيط  (0330طه إسماعيل واخرون )ف كذلك ويضي 

والتنظيم الجيد والاستمرارية وعلى أسس علمية ملا يضمن مدة التأثير إلايجابي على مستوى الالعب 

  2واستمراره وتقدمه في الجوانب املختلفة بكرة القدم1

يعد حمل التدريب الركيزة ألاساسية التي يعتمد  (0330هاوكار ساالر احمد )كما اثبت أيضا  

 3عليها التدريب الرياض ي من خالل مكوناته من حيث )الشدة، الحجم، الراحة(1

ويمكن القول ان نتائج دراستنا توافق العديد من نتائج الدراسات السابقة وتتماش ى تماما مع  

وق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات فر  وقعاتنا في صياغة الفرضية ألاولى، والتي تنص على وجودت

                                                           

 31.، ص3.3.الفكر العربي، القاهرة، طه إسماعيل واخرون: كرة القدم في النظرية والتطبيق، دار 1 

 1..، ص2003نفس املرجع، 2 

هاوكار ساالر احمد: اثر منهج تدريبي بطريقة التدريب التكراري لتطوير صفة القوة املميزة بالسرعة للرجلين لدى العبي كرة القدم 3 

 1...، ص2003الصالت، ماجيستر، كلية التربية الرياضية، بغداد، العراق، 
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ولصالح البحث  دقي كغ(0ودفع الكرة الطبية ) سارجنتاختبار في التجريبية  والبعدية للعينةالقبلية 

  1البعدي" الاختبار 

 الفرضية الثانية:ب النتائج املتعلقة مناقشة-0-0

هناك فروق ذات داللة إحصائية بيت الاختبارات البعدية بين العينة والتي فيها أن "  

 التجريبية" ولصالح العينةم( 43التجريبية والعينة الضابطة في اختبار السرعة)

(، حيث اثبت وجود فروق 03،00فقد أثبتت النتائج صحة هذه الفرضية من خالل الجداول )  

العينة  والضابطة وهذا لصالحمعنوية ذات داللة إحصائية بين الاختبارات البعدية للعينة التجريبية 

ولية الجد Tمن  أكبر املحسوبة  Tلقيم  وذلك بتحقيقهام( قيد البحث 00التجريبية في اختبار السرعة)

 01001 ومستوى الداللة 00عند درجة الحرية 

ؤدي الى ان استخدام التمرينات في درس التربية الرياضية ي (0333مكارم حلمي واخرون )يشير  

تنشيط الجهاز العصبي والبدني، كما انها تلعب دورا مؤثرا في تنمية الجوانب النفسية لتقبل أجزاء 

 1وميل نحو ممارسة الرياضة1الدرس بسعادة وبهجة مما يولد دافعية 

يرجع الباحثان التطور الحاصل في صفة السرعة الى التركيز والتأكيد اثناء عملية التدريب على  

أداء تمريناتها في الوحدات التدريبية على الاستغالل ألامثل لتوقيت تنفيذها وكذا عدم الاكثار من أدائها 

من املهم مراعاة توجيه الالعب الى  (0313تي إبراهيم )مفاللعب واملنافسة، وهذا ما أشار اليه اثناء 

   2عدم املغاالة في تنفيذ التمرين دون مبرر مقبول1

كما يشير الباحثان الى التحسن الذي مس صفة السرعة الى الربط الجيد لبعض املهارات  

اثناء الحركية لجسم الالعب والتي تساعده على حسن التعامل والتصرف مع املواقف املختلفة 

ان قيام الالعب بالسرعة يجب ان يرافق ذلك  (0336موفق اسعد محمود )املنافسة، وهذا ما أكده 

 بعض الحركات الخداعية بالجسم1

ويرى الباحثان التطور البارز في صفة القوة الى ألاثر إلايجابي لطريقة التدريب املدمج  

الطرق التدريبية التي تهدف باالرتقاء والوصول بالالعب الى الالية في  أبرز املستخدمة والتي تعد من 

                                                           
 201.، ص2000، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر، .لمي واخرون: موسوعة التدريب امليداني للتربية الرياضية، طمكارم ح1

 001.، ص20.0مفتي إبراهيم: املرجع الشامل في كرة القدم، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 2 
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ان استخدام طريقة التدريب املدمج في تدريب الصفات  (0334الربض ي )ألاداء، وهذا ما أشار اليه 

الطرق التدريبية التي تحقق لنا الهدف املطلوب وهو تطوير الالعب في  أفضلالبدنية ألاساسية تعد من 

 1ة البدنية بشكل جيد يخدم طموحات املدرب والعبيه1هذه الصف

كما يرجع الباحثان ذلك التطور في صفة السرعة الى الاعتماد في الوحدات التدريبية للبرنامج على 

عملية التدرج في تدريب هذه الصفة باالنتقال من السهل الى الصعب لكي نعطي الالعب القدرة على 

 اعده على التعلم الجيد لألداء الصفة البدنية1  الفهم واملعرفة الكافية التي تس

ويمكن القول ان نتائج دراستنا توافق العديد من نتائج الدراسات السابقة وتتماش ى وعليه  

فروق ذات داللة إحصائية بيت  والتي تنص عن وجودتماما مع توقعاتنا في صياغة الفرضية الثانية، 

 ولصالح العينةم( 00الاختبارات البعدية بين العينة التجريبية والعينة الضابطة في اختبار السرعة)

 نقول إن الفرضية الثانية قد تحققت1و ، التجريبية

 الفرضية الثالثة:ب النتائج املتعلقة مناقشة-0-0

بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة فروق ذات داللة إحصائية  والتي تنص على وجود 

 سنة(167-.1التجريبية في اختبار نافات لدى العبي كرة القدم )

( الفرق الواضح بين 03،00،.0وألثبات صحة هذه الفرضية يتبين لنا من الجدول رقم ) 

حيث كانت املحسوبة في كل اختبار  Tاملتوسطات الحسابية بين الاختبارات القبلية والبعدية ومن قيمة 

 01001ومستوى الداللة 00عند درجة حرية 133.الجدولية املقدرة ب  Tدائما أكبر من قيمة 

ويعزو الباحثان الفروق املعنوية التي ظهرت في املجموعة الضابطة، يعود السبب في التحسن  

 الى البرنامج العادي التي تدربت فيه العينة الضابطة1

بين الاختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وبين اما بالنسبة للفروق املعنوية  

اختبار نافات يعود السبب في  في الاختبارين البعديين للمجموعة الضابطة والتجريبية التي ظهرت

 الى وحدات البرنامج املقترح بالطريقة املدمجة1التحسن 

                                                           

 2201، 220، ص2000ألاردن،  ، عمان،.ط: التدريب الرياض ي للقرن الحادي والعشرون،  الريض ي كمال جميل1 
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لدمج بين التمارين أساس على ان ا (1060امين أنور واسامة كامل )ويتفق أيضا مع أشار اليه  

 للتعلم، فهو يعتمد على فطنة املدرب وخبرته1

كما يرجع الباحثان التقدم الحاصل في صفة املداومة تأثير ألادوات والوسائل املستخدمة في  

البرنامج التدريبي املقترح كاألقماع والاعالم وامليقاتي والصافرة التي ساعدت زيادة قدرة التعلم والفهم 

وسائل املساعدة ان التنويع وحسن استغالل واستخدام ال (.033أبو طامع )عند الاعبين، حيث أشار 

 1يساهم الى حد كبير في قدرة املتعلمين على سرعة التعلم بشكل الصحيح والجيد1

ويرجع الباحثان التطور في صفة املداومة الى تأثير مميزات طريقة التدريب املدمج من شدة  

عالية أي ألاداء املثالي وفترات الراحة املناسبة لتلك الشدة وكذا فترات الراحة بين املجاميع التي كانت 

ساهم كل كافية سمحت لالعبين باستعادة الشفاء بصورة جيدة من خالل عودة معدل النبض حيث 

الطرائق التدريبية املستخدمة في عودة  أفضلهذا بقيام الالعب ألداء، ان الطريقة املدمجة تعد من 

مصادر الطاقة الفسيولوجية الى مصادرها الطبيعية مع إزالة لقسم كبير من حمض اللبن يؤدي 

  2استمرارية ألاداء1

دراسات السابقة وتتماش ى تماما مع ويمكن القول ان نتائج دراستنا توافق العديد من نتائج ال 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين قعاتنا في صياغة الفرضية الثالثة، والتي تنص على تو 

 سنة(1..-..القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في اختبار نافات لدى العبي كرة القدم )

تم التعرف على أثر البرنامج الهدف من الدراسة قد تحقق، و وفي ألاخير يمكن القول ان 

القوة السرعة، )التدريبي املقترح بالطريقة املدمجة على تطوير بعض الصفات البدنية اثناء املنافسة 

 (1..-..املداومة( لدى العبي كرة القدم)

كما أظهرت النتائج الجدولية للدراسة التقدم امللحوظ لدى افراد العينة التجريبية وتميزهم 

العينة الضابطة في كل متغيرات الدراسة، وهذا مؤشر حقيقي على فاعلية البرنامج التدريبي على افراد 

 املقترح على العينة التجريبية1

                                                           

أبو طامع بهجت احمد: أثر استخدام أدوات الطفو املساعدة على تعلم بعض املهارات ألاساسية في السباحة لطالب تخصص التربية 1 

 1 .200الرياضية، مجلة ألابحاث، جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، 

اختالف أساليب التحكم بمكونات حمل التدريب البدني في بعض املتغيرات البدنية واملهارية لالعبي كرة  الحيالي معن عبد الكريم: اثر 2 

 1القدم الشباب، دكتوراه، كلية التربية البدنية، جامعة املوصل، العراق
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 :الاستنتاجات -0

 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن استنتاج الاتي:

 باستخدام طريقة التدريب املدمج تطورا ايجابيا في نتائج  حقق البرنامج التدريبي املقترح

 وهذا يدلالتجريبية1  والتجريبية ولصالح العينةالاختبارات البعدية بين املجموعتين الضابطة 

( القوة، السرعة املداومة)البدنية على تأثير املنهج التدريبي في تطور مستوى بعض الصفات 

 لدى عينة البحث1

 دريبي املقترح باستخدام طريقة التدريب املدمج تطورا ايجابيا بين الاختبارين حقق البرنامج الت

مع املرحلة  وذلك لتناسبهالتجريبية في الاختبارات البدنية،  والبعدي ولصالح املجموعةالقبلي 

 1عدد التكراراتو  وحجم التدريبالعمرية من حيث شدة 

  والضابطة فيبين املجموعتين التجريبية هناك فروق غير معنوية لنتائج الاختبارات القبلية 

على تجانس املستوى قبل البدء في تنفيذ املنهج التدريبي  وهذا يدلالاختبارات التي تم تقويمها، 

 املقترح لعينة البحث1

  ،ان استخدام طريقة التدريب املدمج لها تأثير على تطوير أداء املتغيرات البدنية )القوة

 القدم1السرعة، املداومة( في كرة 

  أظهرت الدراسة ان نتائج الاختبارات على املجموعة الضابطة أدت الى حدوث فروق ضئيلة في

الاختبارات البعدية وهذا يدل على ان البرنامج التدريبي العادي قد احتوى على بعض التكرارات 

 1مالعبي كرة القد ىأدت الى تحسين طفيف للمتغيرات البدنية )القوة، السرعة املداومة( لد

 : التوصيات -4

على ألاسس العلمية عند وضع املنهج التدريبي من حيث اختيار التمارين البدنية  التأكيد 

في تطور  تأثير ملا لها من  والادوات املستخدمة واملهارية والخططية والتكرار والوقت والراحة بينها

 (1..-..)املستوى البدني لدى فئة

  ألنها سر النجاح والتفوق خاصة1الاهتمام بالصفات البدنية لكرة القدم 
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  جابي على تطوير يا أثر ضرورة استخدام طريقة التدريب املدمج ضمن املنهج التدريبي ملا له من

 ( في كرة القدم1املداومة، السرعة القوة)البدنية بعض الصفات 

 مشابهة لفئات عمرية اخرى1دراسات  إجراء 

 مفردات املنهج  واملهارية والخططية ضمندنية اهتمام املدربين بالربط بين النواحي الب ضرورة

 التدريبي املقترح باستخدام طريقة التدريب املدمج1

 دراسة مشابهة لفئات عمرية أخرى وعلى صفات بدنية أخرى ملعرفة تأثير البرنامج  إجراء

 التدريبي عليها1

البحث من رياضة وفي ألاخير نضع ايدي كل املهتمين بهذا املجال هذه الدراسة ملحاولة توسيع  

 1كرة القدم الى الرياضات ألاخرى والنهوض بالرياضة في الجزائر لبلوغ اعلى املستويات
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 خاتمة:

لقد أصبح التدريب الرياض ي علما كباقي العلوم يستمد قوانينه من معارف ومعالم معينة، ويسعى الى  

على الجانب  يإلايجابتكوين الفرد تكوينا منهجيا من الناحية النفسية والبدنية والجتماعية تمكنه من الانعكاس 

 الاقتصادي والسياس ي للمجتمع.

ولقد مر التدريب الرياض ي في مجال كرة القدم بمراحل عديدة كان الهدف منها دائما هو البحث عن  

أفضل الطرق واملناهج التي من شانها رفع القدرات البدنية والفنية والخططية لالعب وذلك من اجل تحضيره 

 مختلف املنافسات والحصول على أفضل النتائج. على كافة املستويات لخوض

العمرية خاصة بعد تطبيق الجزائر  وتعدد ألاصنافمالحظة تزايد عدد الفرق الرياضية  ومن خالل   

وبعد ل على ما هي عليه قب والهياكل الرياضية املنشآتالاحتراف في املجال الرياض ي مع بقاء  وتبنيها لسياسة

حل هذا ل وسعيا الىسياسة الاحتراف مما خلق نوع من الاكتظاظ في مالعب كرة القدم خالل التدريبات  تطبيق

في تطوير  ومدى تأثيرهفي مضمونه على التدريب املدمج  الطلبة أن اقتراح برنامج تدريبي يعتمد رأىإلاشكال 

 .سنة(71-71فئة)( في كرة القدم عند ملداومةا، السرعة القوةبعض الصفات البدنية )

ولقد اثبتت النتائج في الاختبارات القبلية والبعدية الخاصة بالعينة التجريبية بان هناك فروق واضحة  

ختبارات منه في الا  أفضلفي كل الصفات البدنية، حيث كان مستوى املهارات ألاساسية في الاختبارات البعدية 

يا على أداء املستوى البدني عند الاعبين، وبالتالي هو مفيد ان البرنامج املطبق قد أثر إيجابالقبلية، وهذا يعني 

لهذه الفئة، رغم الفروق الطفيفة التي حققتها العينة الضابطة وهذا راجع الى البرنامج العادي املطبق عليه 

 ألنه يحتوي على بعض تمارين تخص تلك الصفة البدنية.

 في الاختبارات البعدية أفضل من مستوى العينةكما اثبتت النتائج أيضا ان مستوى العينة التجريبية  

 الضابطة في كل الصفات البدنية، وبالتالي فان البرنامج املقترح بالطريقة املدمجة أفضل من البرنامج العادي.

ضرورة اهتمام املدربين بالربط بين النواحي  والاقتراحات أهمهاوقد خرجنا بمجموعة من التوصيات  

 ءمج، وإجرااملدباستخدام طريقة التدريب  مفردات املنهج التدريبي املقترح خططية ضمنواملهارية والالبدنية 

 دراسة مشابهة لفئات عمرية أخرى وعلى صفات بدنية أخرى ملعرفة تأثير البرنامج التدريبي عليها.
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طاع وكذا قاليه يمكن ان يكون منار للمختصين في هذه الرياضة،  اوفي ألاخير نستطيع القول ان ما توصلن

 . ةالتربية البدنية والرياضي

ونضع ايدي كل املهتمين بهذا املجال هذه الدراسة ملحاولة توسيع البحث من رياضة كرة القدم الى  

 .الرياضات ألاخرى والنهوض بالرياضة في الجزائر لبلوغ اعلى املستويات
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 ( 1الملحق ) 

 جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 قسم علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 تخصص تدريب وتحضير بدني

 ......................................................ألاستاذ: 

 .الدرجة العلمية: .......................................

 الاختصاص: ..............................................

 تحية وتقدير...             الجامعة/املعهد: .......................................

 الباحثان بإجراء دراسة بعنوان: يقوم

أثر برنامج تدريبي مقترح بطريق التدريب املدمج على تطوير بعض الصفات البدنية 

 سنة(.11-11)القوة، السرعة، املداومة( في كرة القدم )

 انطالقا من الفرضيات التالية:

اختبار سارجنت ريبية في هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات القبلية والبعدية للعينة التج -

 كغ(.3)ودفع الكرة الطبية 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات البعدية بين العينة التجريبية العينة الضابطة ولصالح  -

 م(.22في اختبار السرعة) التجريبيةالعينة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار  -

                              .نافات ولصالح املجموعة التجريبية



الطالع باولكونكم من ذوي الخبرة والاختصاص وملا تتمتعون به من دراية في هذا املجال لذا نرجو تفضلكم 

امام  رات املرفقة طيا، واختياركم لالختبار ألانسب لقياس الصفة البدنية يوضع عالمة )  (على الاختبا

 الاختبار املناسب ويمكنكم إضافة أي اختبار اخر ترونه مناسبا، شاكرين تعاونكم معنا.

 مالحظة:

 يمكنكم إضافة أي اختبار باعتقادكم يخدم بحثا. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................... 

 

                                          

  التوقيع                                                                                

 

 

            

 

 

  عدنان مهدي الباحثان:                                                                    

 تادرانت مراد                                                                                 



 (2 )امللحق

 ةامليداني تالاختبارا

 القوة لألطراف السفلية:-1

 من الثبات ألبعد مسافة  وثبات متتاليةاختبار ثالثة 

 اختبار سارجنت )الوثب العمودي(

 اختبار الوثب العريض من الثبات 

 

 القوة لألطراف العلوية:-2

 كغ  3اختبار دفع الكرة الطبية 

 ثانية  32اختبار الشد لألعلى على العقلة 

 اختبار ثني الذراعين من الانبطاح املائل

 :السرعة-3

 متر 02اختبار الجري 

 متر 32اختبار الجري 

 متر 22اختبار الجري 

 : املداومة-4

 متر                                                    x   22 2اختبار الجري املكوكي 

 دقائق 3اختبار نافات 

 اختبار كوبر

 



 (3امللحق )

 الاستطالعية الدراسةنتائج 

 

 السن الرقم
 الطول 

 سم

 الوزن

 كغ

 دفع الكرة الطبية سارجنت م44السرعة  نافات

 الاختبار
إعادة 

 الاختبار
 الاختبار

إعادة 

 الاختبار
 الاختبار

إعادة 

 الاختبار
 الاختبار

إعادة 

 الاختبار

1 
(11-

11) 
161 66 664 644 6.12 6.2 33 36 6.1 1 

2 
(11-

11) 
116 14 624 644 6.6 6.3 36 36 1 6.4 

3 
(11-

11) 
114 62 644 644 6..1 6.11 42 46 6.3 6 

4 
(11-

11) 
11. 61 664 624 6.16 6.. 3. 41 1.1 1.6 

6 
(11-

11) 
161 64 664 644 6.23 6.1 21 34 1.6 1 

6 
(11-

11) 
113 6. 414 444 6.66 6.6 36 44 1.2 6.. 

1 
(11-

11) 
116 66 644 614 6.4 6.36 44 41 6.. 1.3 

1 
(11-

11) 
111 63 624 414 6.1. 6.. 61 41 6.2 6 

. 
(11-

11) 
111 61 624 664 6.34 6.42 41 4. 1 1.4 

14 
(11-

11) 
111 11 664 664 6.4. 6.31 3. 43 1.4 6.. 

 

 

 

 

 

 

 



 (4)امللحق 

 :التجريبية والبعدية للعينةنتائج الاختبارات القبلية 

 دفع الكرة الطبية سارجنت م04السرعة  نافات  

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي  الرقم
1  065 685 62.0 026 .2 66 427 820 

2  655 685 0228 026. 67 74 4 826 
3  655 4.5 6246 0268 62 7. 424 428 
0  675 4.5 0226 0278 68 77 42. 827 
5  655 685 0246 027 76 78 6 42. 

6  065 675 0247 0204 .8 64 8 828 

7  655 465 024 0277 64 76 426 2 
8  0.5 675 0288 027. 65 77 6 420 
9  675 4.5 0226 0274 60 74 4 820 
14  655 685 6246 6250 64 78 4 826 

11  065 685 0288 020 66 67 626 4226 
12  065 675 6246 02.7 70 0. 622 8 
13  655 4.5 0288 02.7 7. 06 62. 426 
10  675 4.5 024 0260 62 78 4 82. 

15  065 675 028. 0268 60 77 6 426 
16  065 685 6242 026 .0 64 0 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (6)امللحق 

 :الضابطة والبعدية للعينةنتائج االختبارات القبلية 

 دفع الكرة الطبية سارجنت م04السرعة  نافات  

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي  الرقم
1  066 046 0.6 0.6 40 44 4 4.7 

2  006 046 0.4 0.0 46 40 6 6.0 

3  066 066 0.6 0.60 76 44 4.4 4.6 

0  066 046 0..6 0.40 60 76 0.6 4.0 

5  466 066 0.47 0.70 77 70 4.6 4..0 

6  046 066 0.6. 0.46 7. 44 4 4.4 

7  046 066 0.40 0.07 74 40 4.0 6 

8  066 066 0.47 0.76 76 70 4.0 6.6 

9  066 466 0.76 0.66 6. 74 0.. 4.0 

14  066 066 0.67 0.. 46 40 6 6.0 

11  006 046 0.06 0.0 47 40 4.6 4.0 

12  006 046 0.66 0.4 77 74 6 6.6 

13  066 066 0.66 0..7 70 7. 0.6 4.7 

10  046 046 0.47 0.60 76 46 0 4 

15  046 066 0.40 0.70 66 77 0.7 0.0 

16  066 066 0.40 0.67 60 76 4.6 4.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (6)امللحق 

 نموذج من البرنامج التدريبي املقترح

 21:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة:                                              :عدنان مهدي+تادرانت مراد            املدرب  

 التاريخ:  تطوير املداومة الخاصة بالكرة ودون كرة                                       الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 ألاجهزة الوظيفيةتمارين لتهيئة  -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

ثالث مجموعات متقابلة  :41تمرين 

د وبعد الزيادة 0على جانبي امللعب مدة 

 الرتم فوق املتوسط. في الوقت

 

نفس التمرين ولكن  :42التمرين 

استعمال الكرة ما بين ثالثة العبين 

 طول امللعب وثالث مجموعات على

 

 

مجموعتين متقابلتان عند : 43التمرين 

إلاشارة تبادل الكرة برتم عالي العب 

يمرر العمود الثاني وألاخر يمرر الى 

 الزميل في الاستقبال

 د02

 %12الشدة

 تكرارات23

 د1الراحة

 د02

 %72الشدة

 تكرارات23

 د1الراحة

 د02

  %12الشدة

 تكرارات3

 د1الراحة

 التأكيد على الرتم-

 وضع اقماع مميزة للمسافة-

 الاستغالل ألامثل للملعب-

 

استعمال اقماع ملكان توقع -

 الالعب الذي يصوب

 ترك الحرية لالعب املرر 

تعلم الالعبين التعود اللعب 

 في مساحات ضيقة.

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 



 20:الحصة  اتحاد الشاوية                                                                           الفريق:

 : زرداني حسونةاملكان   سنة(                                                                11-17) العمرية:الفئة  

 د92املدة:                                                مهدي+تادرانت مراد           ن: عدنااملدرب  

 التاريخ:   تحسين التمرير                                                                         الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

 شرح الهدف من الحصة        - املرحلة التحضيرية

 لتهيئة ألاجهزة الوظيفيةتمارين  -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

التمرير من التبات يقسم  :41تمرين  املرحلة الاساسية

الفريق الى مجموعات كل مجموعة بها 

فيمررها ب الى  اخمسة العبين يمرر 

 وهكذا دالى و ومنه الى د الى ج بدوره الى 

يبدا   التحرك بعد التمرير  :42التمرين 

التمرين الى ب يجري بمجرد التمرير  

تستمر الكرة في الحركة حتى تصل الى و 

الذي يحاور بها ثم يمرر الى د في مكانه 

 الجديد ويجري ليقف مكانه ألاصلي.

التمرير والقطع يقف :43التمرين 

الالعبون في قطارين متواجهين وامام كل 

قطار خط صغير يبدا كل العب منه 

سافة بين الخطين تكون حوالي التمرير  امل

سبعة امتار  ويبدا ا التمرير ب ثم يقطع 

بسرعة من على يمين ب ليقف خلف 

 القطار الاخر.

 د02

 

 د02

 

 د02

 التنويع في التمرير -

 الزيادة في السرعة واملسافة-

 بالتدرج.

 يستمر العمل ذهابا ويابا 

 ويمكن تغيير نوع التمرير.

 

يمكن استخدام تمريرات 

 متنوعة

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 

 

 

 



 23:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ: تحسين الجري بالكرة                                              +تطوير السرعة الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

 

 

 

 

 

يتوزع العبو الفريق على زوايا  :41تمرين 

امللعب التي تم تحديدها باستخدام 

الاعالم عند إلاشارة يجري الالعبون من 

زاوية الى أخرى مع دحرجة الكرة على 

جميع الالعبون عند الجري املرور بجانب 

 العلم الذي يتم وضعه في منتصف.

ينتشر العبو الفريق داخل  :42التمرين 

امللعب الذي يتم تحديده يدحرج كل 

العب الكرة بأساليب مختلفة وفي كل 

 الاتجاهات.

م في كل 1تحدد املسافة :43التمرين 

زاوية من زوايا املساحة يقف فيها الالعب 

عند إلاشارة يركض باتجاه الكرة التي 

وضعت في الوسط يقوم بدحرجتها الى 

م ويفوز من يجمع 1النطقة املحددة ب

 اكبر عدد من الكرات.

 د02

 %92الشدة

 تكرارات23

 د1راحة 

 د02

 %92الشدة

 تكرارات23

 د1راحة

 

 د02

 92%الشدة

 تكرارات23

 د1راحة

 النظر الى الامام -

الكرة قريبة للقدم لسهولة 

 التحكم فيها.

 تجنب الاصطدامات-

التركيز على الحركة في كل -

 الاتجاهات.

عند  التحكم في الكرة-

 الدحرجة.

إيقاف الكرة اثناء إدخالها -

 م.1الى منطقة 

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 

 

 

 

 

 



 22:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  العمرية:الفئة  

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:                                       تطويرالسرعة + تحسين املراوغة              الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

يقف الالعبان بجنب بعضهما  :41تمرين 

بينهما خط فاصل يقوم املدرب برمي 

الكرة عاليا الى خلف الالعبان ليحاول 

كل منهما الاستحواذ على الكرة واملراوغة 

 ووضع الكرة في منطقة منافسه.

يتم وضع اقماع على أربعة  :42التمرين 

جهات يقف الالعبون في منتصف 

ون املساحة وعند إلاشارة يجري الالعب

بوقت واحد بالكرة كل حسب اتجاهه 

 ويبداون في مراوغة الاقماع .

بدون  22يملكون الكورة و2 :43التمرين 

كرة عند إلاشارة يحاول الالعبون الذين 

معهم الكرة بمراوغة املدافعين الذين 

يحاولون منعهم من التسجيل مع مراعاة 

 التغيير في كل مرة. 

 د02

 %92الشدة

 تكرارت1

 د1راحة

 د02

 %92الشدة

 تكرارات22

 د1راحة

 د02

 %92الشدة

 تكرارات1

 د1الراحة

تغير سرعة الجري في -

 املراوغة 

الكرة تكون في القدم -

 البعيدة من النافس.

يتم التركيز على ألاداء املتقن -

للمراوغة بكلتا القدمين 

 والنظر يكون لالمام.

 

 

الحفاظ على الكرة في القدم 

 مع رفع الراس اثناء ألاداء.

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 

 

 

 

 

 



 22:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:                            تطوير القوة+تحسين التصويب                            الهدف: 

 التوجيهات     الزمن    التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

حمل الزميل للرجلين  :41تمرين 

والذراعين جانبا على ألارض واملش ي 

 امام ثم التبديل.

تمارين القفز على الكاحلين تكرار -

 مرة.10

يقف الالعب على  :42التمرين 

م مواجها للحائط كل 12مسافة 

العب معه الكرة يقوم الالعب 

بالتصويب على الحائط بالجري 

 والثبات.

التمرين ولكن  نفس:43التمرين 

يقوم الالعب بالتصويب على 

 الحائط من الوثب الى ألاعلى.

 د02

 %12الشدة 

 ( تكرارات22)

 د1راحة بين التمرين

 

 د02

 %12الشدة 

 ( تكرارات22)

 د1راحة بين التمرين

 د02

 %12لشدة 

 ( تكرارات22)

 د1راحة بين التمرين

  

تقوية عضالت الذراعين -

 والقدمين

 التصويب.التنويع في -

 

 الدقة في التصويب-

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 



 21:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:                         تطوير املداومة الخاصة بالكرة ودون كرة                الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

في نصف ملعب مع  :41تمرين 

إلاشارة الزيادة  كرات عند 2استعمال 

 ثا)العمل مكرر( 02في الرتم مدة 

 

 نفس التمرين ولكن :42التمرين 

الى 12الزيادة في حجم العمل ولكن من

  م برتم عالي12

 

 

لعبة استعمال : 43التمرين 

 ن)مرامي(كل فريق يدافع على مرميي3

0buts  .مع استعمال قوانين للتشويق 

 د02

 %12الشدة

 تكرارات3

 د1الراحة

 د02

 %92الشدة 

 تكرارات23

 د1الراحة

 د02

 %12الشدة

 د1الراحة

 التأكيد على الرتم-

 وضع اقماع مميزة للمسافة-

 الاستغالل ألامثل للملعب-

استعمال اقماع ملكان توقع -

 الالعب الذي يصوب

 ترك الحرية لالعب املرر 

 

 

تعلم الاعبين التعود اللعب 

 في مساحات ضيقة.

 التهدئةتمارين - املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 



 27:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:                                                       +تطويرالسرعة  تحسين التمرير الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

التمرير من التبات يقسم  :41تمرين 

الفريق الى مجموعات كل مجموعة بها 

فيمررها ب الى  اخمسة العبين يمرر 

 وهكذا دالى و ومنه الى د الى ج بدوره الى 

 التمرير يبداالتحرك بعد  :42التمرين 

 التمرير تستمر التمرين الى ب يجري بمجرد 

ة في الحركة حتى تصل الى و الذي الكر 

بها ثم يمرر الى د في مكانه الجديد  يجري 

 ويجري ليقف مكانه ألاصلي.

والقطع يقف الالعبون  التمرير :43التمرين 

في قطارين متواجهين وامام كل قطار خط 

صغير يبدا كل العب منه التمرير  املسافة 

بين الخطين تكون حوالي سبعة امتار  

ويبدا ا التمرير ب ثم يقطع بسرعة من 

 على يمين ب ليقف خلف القطار الاخر.

 د02

 %92الشدة

 تكرارات22

 د1الراحة

 د02

 %12الشدة

 تكرارات2

 د1الراحة

 

 د02

 %92الشدة

 تكرارات2

 1الراحة

 التنويع في التمرير -

 الزيادة في السرعة واملسافة-

 بالتدرج.

 يستمر العمل ذهابا ويابا 

 ويمكن تغيير نوع التمرير.

 

يمكن استخدام تمريرات 

 متنوعة

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 

 

 

  

 الطبيعيةالعودة الى الحالة - د12

 

 

 

 

 

 

 



 21:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة:مهدي+تادرانت مراد                                                          :عدنان املدرب  

 التاريخ: تحسين الجري بالكرة                                              +تطوير السرعة الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

 شرح الهدف من الحصة        - املرحلة التحضيرية

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

 املرحلة الاساسية

 

 

 

 

 

يتوزع العبو الفريق على زوايا  :41تمرين 

امللعب التي تم تحديدها باستخدام 

الاعالم عند إلاشارة يجري الالعبون من 

زاوية الى أخرى مع دحرجة الكرة على 

جميع الالعبون عند الجري املرور بجانب 

 العلم الذي يتم وضعه في منتصف.

ينتشر العبو الفريق داخل  :42التمرين 

ده يدحرج كل امللعب الذي يتم تحدي

العب الكرة بأساليب مختلفة وفي كل 

 الاتجاهات.

م في كل 1تحدد املسافة :43التمرين 

زاوية من زوايا املساحة يقف فيها الالعب 

عند إلاشارة يركض باتجاه الكرة التي 

وضعت في الوسط يقوم بدحرجتها الى 

م ويفوز من يجمع 1النطقة املحددة ب

 اكبر عدد من الكرات.

 د02

 %92ةالشد

 تكرارات23

 د1راحة 

 د02

 %92الشدة

 تكرارات23

 د21راحة

 

 د02

 92%الشدة

 تكرارات23

 د21راحة

 النظر الى الامام -

الكرة قريبة للقدم لسهولة 

 التحكم فيها.

 تجنب الاصطدامات-

التركيز على الحركة في كل -

 الاتجاهات.

التحكم في الكرة عند -

 الدحرجة.

إيقاف الكرة اثناء إدخالها -

 م.1الى منطقة 

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 

 

 

 

 

 



 29:الحصةاتحاد الشاوية                                                                            الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:                                                    تحسين املراوغة                      الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

 شرح الهدف من الحصة        - املرحلة التحضيرية

 تمارين لتهيئة ألاجهزة الوظيفية -
 رفع نبضات القلب - د12

 تهيئة نفسية         -

يقف الالعبان بجنب بعضهما  :41تمرين  املرحلة الاساسية

بينهما خط فاصل يقوم املدرب برمي 

الكرة عاليا الى خلف الالعبان ليحاول 

كل منهما الاستحواذ على الكرة واملراوغة 

 ووضع الكرة في منطقة منافسه.

يتم وضع اقماع على أربعة  :42التمرين 

جهات يقف الالعبون في منتصف 

ون املساحة وعند إلاشارة يجري الالعب

بوقت واحد بالكرة كل حسب اتجاهه 

 ويبداون في مراوغة الاقماع .

بدون  22يملكون الكورة و2 :43التمرين 

كرة عند إلاشارة يحاول الالعبون الذين 

معهم الكرة بمراوغة املدافعين الذين 

يحاولون منعهم من التسجيل مع مراعاة 

 التغيير في كل مرة. 

 د02

 

 د02

 

 د02

تغير سرعة الجري في -

 املراوغة 

الكرة تكون في القدم -

 البعيدة من النافس.

يتم التركيز على ألاداء املتقن -

للمراوغة بكلتا القدمين 

 والنظر يكون لالمام.

 

 

الحفاظ على الكرة في القدم 

 مع رفع الراس اثناء ألاداء.

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 

 

 

 

 

 



 12:الحصة                                  اتحاد الشاوية                                          الفريق:

 : زرداني حسونةاملكانسنة(                                                                  11-17)  الفئة العمرية: 

 د92املدة::عدنان مهدي+تادرانت مراد                                                          املدرب  

 التاريخ:  تطوير القوة+تحسين التصويب                                                      الهدف: 

 التوجيهات     الزمن التمارين املراحل

املرحلة 

 التحضيرية

 شرح الهدف من الحصة        -

تمارين لتهيئة ألاجهزة  -

 الوظيفية

 رفع نبضات القلب - د12
 تهيئة نفسية         -

املرحلة 

 الاساسية

حمل الزميل  :41تمرين 

للرجلين والذراعين جانبا على 

ألارض واملش ي امام ثم 

 التبديل.

تمارين القفز على الكاحلين -

 مرة.10تكرار 

يقف الالعب  :42التمرين 

م مواجها 12على مسافة 

للحائط كل العب معه الكرة 

يقوم الالعب بالتصويب على 

 الحائط بالجري والثبات.

نفس التمرين :43التمرين 

ولكن يقوم الالعب بالتصويب 

على الحائط من الوثب الى 

 ألاعلى.

 د02

 %12الشدة 

 ( تكرارات22)

 د1راحة بين التمرين

 د02

 %12الشدة 

 تكرارات( 22)

 د1راحة بين التمرين

 د02

 

 %12الشدة 

 ( تكرارات22)

 د1راحة بين التمرين

 

تقوية عضالت الذراعين -

 والقدمين

 التنويع في التصويب.-

 

 الدقة في التصويب-

 تمارين التهدئة- املرحلة النهائية

 مناقشة الحصة-

 العودة الى الحالة الطبيعية- د12

 

 



 ـــةـــــص الدراســــــــــــــلـــخـــــــــــم

 عنوان الدراسة: 

أثر برنامج تدريبي مقترح بطريقة التدريب املدمج على تطوير بعض الصفات البدنية )القوة، السرعة، املداومة( لدى العبي كرة 

 سنة(.11-17القدم فئة )

 الهدف من الدراسة: 

املجموعتين الضابطة والتجريبية على مستوى بعض الصفات  التعرف على الفروق بين الاختبارات القبلية والبعدية عند

 سنة(.11-17البدنية )القوة، السرعة، املداومة( لدى العبي كرة القدم فئة )

 مشكلة الدراسة:

الاختبارات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 سنة(؟11-17عبي كرة القدم فئة )البدنية لدى ال 

 الفرضية العامة: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في الاختبارات البدنية 

 سنة(.11-17لدى العبي كرة القدم فئة )

 الفرضيات الجزيئة:

اختبار سارجنت ودفع الكرة الطبية هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية في  -

 .سنة(11-17كغ( لدى العبي كرة القدم فئة )3)

في  لتجريبيةهناك فروق ذات داللة إحصائية بين الاختبارات البعدية بين العينة التجريبية العينة الضابطة ولصالح العينة ا -

 سنة(.11-17م( لدى العبي كرة القدم فئة )22اختبار السرعة)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي الختبار نافات ولصالح املجموعة  -

 سنة(.11-17التجريبية لدى العبي كرة القدم فئة )

 : العينة

العبا والتي تم اختيارها بالطريقة العمودية واملتمثلة في فريقين لكرة القدم هما فريق اتحاد  30تكونت عينة البحث من 

العبا، وتم تعيين الفريق ألاول كمجموعة 11أ( والفريق )ب( لنفس الفئة ويتألف كل منهما من )سنة( 11-17فئة)الشاوية 

 تجريبية والفريق الثاني كمجموعة ضابطة.

 واملكاني:املجال الزماني 



 (.13/20/0217) ( الى غاية27/20/0217)تم البدا بالتجربة الاستطالعية والتي امتدت من  

ثم طبق البرنامج على التوالي  0217 /20 /02-19يوم في حين أجريت الاختبارات القبلية للعينتين التجريبية والضابطة 

 .0217/ 22/22الى غاية  0217 /20 /03التدريبي املقترح ابتداءا من 

 .0217 /22/ 29و 21اجري يومي  والاختبار البعدي

 املنهج وألادوات املستعملة في الدراسة:

 اعتمدنا في دراستنا هاته على املنهج التجريبي، وهذا ملالئمته ملوضوع بحثنا ومشكلته.

الكرة الطبية، اختبار سارجنت،  م، اختبار دفع22ولقد اعتمدنا في دراستنا هذه على الاختبارات البدنية )اختبار السرعة 

 م(.02اختبار نافات 

 الاستنتاجات:

والبعدي ولصالح حقق البرنامج التدريبي املقترح باستخدام طريقة التدريب املدمج تطورا ايجابيا بين الاختبارين القبلي -

عدد و  وحجم التدريبمع املرحلة العمرية من حيث شدة  وذلك لتناسبهالتجريبية في الاختبارات البدنية،  املجموعة

 .التكرارات

 ان استخدام طريقة التدريب املدمج لها تأثير على تطوير أداء املتغيرات البدنية )القوة، السرعة، املداومة( في كرة القدم.-

ختبارات البعدية، وهذا يدل على ان الاختبارات على املجموعة التجريبية كانت ذات فاعلية في الا اطهرت الدراسة ان نتائج -

 البرنامج التدريبي املقترح بالطريقة املدمجة قد كان ذات فاعلية في تحسين أداء املتغيرات البدنية.

 الاقتراحات: 

 الاهتمام بالصفات البدنية لكرة القدم ألنها سر النجاح والتفوق خاصة.-

البدنية جابي على تطوير بعض الصفات يا أثر ضرورة استخدام طريقة التدريب املدمج ضمن املنهج التدريبي ملا له من -

 ( في كرة القدم.املداومة، السرعة القوة)

 مشابهة لفئات عمرية اخرى.دراسات  إجراء-

 اجراء دراسة مشابهة باستخدام طرق تدريبية أخرى لتحسين الصفات البدنية.-

   

 

 



Résumé de l'étude 

Titre de l’étude : 

L'impact d'un programme de formation proposé une formation intégrée sur le chemin du développement de 

certains attributs physiques (force, vitesse, polluants) parmi catégorie joueurs de football (17-18ans). 

L'objectif de l’étude : 

Identifier les différences entre les tests tribaux et dimensionnalité au contrôle et les groupes expérimentaux au 

niveau de certains attributs physiques (force, vitesse, polluants) parmi catégorie joueurs de football (17-18ans). 

Le problème de l’étude : 

Y a-t-il des différences statistiquement significatives entre les mesures tribales et dimensionnalité des groupes 

expérimentaux et de contrôle dans les tests physiques de la catégorie des joueurs de football (17-18ans) ? 

L'hypothèse générale : 

Il existe des différences statistiquement significatives entre les mesures tribales et dimensionnalité des groupes 

expérimentaux et de contrôle dans les tests physiques entre les différences de catégorie joueurs de football (de 

17-18ans). 

Hypothèse partielles : 

- Il existe des différences significatives entre les tests tribaux et l'échantillon expérimental dimensionnalité dans 

le test et Sargent paient des différences de balle médicales (3 kg) de la catégorie des joueurs de football (17-

18ans). 

- Il existe des différences significatives entre les tests a posteriori entre l'échantillon témoin de l'échantillon 

expérimental et l'échantillon en faveur de la vitesse d'essai expérimental (40 m) de la catégorie des joueurs de 

football (17-18ans). 

- Il existe des différences statistiquement significatives entre les groupes témoins et expérimentaux télémétrique 

pour tester Navet au profit du groupe expérimental avec les différences de catégorie joueurs de football (de 17-

18ans). 

L’échantillon : 



Formée l'échantillon de recherche de 32 joueurs qui ont été sélectionnés de la manière verticale de deux football 

sont une équipe catégorie Chaouïa Union (17-18ans) (a) et le groupe (b) à la même classe chacune composée de 

16 joueurs, a été nommé la première équipe en tant que groupe pilote et la deuxième équipe en tant que groupe 

officier. 

Zone spatiale et temporelle : 

La reconnaissance expérience Bida, qui a duré de (02.07.2017) à très (13/02/2017). 

Alors que les tests tribaux d'échantillons expérimentaux et de contrôle a été menée sur 19-20 / 02/2017, 

respectivement, puis appliqué le programme de formation proposé à partir de 23/02/2017 jusqu'au 

04/05/2017. 

Le posttest a été réalisé le 08 et 09, / 04/2017. 

Programmes et outils utilisés dans l’étude : 

Dans notre étude, nous avons adopté ces circonstances sur la méthode expérimentale, ce qui fait l'objet de notre 

aptitude à la recherche de son problème. 

Nous avons adopté dans cette étude sur les tests physiques (vitesse d'essai de 40 m, payer pour balle médicale, 

test de test de Sargent, essai Navat 20 m). 

Conclusions : 

-Vous devez utiliser la formation à sens unique construite à un impact sur le développement de la performance 

des variables physiques (puissance, vitesse, polluants) dans le football. 

-L'étude -atehrt que les résultats des tests sur le groupe expérimental étaient efficaces dans les essais post, et cela 

montre que le programme de formation proposé a été une manière intégrée de efficace pour améliorer les 

performances des variables physiques. 

Suggestions : 

-La nécessité d'utiliser la méthode de formation intégrée dans le programme de formation en raison de son 

impact positif sur le développement de certains attributs physiques (polluants, force de vitesse) dans le football 

-Une étude similaire en utilisant d'autres méthodes de formation pour améliorer les attributs physiques. 
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