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 شـــكر
 ألولي عرفـان طريقنا لنا ويسر العمل ىذا إلنجاز وفقنا الحمد هلل الذي

 هلل تعالى حيث نسألو ، يعلمنا بما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا فضل بعد الفضل
ننقدد هلل عع و  ل الذي وفقنا   أن نا وهلل األمر من قبل ومن بعد ذلك يسر

اللكر و العرفـان إلى   بجعيل كما ننقدد المنواضع البحث ىذا إتماد باراعلى
 عبد اهلل منصوري " أسناذنا القدير الذي لم يبخل علينا بنو يياتو األسناذ

الذي   وقـاد بنقديم لنا النصائح الني ساىمت بقسط كبير في إكمال بحثنا و
كان مرشدا ووليي قبل أن يكون لنا ملرفـا واللكر و النقدير إلى الذي  

 وقف إلى  انبنا في كل الظروف وكان بمثابة قدوتي الذي افنخر

كما ننقدد باللكر الجعيل وااحنراد إلى كل األساتذذ معيد     و ر مثلنا  
 األعلى في العطاء

األساتذذ وإلى كل عمال والطاقم اإلواري  –وتحمليم لنا طيلة ىذه السنوا 
 ذإلى كل األيدي الني امند  نحونا وقدمت لنا أيدي العون و لو بكلمة طيب

 

 

 أيو    

                                                     فؤاو



 

 

 

 اهذي هزا الجهذ لكل مه صثش علً وأخز تٍذي

لىالذتً الحىىوح والتً ان قذمت لها كىىص الذوٍا فله 

 افٍها حقها

.ولىالذي العضٌض،ادامهما هللا رخشا لً  

 وإلً كل عائلتً وأصذقائً

وكل مه ساعذوً فً إوجاص هزا العمل مه قشٌة أو مه 

.تعٍذ  

*عثذ هللا مىصىسي*وتاألخص األستار المششف   

وإلً كل مه سافقىً فً دسب الذساسح وراق معً طعم 

 الىجاح

.إلى جمٍع األحثاب واألصحاب   

:إلى إخىتً فً هللا  

 أٌىب ، صكشٌاء، سمٍش، خالذ، إلى كل القادج والضمالء

 علً ، عٍسىى أحمذ

.ٌهإلى كل محة للعلم ومخلص للذ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

" وواللَو للَو ن إإحاناًا : "إلى من ق ال فيهما سبحانه وتعالى
إلى  لتي إملتني في وطنها، وغمرتني وحّبها وشملتني وُلّدها  

وتعبب ووّلب من  أج سعادتي  .. إلى  لتي سهرت  لليالي لر إتي
 مي  لحنلن  .. إلى ُمههج ق لبي وف للذ وبلد  

 
و نار لي درب  لعلم و إلإحان  ..  إلى  للد روّ اني على  إل مان

و فنى إياته في سبيج ف الإي  .. إلى  للد ذ ق  ألمّر ن في سبيج نهاإي
إلى  وي  لغالي  

 
ر وح ، أمال ، شمس  لل ن، خير  لل ن  : إلى إخلتي  ألعز ء

 ففيلج ، سهيلج ، منيرذ  : إلى  خل تي  لعز ز ت

و إلى أميع عائلج شكيرد من قر ب  و من وعيل   " ألتي"خ    ااج إلى  
إلى أميع  ألإباب و ألاحاب  

 
إلى إخلتي في  ا  

إلى وجّ محّب للعلم وُم لل للّل ن  
 

 

 

 

     لب  / نصر لل    ن
 

 



 الصفحة املوضوع الرقم

  شكر أ

  إهداء ب

  قائمة املحتويات ج

  قائمة الجداول  د

  قائمة األشكال  ه

  مقدمة و

 الجانب النظري 

  اإلطار العام للدراسة األول:الفصل  

 50 اإلشكالية  1

 50 التساؤل العام 2

 50 التساؤالت الفرعية 3

 50 الفرضية الرئيسية 4

 50 الفرعيةالفرضيات  0

 50 املوضوع اختيارأسباب  0

 50 أهداف الدراسة 0

 50 أهمية الدراسة 8

 58 تحديد املصطلحات الدالة 9

 59 واملشابهة السابقة الدراسات 15

 12 االستفادة من الدراسات السابقة واملشابهة 11



 وخصائص الفئة العمرية العمريةكرة القدم  الثاني:الفصل 

 10 تمهيد 

 10 نبذة تاريخية عن كرة القدم  1

 18 الجزائر في القدم كرة 2

 25 األساسية لكرة القدم التقنية املبادئ 3

 21 قانون كرة القدم 4

 31 تعريف املراهقة 2

 32 مميزات النمو في مرحلة املراهقة 3

 33 سنة( 51 – 51)خصائص النمو في مرحلة املراهقة  4

 33 رفولوجي و النمو امل 4-1

 34 النمو الفيزيولوجي 4-2

 30 النمو النفس ي 4-3

 30  النمو االنفعالي 4-4

 30 أهمية مرحلة املراهقة 0

 30 والرياضيةعالقة املراهق بالنشاطات البدنية  0

 30 مشاكل املراهقة 0

 30 املشاكل النفسية 0-1

 30 املشاكل االنفعالية 0-2

 38 املشاكل الصحية 0-3



 38 الحركيةاملشاكل  0-4

 38 خالصة 

 التدريب املتقطعطرق التدريب و  :الثالثالفصل 

 41 تمهيد 

 42 مفهوم التدريب الحديث في كرة القدم  1

 42 التدريب عمليةالهدف من  2

 43 طرق التدريب الرياض ي 3

 43 طرق التدريب الكالسيكية 3-1

 43 طريقة التدريب املستمر 3-1-1

 44 الفتري  طريقة التدريب 3-1-2

 40 طريقة التدريب التكراري  3-1-3

 40 طريقة التدريب الدائري  3-1-4

 40 طرق التدريب الحديثة 3-2

 40 التدريب املتقاطع 3-2-1

 40 طريقة تدريب املحطات 3-2-2

 stretching 48طريقة التدريب  3-2-3

 48 طريقة التدريب البليومترك 3-2-4

 48 "اللعب"طريقة التدريب  3-2-0

 49 طريق التدريب املتقطع  3-2-0



 49 تاريخ التدريب املتقطع 1

 05 تعريف التدريب املتقطع 2

 01 تقطعأصناف التدريب امل 3

 00 التدريب املتقطع واالستطاعة الهوائية 4

 التدريب املتقطع ومخزون الطاقة 0

 

00 

 00 التدريب املتقطع والنبض القلبي 0

 00 املتقطع ومعدل استهالك األكسجينالتدريب  0

 00 ضوابط بناء حصة في التدريب املتقطع 8

 09 للتدريب املتقطع العامل الفيزيولوجي 9

 09 دريب املتقطعالعامل امليكانيكي للت 15

 05 التدريب املتقطع وكرة القدم 11

 (فجاريةاالن والقوة القصوى  الهوائية السرعة) الحديثة لكرة البدنية املتطلبات   الرابع الفصل

 03 تمهيد 

 04 همية اإلعداد البدني لالعب الكرةأ 1

 04 تعريف اللياقة البدنية 2

 00 لبدنية لالعبي كرة القدم الحديثةاملتطلبات ا 3

 00 الصفات البدنية األساسية 4

 00 التحمل 4-1



 00 القوة 4-2

 09 السرعة 4-3

 01 الصفات البدنية التنسيقية 0

 01 املرونة 0-1

 02 الرشاقة 0-2

 04 (VAMأو ) VMA)السرعة الهوائية القصوى ) 1

 04 ى تعريفات السرعة الهوائية القصو  2

 04 (VMA)أنواع السرعة الهوائية القصوى  3

 00 (VMA)مصدر السرعة الهوائية القصوى  4

 00 (VMA)العوامل املؤثرة على مستوى السرعة الهوائية القصوى  0

 08 معينة من السرعة الهوائية القصوى املدة املحددة للبقاء على نسبة  0

 VMA 08الفائدة من معرفة الـ  0

 VMA 09من خالل  V̇O2maxاستقراء الـ  8

 09 ى .وتأكيد املستو ..القصوى  الهوائية السرعة 9

 09 سرعة الهوائية القصوى تطوير ال 15

 09 الهوائية القصوى ة لتطوير السرعة كيفية برمجة حص 11

 85 رمجة حصة السرعة الهوائية القصوى ب 12

 VO2max 85 الـانطالقا من  VMAحساب الـ  13

 85 رات قياس السرعة الهوائية القصوى اختبا 14



 Luc LEGER (5815) 81لـ  Course Navetteاختبار  14-1

 Cazorla (5881) 81لـ  Vam-evalاختبار  14-2

 Bûchait (5111) 82لـ  IFT 51/01اختبار  14-3

 83 (Gacon)لـ  51/51اختبار  14-4

 84  القوة االنفجارية 2

 84 االنفجارية القوة تعريف 2-1

 84 االنفجارية والقوة القدرة بين الفرق  2-2

 80 القوة االنفجارية فسيولوجيا 2-3

 88 امل املؤثرة في القوة االنفجاريةالعو  2-4

 89 العوامل البيوميكانيكية 2-4-1

 92  عالقة القوة بالزمن 3

 90 االنفجارية القوة قياس اختبارات 4

 Sargent test 90 الثبات من العمودي الوثب اختبار 4-1

 90 األفقي الوثب اختبار 4-2

 90 خالصة 

 الجانب التطبيقي

 واإلجراءات امليدانيةمنهجية البحث  الخامس:  الفصل 

 99  تمهيد 

 155 املنهج املتبع 1



 155 وعينة البحثمجتمع  2

 151  تحديد متغيرات البحث 3

 151 ت البحثمجاال  4

 152 االستطالعيةالدراسة  0

 152  التجربة االستطالعية 0-1

 153 األدوات املستخدمة ووسائل جمع البيانات 0-2

 153 األسس العلمية لالختبار  0

 153 ثبات االختبار 0-1

 153  االختبارصدق  0-2

 154 موضوعية االختبار 0-3

 150 االختبارات املستخدمة 0

 150 (Test Course Navette)اختبار السرعة الهوائية القصوى  0-1

 Sargent Test 150اختبار الوثب العمودي من الثبات  0-2

 158 بناء البرنامج التدريبي 8

 159  اإلحصائيةالدراسة  9

 111 خالصة 

 و تحليل و مناقشة النتائج : عرضالسادسالفصل 

 110 تمهيد  

 110 االختبارات  ومناقشة نتائجوتحليل عرض  



 120 مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات تحليل و  

 128 االستنتاجات 

  التوصيات 

  الخاتمة  

 واملراجعاملصادر 

 املالحق

 



 الصفحة الجدول     الرقم

 011 .االستطالعية للعينة Sargeant testاختبار  وثبات صدق يبين جدول  10

 011 االستطالعية للعينة navet اختبار وثبات صدق يبين جدول  02

 001 املحسوبة T قانون  يبين مرق جدول  جدول يبين 10

 001 التجريبية( ،)الضابطة البحث لعينتي االنتروبومترية القياسات نتائج يمثلجدول  11

 001 البحث لعينتي القبلي االختبار في املحسوبة ستيودنت’’ T’‘يمثل  جدول  10

 السرعة اختبار في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج يبين جدول  11

 .القصوى  الهوائية

001 

 السرعة اختبار في الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج يبين جدول  11

 الهوائية

011 

 من لكل القصوى  الهوائية للسرعة البعدي باالختبار الخاصة وتحليل النتائج يبين جدول  10

 .والضابطة التجريبية العينة

010 

 010 القوة اختبار في التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي االختبار نتائج يبين جدول  11

 القوة اختبار في الضابطة والبعدي للمجموعة القبلي االختبار نتائج يبين جدول  01

 االنفجارية

011 

 العينة من لكل االنفجارية للقوة البعدي باالختبار الخاصة وتحليل النتائج يبين جدول  00

 .والضابطة التجريبية

010 

 الصفحة الشكل الرقم

 10 شكل بياني يوضح طريقة التدريب املستمر 10

 11 يوضح طرقة التدريب الفتري  بياني شكل 11

 11 التكراري  التدريب طرقة يوضح بياني شكل 10

 01 جري -يوضح التدريب املتقطع شكل 11



 00 باألثقال وعمل وأفقي، عمودي قفز) قوة املتقطع التدريب عن مثاال التدريبشكل يوضح  10

 01 (قوة-جري ) متنوع املتقطع التدريب عن مثاال يوضحشكل  11

 Cometti 01 حسب الجهد نوعية في التناوب طريقة يوضحشكل  11

 Cometti 00 حسب الجهد مراحل في التناوب طريقة يمثل يوضحشكل  10

 Course Navette 00 اختبار بروتوكول  يوضحشكل  11

 Vam-eval 01 اختبار بروتوكول  يوضحشكل  01

 

 Gacon 38 10/00 اختبار بروتوكول  يوضحشكل  00

 القدرة مستوى  في مختلفين ألفراد( الزمن-القوة) النظرية املنحنيات يوضحشكل  01

  ( 0111 وآخرون الدين حسام طلحة) عن

01 

 01 (Susan J. Hall-1995) عن السرعة-القوة منحنى يوضح بياني شكل 00

 10 (A.Dirix etal 1988) عن العضلية االنقباضات يوضحبياني شكل  01

 11 (Susan J.Hall - 1995) عن EMD – الكهروميكانيكي التأخير يوضحشكل  00

( ST) والبطيئة( FT) السريعة العضلية األلياف انقباض وقوة سرعة يوضحشكل بياني  01

 (Susan J.Hall - 1995) عن

10 

ودرجة ( 1.10) مستوى  عند االنتروبومترية القياسات في املحسوبة T يبين بياني شكل 01

 .00 الحرية

001 

 البحث لعينة القصوى  الهوائية للسرعة القبلي االختبار في املحسوبة T يبين بياني شكل 00

 .00 حرية ودرجة 1.10 الداللة مستوى  عند

001 

 عند البحث لعينة االنفجارية القة القبلي االختبار في املحسوبة T يبين بياني شكل 01

 .00 حرية ودرجة 1.10 الداللة مستوى 

000 

 السرعة اختبار في التجريبية والبعدي للمجموعة القبلي االختبار يمثل بياني شكل 11

 القصوى  الهوائية

001 



 السرعة اختبار في الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبار يمثل بياني شكل 10

 القصوى  الهوائية

011 

 السرعة اختبار في للعينيتين البعدي لالختبار املتوسطات بين الفرق  يمثل بياني شكل 11

 .القصوى  الهوائية

011 

 القوة اختبار في التجريبية للمجموعة والبع القبلي االختبار نتائج يبينشكل بياني  10

 االنفجارية

010 

 القوة اختبار في الضابطة والبعدي للمجموعة القبلي االختبار يبين شكل بياني 11

 االنفجارية

010 

 القوة اختبار في للعينيتين البعدي لالختبار املتوسطات بين الفرق  يمثلشكل بياني  10

 .االنفجارية

011 

 الصفحة الصورة رقم

 Parallelوضح ترتيب األلياف العضلية املتوازي )املغزلي( ت 10

 (Susan J.Hall -1995عن ) Pennateوالريش ي 

10 

 10 (Susan J.Hall - 1995) عن االنقباض B –الراحة  Aوضح العضالت الريشية أثناء: ت 11

 11 توضح كيفية تأدية اختبار الوثب األفقي من الثبات 10

 011 صورة تبين بروتوكول اختبار السرعة الهوائية القصوى  11

 011 صورة تبين طريقة أداء اختبار القفز العمودي 10

 



 

 مقدمة

 مقدمة:

، وبعض القوانين التي تنظم الكرة، الزميل، الخصم، مساحة محددة األبعاد، أهداف متقابلة        

   1اللعب... هذه هي العناصر الخاصة بلعبة كرة القدم

كرة القدم الحديثة ورغم أنها  ولكنقد يبدو األمر بسيطا للوهلة األولى وخاصة من الناحية النظرية          

 قليال واللعب ال ؛التزال تحافظ على نفس العناصر التي ذكرناها آنفا إال أن  
 
 الكرة اليوم ال تغادر امليدان إال

، املنافسون ازدادوا سرعة وشراسة
ً
 نسقال بعة لم يعودوا قادرين على مجاراتاألر الحكام  ،يتوقف إال نادرا

مت مالعب الكرة  فاضطروا لالستعانة ،العالي للمباريات بحكم خامس وسادس، وأكثر من هذا فقد ُدع 

 اليةع راتيالكم من مجموعة عن عبارة حديثة تقنية وهية بتقنيات متطورة مثل "عين الصقر " )الحديث

 أن يوه" و"االستعانة بالفيديو" ).األهداف احتساب أجل من هيةمتنا بدقة املرمى خط تراقب الحساسية

 لم التي الحاسمة املخالفات في وخاصة للقرارات اتخاده أجل من املصور  الفيديو بلقطات الحكم يستعين

 "الحكم يراها

دقيقة في حين بلغ في بطولة كأس أوروبا 55م كان بلغ متوسط وقت اللعب 0991في كأس العالم لسنة 

 2دقيقة.86م 0111

تؤكد أنه وخالل مباراة من املستوى العالي   Cazorla et Fahri 3كما أن الدراسات التي قام بها كل من      

 نجد هنالك:

 تسارع شديد. 019إلى  20من  -

 مرة استقبال للكرة + تغيير االتجاه. 21إلى  01من  -

 تزحلق النتزاع الكرة من الخصم. 8 -

 مراوغة. 01 -

 رأسية. 00 -

 صراع من دون كرة. 30 -

 مع االستحواذ على الكرة. صراع 02 -

                                                           

 .05، ص 0101، 0املولى، تحليل الرؤية الهولندية بكرة القدم، دار الكتاب الجامعي، سلطنة عمان، ط-موفق مجيد 1 
2 L’Euro 2000 vu par la Direction Technique Nationale, analyses et enseignements, documents F.F.F. Clairefontaine 2000. 
3 Exigences physique et physiologiques actuelles, revue EPS n°273 sept oct, 1998. 



 

 مقدمة

  دقيقة.91على مدار  ثانية 01أي أن الالعب يقوم بمجهود ذو شدة عالية كل 

   

 إن أهم ما يميز كرة القدم الحالية هو:     

 ارتفاع مستوى األداء املهاري لدى الالعبين. -0

 ازدياد سرعة اللعب. -0

 1اللعب الرجولي. -1

يتميز العبوا كرة القدم اليوم بمقدرتهم الفائقة على األداء املهاري الدقيق أثان الجري والحركة، فلم         

لقد أصبح من واجب العبي الهجوم والدفاع على حد سواء يعد هناك مكان لالعب البطيء في الفريق، 

ان اصر الفريق ألخذ املكاللعب املباشر والسريع، باإلضافة إلى ضرورة الجري الحر من دون كرة ألغلب عن

كل هذا وغيره لوجدنا أن امليزة الظاهرة في كرة القدم ولو حللنا املناسب الستقبال الكرة وفتح الثغرات. 

 الحديثة هي الكفاءة البدنية العالية لدى الالعبين.

 تولقد جاء الفصل النظري األول تحت عنوان كرة القدم وخصائص الفئة العمرية لنبين فيه األدبيا

 سنة(. 06الخاصة بكرة القدم، وخصوصية العمل مع الفئة العمرية قيد الدراسة )أقل من 

ب يالتدر  مختلف طرق  يوظفون رورة، وراحوا بالجانب البدني أيما اهتمام للض  املدربون  اهتم          

في شكلها ونها هناك طريقة استرعت اهتمام مدربي اللعبة وذلك ألو  الرياض ي لبلوغ املستوى املطلوب،

النظري  ، وهنا تكلمنا في الفصلالخام تشبه إلى حد كبير نسق املباراة...، إنها طريقة التدريب املتقطع

الثاني عن كل ما يتعلق بطرق التدريب القديم منها والحديث نسبيا واسترسلنا في تفصيل طريقة 

 مختلط(.-التدريب قيد الدراسة )متقطع

تالي والكفاءة الوظيفية لالعب وبة تعتمد وبشكل كبير على االندفاع البدني إن كرة القدم الحديث          

مدى تطور الصفات البدنية القاعدية والتخصصية، وقد فصلنا القول في مختلف الصفات البدني 

فجارية ناألساسية منها والتنسيقية وكان التفصيل في صفتي السرعة الهوائية القصوى والقوة اال 

 حولهما.لتمحور الدراسة 

                                                           

 دار الفكر العربي،محمود حنفي مختار، األسس العلمية في تدريب كرة القدم،   1



 

 مقدمة

وقد حوى الفصل التطبيقي شرح منهج الدراسة، ووصف مجتمع وعينة الدراسة، تحديد         

مجاالت الدراسة، واالختبارات املستخدمة، وفحص صدقها وثباتها، وبيان األساليب اإلحصائية 

 املستخدمة في معالجة النتائج

، اقشة النتائج واختبار الفرضياتوفي األخير يأتي الفصل الخامس والذي يتضمن عرض وتحليل ومن

 ثم استخالص االستنتاجات والتوصيات.
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 اإلشكالية: -1

تتطلب لعبة كرة القدم من الالعبين بذل مجهود كبير، وال يعود السبب في هذا طول وقت املباراة 

ا 09) ا طد(، وكبر مسااااااااااوة اللعب واملسااااااااااطة الابيرة الن  لقطعها الالعب بين الهدطين مرار  حساااااااااب وتارار 

 ولان هناك عدة عوامل أخرى نذكر منها:

  طبيعاااة اللعباااة الن  تقت ااااااااااااا   من الالعاااب أن لقوم بحرعااااي ك يرة م تل اااة ومتنوعاااة ن يجاااة لتعااادد

 املهاراي األساسية وان تاوها على العدلد من االوتماالي

 قيام بانطالقاي سريعة وم اجئةال تارار طبيعة اللعبة الن  ت رض على الالعب 

 ك اح الالعب لالستحواذ على الارة من الخصم 

  
 
ك ة تغير مكان الارة مع دوام ذلعبه اللعبة وذلك ناتج من سااااااااااار املجهود العصااااااااااال  الابير الذ  تتطل

 د(09ل ترة طويلة )

طإنه وفي مبارياي املسااااااااااااتوى العا ي ساااااااااااايكون على  1Cazorla et Fahriوسااااااااااااب الدراسااااااااااااة الن  قام  ها عل من 

 ثانية" 34الالعب بذل مجهود ذو شدة عالية عل 

 لقد الوظ املختصون أن هناك قاسما مشترعا لربط العوامل البدنية للعبة بعضها ببعض

ير ضاااااا"هذا التناوب أدى إ ى تاييف التح نساااااابيا الجهد العا ي والراوة النشااااااطة الغير عاملةوهو التناوب بين 

 2البدني والذ  هدطه تطوير عل الص اي األساسية الستعمالها خالل املباراة

إن تاييف التحضااااااير البدني الذ  لتحدا عنه املختصااااااون بما لتماملاااااا و وإلقا  املباراة هو العمل بما يعر  

إ ى  عدهاال ترة التحضاااااااااااايرلة وما بوالذ  من خالله يهد  املدربون وفي  بم تلف أشااااااااااااكاله التدريب املتقطعب

أدلة ال يسااااااااااااتطيع الالعبون ت" اي البدنية الن  لحتاجها الالعب كقاعدة متينة من دونها تطوير جميع الصاااااااااااا

 3"بخطط اللعب كما لج طلوب، وبالتا ي ال يستطيع أن لن ذاملبارياي باإلتقان والتكامل ال ن  امل

 راة.الص تان الحاسمتان في املباالسرعة الهوائية القصوى والقوة االن جارية بص ن   وخاصة ما لتعلق

وهذا ما ل لق معضلة للمدربين إذ أن  4منها مناطسة ثمانية ،أشهر عشرةيستغرق موسم كرة القدم ووا ي 

 دتحتم على امل من تتابع املبارياي ظرو  املناطسة
 
كل خاص ططي والن س   بشربين االعتناء بالجانب الخ

                                                           
1 Cazorla et Fahri: exigences physiques et physiologiques actuelles, revue ESP №273 sept oct 1998 
2 Couture Philippe: les effets physiologique des différant types d’intermittent, mémoire master UNV du 
BORDEAU 2,2007  

 11ص  1991القاهرة الطبعة األولى دار الفكر العربي األسس العلمية في تدريب كرة القدم حنفي محمود مختار  3
4 Bernard Turpin:  préparation et entrainement du footballeur Tome 1, principes généraux P№173 
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باألخص على و  خالل مرولة التحضيربالضرورة وهذا سيلقي بظالله على املستوى البدني الذ  تم اك سابه 

تي: اؤل اآلإ ى أذهاننا ال س وهنا تبادر ص ن  السرعة الهوائية القصوى والقوة االن جارية لألطرا  الس لى

 القصوى  ائيةالهو  السرعة على املحاطظة في منو  املتقطع التدريب باست دام تدريل  برنامج تأثير مدى ما

 U18 القدم كرة العل  لدى الذهاب مرولة خالل الس لى لألطرا  االن جارية والقوة

 التساؤل العام: -2

  ة الهوائية السرعما مدى تأثير برنامج تدريل  باست دام التدريب املتقطع منو  في املحاطظة على

 U18لألطرا  الس لى خالل مرولة الذهاب لدى العل  كرة القدم القوة االن جارية و القصوى 

 لتساؤالت الفرعية:ا -3

 ة على له القدرة على املحاطظ لطت م تدريب املتقطعالست دام هل البرنامج التدريل  املقترح با

 التجريبية؟السرعة الهوائية القصوى في املجموعة 

 ة على القوة له القدرة على املحاطظ طلتم  املتقطع تدريبلاست دام قترح بابرنامج التدريل  املهل ال

 التجريبية؟املجموعة  الس لى فياالن جارية لألطرا  

  هل البرنامج التدريل  املقترح لتدريب املجموعة التجريبية له أطضلية في املحاطظة على السرعة

 ؟رنامج التدريل  للمجموعة الضابطةمع الب مقارنة والقوة االن جاريةالهوائية القصوى 

 لفرضية الرئيسية:ا -4

تطبيق برنامج تدريل  باست دام التدريب املتقطع م تلط يساهم بشكل طعال في املحاطظة على مستوى 

 U18السرعة الهوائية القصوى والقوة االن جارية لألطرا  الس لى عند العل  كرة القدم 

 الفرضيات الفرعية: -5

بالسرعة الهوائية  والقبلي الخاصإوصائية بين االختبار البعد   ذو داللةال لوجد طروق  -

 التجريبية.القصوى للمجموعة 

بالقوة االن جارية  والقبلي الخاصإوصائية بين االختبار البعد   ذو داللةال لوجد طروق  -

 التجريبية. الس لى للمجموعةلألطرا  

 واالختبار البعد لوجد طرق ذو داللة إوصائية بين االختبار البعد  للمجموعة التجريبية  -

عة لصالح املجمو  والقوة االن جاريةللمجموعة الضابطة في اختبار  السرعة الهوائية القصوى 

 التجريبية.
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 سباب اختيار املوضوع:أ -6

 رغب نا في معالجة موضو  ذو عالقة وطيدة باالختصاص -

 املسؤوليةيوالتنا الذاتية تجاه عمل املحضر البدني وعل ما لتعلق  هذه م   -

 وساسية املوضو  وتطلعنا لالست ادة واإلطادة -

 الدراساي باللغة العربية في املوضو قلة  -

 هداف الدراسة:أ -7

التأكد من تأثير "التدريب املتقطع منو " في املحاطظة على السرعة الهوائية القصوى والقوة  -

 U18االن جارية لألطرا  الس لى عند العل  كرة القدم 

 التعر  على أنو  وعناصر التدريب املتقطع وكذا السرعة الهوائية القصوى والقوة االن جارية -

 همية الدراسة:أ -8

 التا ي: سة فيتامن أهمية هذه الدرا

 ناقش موضوعا غالة في األهمية على مستوى الرياضة موضو  الدراسةأنها ت -

 قدراتهم البدنيةالعمل بالتدريب املتقطع وتأثيره على طيزلولوجية الالعبين وبالتا ي  -

 كشف قيمة الص اي البدنية موضو  الدراسة -

 بغيرهااملستوى البدني املتواضع للبطولة الوطنية إذا ما قورنت  -

 عالقة املوضو  الوطيدة باختصاص الطلبة أصحاب الدراسة -

 :حديد املصطلحات الدالة في البحثت -9

 :العب في عل طريق، على أرضية  11طريقان من  هي لعبة جماعية ل ناطس طيها كرة القدم

الهد  من اللعبة هو تسجيل أكبر عدد ممان من  ، في عل طر  لوجد مرمى،مستطيلة الشكل

وفي ن س الوقت عدم السماح للخصوم بال سجيل، عل هذا وطق األهدا  في مرمى الخصم 

 مادة. 11من قوانين 
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 سنة88أقل من  لفئة العمريةا: 

 ىإ للمراهقة( اإلعداد )مرولة الط ولة من االنتقال مرولة هي املراهقة هي ال ترة :اصطالحًيا  

 1الرشد ملرولة تأهب رولة هي املراهقة طإن ذلك وبناء على والنضج، الرشد مرولة

 هم العبون لنتمون إ ى مراول عمرية محددة من طر  وزارة الشبيبة والرياضة مقسمة  :إجرائًيا

 عالتا ي:

 سنة12-19: طئة األصاغر -

 سنة11-14طئة األشبال:  -

 سنة11-11طئة األواسط:  -

 التدريب املتقطعريقة ط: 

 هو طريقة تدريب تجمع بين طتراي عمل تعقبها طتراي راوة وهو أنوا  قصير، طويل،  :اصطالحًيا

 2وتوسط. وهو عمل عضلي نوعي بدمجه لجهود أو تمريناي كمال األجسام

 ا. ارس طيه مبدئ التناوب بين العمل والراوةعمل ل  هو نظام  :اجرائيً إ  بشدة مرت عة نسبي 

 لسرعة الهوائية القصوى ا: 

 القابلية القصوى لجسم االنسان على نقل واستعمال واستهالك االوكسجين خالل  :اصطالحًيا

 3قيامه بالتدريب املتصاعد، وهو يعاس بصورة واضحة مستوى اللياقة البدنية لل رد

 هي السرعة الن  لبدأ منها ال رد في استهالك االوكسجين بص ة قصوى. :اجرائيا 

 لقوة االنفجارية:ا 

 وبأسر   أن القدرة االن جارية هي قابلية تحضير للقوة بومبا( )ثيودور جمال صبر  عن  :اصطالحًيا

 السرعة(×القوةهي ناتج ) زخم والقدرةمعدل زمن  لكي تعطي للجسم أو األداة أعلى 

 هي أقص و طاقة وركية لمان إنتاجها من طر  الجسم في أقصر زمن ممان. :إجرائًيا 

 

 

                                                           

 111، ص 1019 مصر،دار العلم للماللن،  6طاخر عاقل: علم الن س التربو ، الطبعة  1 

2 Alexandre dellal, de l’entra a la performance en football, édition de Boeck, année 2008, p161. 
3 http://conseils-courseapied.blogspot.com/2016/03/vma-1-2-3-1-vma-v-itesse-m-aximale.html  09-04-2017 

http://conseils-courseapied.blogspot.com/2016/03/vma-1-2-3-1-vma-v-itesse-m-aximale.html
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 املشابهة:السابقة لدراسات ا -19

تطوير  والتبادلي علىأثر التدريب املستمر  عنوان:تحت  2182عبد الرزاق بودواني دراسة  -8

 السرعة الهوائية القصوى لدى العبي كرة القدم.

   املنهج املتبع في الدراسة: املنهج التجريل 

  :أهدا  الدراسة 

 .معرطة تأثير التدريب املستمر على تطور السرعة الهوائية القصوى 

 .معرطة تأثير التدريب التباد ي على تطور السرعة الهوائية القصوى 

 .معرطة أ  الطريقتين أطضل لتطوير السرعة الهوائية القصوى 

  :العب كرة قدم. 29عينة الدراسة 

 عدم وجود طروق معنوية بين الطريقتين   تطوير  النتائج املتوصل إليها: أكدي الدراسة أنه؛

 السرعة الهوائية القصوى.

 :2185 خودير صفيانراسة د -2

قوة على السرعة -VMAجري  81/21و VMAجري  81/21قصير -أثر التدريب املتناوب تحت عنوان:

 الهوائية القصوى والقوة االنفجارية لألطراف السفلى لدى العبي كرة اليد

  :املنهج التجريل .املنهج املتبع في الدراسة 

 :أهداف الدراسة 

 كبر للقدرة الهوائية والالهوائيةيسمح بالوصول إ ى تطور أمعرطة أ  من التدريبين 

  العب لارة اليد. 24عينة الدراسة 

 :أهم النتائج املتوصل إليها 

   لوجد طروق معنوية ما لدل على أن البرنامج املقترح له تأثير على القوة االن جارية لألطرا

 الس لى.

  املقتروين واللذان عان لهما ن س ال توجد طروق ذاي داللة إوصائية بين البرنامجين

 التأثير على السرعة الهوائية القصوى.

 تحت عنوان: 2916 معروف محمد ملين ومرزوق يعقوبراسة د -4

 "تأثير التدريب املتقطع جر  على السرعة الهوائية القصوى لدى العل   الظهيرلن في كرة القدم".

 سنة. 21دراسة ميدانية على العل  اتحاد الشاوية دون 
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مذكرة ماملة لنيل شهادة املاستر ت صص تدريب وتحضير بدني جامعة العربي ابن مهيد  أم البواقي 

 .2911/2916الجزائر 

 تم است دام املنهج التجريل  الذ  لتالءم وطبيعة الدراسة. -

 سنة 21العب دون  23عينة البحث تم لت في  -

 :نتائج البحث 

  القصوى لدى العل  الظهيرلن للمجموعة التجريبية الن  لوجد تحسن في مستوى السرعة الهوائية

 خضعت للبرنامج التدريل  املقترح.

 :تحت عنوان Mamadou Dioufدراسة   -3

Amélioration de la vitesse maximale aérobie de jeunes footballeurs âges de 17 à 18 ans 

évoluant dans un centre africain sport études (case). 

Mémoire de maitrise ès sciences et techniques de l’activité physique du sport (STAPS). 

UNV CHEIKH ANTA DIOP DAKAR 2008-2009.  

سنة في رياضة كرة القدم. دراسة ميدانية  11/11تحسين السرعة الهوائية القصوى لدى الالعبين الشباب 

والرياضة، ت صص علوم وتقنياي النشاطاي البدنية والرياضية، جامعة  مراكز اطريقيا للدراسة في أود

 2009-2008الشيخ أنتا دلوب داعار السنغال 

 است دم الباوث املنهج التجريل  الذ  يعتبر مالئما ملتطلباي الدراسة. -

 العب. 22تم لت عينة البحث في  -

-  
 
 توصل اليها:النتائج امل

  السرعة الهوائية القصوى واالستهالك األقص و لألكسجين أسابيع من التدريب، وودها  3بعد

 ودا لهما زيادة دالة إوصائيا واستمري في التطور إ ى نهالة األسبو  ال امن.

  م.بة الدهون وكتلة الجسسان  ض النبض القلل  أثناء الراوة، ان  اض نبعد األسبو  ال امن 

 بعنوان: Dupouy Yannickراسة د -1

Etude comparée de quatre testes de terrain pour déterminer la vitesse aérobie maximal 

(VMA), (LEGER-BOUCHER, vam-eval, TUB2, test de bouchheit) 
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 2990 "دراسة مقارنة ألربع اختباراي ميدانية لتحدلد السرعة الهوائية القصوى "

 عة البحث وأهداطه.تم است دام املنهج التجريل  لتالئمه وطبي -

 عدائين. 1شملت الدراسة عينة من  -

 وعانت النتائج عالتا ي: -

  تشير ا ى أن ثالثة اختباراي األو ى تقيس السرعة الهوائية القصوى ملقارنة بين االختباراي األربعة

 بشكل م ا ي.

 تغيراي.امل املقارنة ما بين االختباراي األربعة تبين أنه ال توجد طروق إوصائية بينها مما عانت 

  باملقابل طإن اختبارbouchheit  السرعة الهوائية القصوى تكون بصورة نتائجه بالنسبة إ ى

 من  ضة.

 :Couture Philippe 2991راسة د -6

  :عنوان الدراسة 

Les effets biologiques et physiologiques des différents types de travail intermittent.  

 وجية ملختلف أصنا  العمل املتقطع"البيولوجية وال يزلولالتأثيراي "

 . املنهج املتبع في الدراسة: املنهج التجريل 

 :أهدا  الدراسة 

 قييم التأثيراي البيولوجية وال يزلولوجية اآلنية عند العل  الرغل  ل الثة أنوا  من التدريب ت

 .Cometti 2003انطالقا من بروتوعول  11املتقطع "

  تأثير ثالثة أنوا  من التدريب املتقطع على الص اي االن جارية.وتهد  ألضا إ ى قياس 

 سنة.10العبين من طريق الرغل   1عينة الدراسة:  -

 لنتائج املتحصل عليها: -

 بروتوعول التدريب املتقطع-VAM  لدله أطضل تأثير من الناوية الهوائية من بين البروتوعوالي

 ، متقطع تقوية عضلية، متقطع م تلط(.VAM-ال الثة املستعملة )متقطع

 تقوية عضلية ال لطور الص اي الهوائية وال القوة، وتأثيره ال يزلولوجي لكون -البروتوعول متقطع

 املداومة العضلية للمجموعاي العضلية املشاركة.موضعيا بص ة كبيرة، ويحتمل أنه لحسن 
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 الح اظ على املا سباي الهوائية وكذا م تلط هو األطضل تاي ا من أجل -البروتوعول متقطع

  القوة، ويحتمل أن يساهم في تطويرهما.

 :الستفادة من الدراسات السابقة واملشابهةا -88

 بقة لهذه الدراسة تامن في أنها:الدراساي املشا هة والسا االطال  على ن املن عة الجزيلة منإ

 منهج البحث املالئم. اختيارعلى  تساعد الباوث 

 يدة لألهدا  املرجوة من الدراسة.ياغة الجالضبط والص 

 لية الرئيسية وال ساؤالي ال رعية.تحدلد اإلشكا 

  قة ختيار العينة بالطريااتبا  الطريقة األنسب الختيار العينة ويث اتبعت جميع هذه الدراساي

 املقصودة

  لقياس متغير البحث.وكذا اختيار االختباراي املناسبة 

 ائية املست دمة ملعالجة البياناي املتحصل عليها.تحدلد نو  األساليب اإلوص 

 .تحدلد املحتوى العام للووداي التدريبية املقتروة 

 .الوقو  على أهم النتائج املتحصل عليها لت سير وتأكيد الدراسة الحالية 



 

 



 

 

كرة القدم وخصائص الفئة العمرية                                                            ثانيالفصل ال  

15 

 :تمهيد

 تقدم مع باملوازاة نوعية وقفزات واسعا تطورا خصوصا القدم وكرة ، عموما الرياضة عرفت 

 لوقتا وبمرور ، عليه واضح تأثير ذات اجتماعية ظاهرة اليوم أصبحت أن إلى حياته، مراحل عبر اإلنسان

 ، ترافباالح يسمى ما إلى اليوم لتصل كهواية املمارسة من فتطورت ، حياته من هاما حيزا تحتل أصبحت

 إلى دار امل صنف من الشابة املواهب صقل و ، القاعدي التكوين على تعتمد الرياضات كباقي القدم فكرة

 من أقل اسطو األ  ولفئة ، للتدريب خصوصيات عمرية مرحلة فلكل عالي مستوى  ذوي  العبين لتكوين األكابر

 تحقيق على العمل و األكابر لصنف التحضير فيها يتم و ، مميزات و خصوصيات عدة أيضا سنة 81

 . املرجوة األهداف
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 كرة القدم: -1

 

 :القدم كرة عن تاريخية نبذة .1.1

 من سأسمممممممم على تقوم وال باالرتجال تتسممممممممم كانت بدايتها في وجدناها القدم كرة تاريخ إلى رجعنا إذا

 لقدما كرة لعبة أن على واملؤرخون  والرياضمممممممممية البدنية التربية خبراء جميع اتفق وقد الدراسمممممممممة، أو الفن

 تمار  كانت الصمممممينية الجيوش أن التاريخ ويحثنا الجيش، رجال بين وذلك بعيد زمن منذ ممارسمممممتها بدأت

 من لعسممممممكريةا لتدريباتهم مكمال جزءا تدريباتها يعتبرون وكانوا القدم، كرة لعبة كبير حد إلى تشممممممبه لعبة

 1.والدفاع الهجوم حيث

عبين نظر في األعظم وهي العالم، في شيوعا األكثر اللعبة القدم كرة وتعتبر
ّ
   رجين،واملتف الال

 املمممدار  طلبمممة قبمممل من م،8811 عمممام كمممان الكرة لعمممب من وأول  بريطمممانيممما، في القمممدم كرة نشممممممممممممممأت حيمممث

 بيرالك لالنزعاج نظرا املدينة في الكرة لعب بتحريم( الثاني ادوار) امللك قام م8331 سمممممممممنة وفي االنجليزية،

 نظرا( م8113-م8313) الخامس وهنري  الثاني ورتشممممارد( الثالث ادوار) طرف من النظرة هذه اسممممتمرت كما

  ر.العسك القوات لتدريب السلبي لالنعكا 

 ألماما من مفتوح طويل طريق في وذلك فريق، لكل العب بعشمممممممممرين لندن مدينة في مرة أول  لعبت

 ايتون ) في أخرى  مباراة لعبة كما األمامية، واملناوالت الطويلة الضممممممممربات حرمت حيث الخلف، من ومغلق

Eton) املباراة تلك في هدفان وسجل م1.1 وعرضها م،881 طولها ساحة في الالعبين من العدد بنفس. 

 وأسممممس الجانبية، والرمية الهدف ضممممربات على التعرف تم بحيث م،8131سممممنة القوانين بعض وضممممع بدأ   

 تعتبر والتي م8111 عام كمبرج بقواعد املعروف القانون  اخرج كماhaour) هماور ) قمانون  التسممممممممممممململ نظمام

 اللعبة" عنوان: تحت العشممممممرة القوانين أنشممممممأت م8181 عام وفي القدم، كرة قوانين لوضممممممع األولى الخطوة

 ةبضممممممممرب امللعب داخل إلى للكرة الالعب القدم وإعادة بكعب الكرة ضممممممممر  تحريم فيه جاء حيث" األسممممممممهل

 .خروجها حين الوسط خط باتجاه

 عام كانت العالم في أجريت بطولة وأول  القواعد نفس أسمممممممما  على الكرة اتحاد أسممممممممس م8183 عام وفي  

 يالدانمارك االتحاد تأسس م8183 عام وفي الصفارة، باستعمال الحكام بدأ أين) الكرة اتحاد م( كأ 8111

  .اليدين بكلتا رمية وكانت يدانمارك قفري81بم  البطولة كأ  وأقيمت القدم، لكرة

                                                           
 .1ص ،8991 مستغانم، ط،   والرياضية، البدنية التربية ألساتذة العليا املدرسة القدم، كرة: وآخرون رشيد فيصل  1
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 بلجيكا هولندا فرنسا، من كل بمشاركة وذلكFIFA القدم لكرة الدولي االتحاد تشكل م8911 عام في      

 1ا.به وفازت م8931 األرغواي في أقيمت العالم لكأ  بطولة وأول  والدانمرك، سويسرا

  : القدم لكرة التاريخي التسلسل-2

خمس ال القارات بين كمنافسة أصبح والتطور  حدود، له ليس موضوع العالم في القدم كرة تطور  إن         

 التطور  قيا م وأصبح املنافسات، جميع في السائدة واألوربية األمريكية القارتين بين التطور  صراع واشتد

  العاملية الكأ  منافسات بدأت أن منذ القدم كرة تطور  وبدأ العالم، كأ  منافسة هو القدم كرة في

 .8931 سنة

 :القدم كرة لتطور  التاريخي التسلسل يلي وفيما 

 : وضعت جامعة كمبريدج القواعد الثالث عشر للعبة كرة القدم.8111 -

 .)نادي شيفيلد( البريطانية: أسس أول نادي لكرة القدم 8111 -

 .)أول اتجاه في العالم( االتحاد البريطاني لكرة القدم س: أس8183 -

 : أول مقابلة دولية بين انجلترا واسكتلندا.8113 -

ة ، ايرلندا وتقرر إنشاء هيئر دولي ملندوبي اتحادات بريطانيا، إسكتلندا: عقد بلندن مؤتم8111 -

 الدولي بهذه الهيئة. االتحاد، وقد اعترف القانون وتعديلهشراف على تنفيذ دولية مهمتها اإل 

 الدولي لكرة القدم. االتحاد: تأسيس 8911 -

 2ول كأ  عاملية فازت بها األرغواي: أ8931 -

 : محاولة تعيين حكمين في املباراة.8931 -

 : تقرر وضع أرقام على الجانب الخلفي لقمصان الالعبين.8939 -

 قدم بين دول البحر األبيض املتوسط.: أقيمت أول دورة لكرة ال8919 -

 : تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية لكرة القدم.8911 -

 3.: أول دورة باسم كأ  العر 8983 -

 القدم. ألعابها كرة: دورة املتوسط في تونس من ضمن 8981 -

 : دورة كأ  العالم في املكسيك وفاز بها البرازيل.8911 -

                                                           

 .9 ص م،8999 لبنان، ط،   الفكر، دار القدم، لكرة الوظيفي اإلعداد املولي: مجيد موفق  1

 .88ص ،8911، بيروت املعارف، مكتبة ط،   املاليين، لعبة القدم كرة: سالم ختارم  2

 .88ص ،8911، بيروت للماليين، العلم دار ،1 ط الدولي، القانون - اإلعدادية األلعا - األساسية املبادئ- القدم كرة الجواد: عبد حسن  3
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 بها منتخب أملانيا.: دورة كأ  العالم في ميونيخ وفاز 8911 -

 : دورة البحر األبيض املتوسط في الجزائر.8911 -

 : الدورة األوملبية في مونتريال.8918 -

 : دورة كأ  العالم في األرجنتين وفاز بها البلد املنظم.8911 -

 : الدورة األوملبية في املكسيك.8911 -

 : دورة كأ  العالم في إسبانيا وفاز بها منتخب أملانيا.8911 -

 ورة كأ  العالم في املكسيك وفاز بها منتخب األرجنتين.: د8918 -

 : دورة كأ  العالم في إيطاليا وفاز بها منتخب أملانيا.8991 -

 كأ  العالم في الواليات املتحدة األمريكية وفاز بها منتخب البرازيل. ة: دور 8991 -

فرق من  1منتخب من بينها  31بم : دورة كأ  العالم في فرنسا وفازت بها وألول مرة نظمت 8991 -

 إفريقيا.

ابان ورة بين الي: دورة كأ  العالم في فرنسا وفاز بها البرازيل، وألول مرة تنظيم مزدوج للد1111 -

 1وكوريا الجنوبية.

 كرة القدم في الجزائر: .1.1

 لشممممميخا بفضمممممل وهذا كبيرة، شمممممعبية اكتسمممممبت والتي ظهرت، التي الرياضمممممات أول  بين من القدم كرة تعد     

 طليعةاسمممممممم ) تحت جزائري  رياضممممممم ي فريق أول  م8191سمممممممنة أسمممممممس الذي ،"رايس علي"،"محمود بن عمر"

 م،8981 عام الجمعية هذه في القدم كرة فرع وظهر (lakant garde vie grandinالكبير الهواء في الحياة

  الجزائرية األندية عميد في يتمثل القدم لكرة رسمي فريق أول  تأسس م8918 أوت1 وفي

 قبل تأسس نادي أول  هو (CSC) لقسنطينة الرياض ي النادي إن يقول  من هناك أن غير "الجزائر مولوديه"

  .م8918 سنة

 لوهران اإلسالمي االتحاد معسكر غالي منها أخرى  فرق  عدة تأسست الجزائر مولودية تأسيس بعد  

 .للجزائر الرياض ي اإلسالمي واالتحاد للبليدة اإلسالمي الرياض ي واالتحاد

 االستعمار، لصد والتكتل االنضمام أجل من أبنائها قوى  لكل املاسة الجزائري  الشعب لحاجة ونظرا

 فرق  عم الجزائرية الفرق  تجمع املقابالت كانت حيث ، لذلك املحققة الوسائل هذه أحد القدم كرة فكانت

 التي اإلسالمية الجزائرية األندية عدد لتزايد نظرا ضعيفة املعمرين فرق  أصبحت وبالتالي ،ٍ   املعمرين

                                                           

1  Alain Mischel, foot Ball les systèmes de jeu 2eme Edition, Edition Chiron, paris, 1998, p 14. 
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 عطيت التي املقابالت إلى الفرنسية السلطات تفطن تم هذا مع الوطنية، الروح وزرع زيادة على تعمل

 بعد عنيفة اشتباكات وقعت م8918 سنة في حيث لقاء، كل بعد والتظاهر التجمع الشعب ألبناء الفرصة

 إثرها لىع التي) حاليا بولوغين ، اوجين سانت( من أورلي وفريق الجزائر مولودية بين جمعت التي املقابلة

 م8918 مار  88في الرياضية النشاطات تجميد إلى الثورة بقيادة أدى مما الجزائريين من العديد أعتقل

 . بالجزائريين تلحق التي لألضرار تجنبا

 من مشكال كان الذي م8911 افري  81 في الوطنية التحرير جبهة فريق تكوين التحريرية الثورة عرفت وقد  

 يتيان،ا سانت فريق صفوف في آنذاك يلعب الديكان مخلوفي رشيد أمثال الجزائريين الالعبين أحسن

  ...ابرير كريمو زوبا، كرمالي، سوخان،

 لجزائريةا القدم كرة عرفت وقد والدولية، العربية املنافسات مختلف في الجزائر يمثل الفريق هذا وكان 

 محند" وكان م8981 سنة القدم لكرة جزائرية اتحادية أول  تأسيس تم حيث أخرى، مرحلة االستقالل بعمد

 يشكلون  رياض ي 881111 من أكثر الجزائر في اللعبة لهذه املمارسين عدد ويبلغ لها، رئيس أول " معوش

  .جهوية رابطات 8و والية 11 ضمن رياضية جمعية 8181حوالي

 الرياض ي االتحاد فريق بها وفاز م8983-8981 املوسم خالل القدم لكرة جزائرية بطولة أول  نظمت وقد   

 الجزائر مثل الذي سطيف وفاق فريق بها وفاز م8983 سنة الجمهورية كأ  ونظمت للجزائر، اإلسالمي

 الوطني للفريق لقاء أول  كان م8983 أي السنة نفس وفي اإلفريقية الكؤو  منافسات في تمثيل أحسن

 سنةل املتوسط األبيض البحر ألعا  خالل الفرنس ي الفريق مع الوطني للفريق رسمية منافسة وأول 

 1.الذهبية امليدالية على وحصوله م8911

 م8991 لسنة بالجزائر واحدة مرة إفريقيا بكأ  وفاز ،8911 لسنة موسكو أوملبياد في شارك كما     

 ذلك ودون  م،8918 سنة باملكسيك والثانية م،8911سنة بإسبانيا األولى العالم لكأ  دورتين في وشارك

 إنجابه مرغ الباقية العالم كأ  تصفيات من أقص ي حيث كبيرة، بتتويجات الوطني املنتخب يحظى لم

 م8911 الثمانينات بداية وفي دراوي، كركور، فريحه، طهير، عاشور، الملا ، أمثال؛ أكفاء العبين لعدة

 مرزقان، زيدان، عصاد، ماجر، بلومي، أمثال؛ تمثيل أحسن الجزائرية الكرة مثلت المعة وجوه ظهرت

  ...بتروني سرباح،

                                                           

مذكرة  ،براهيمإ والرياضية، داليمعهد التربية البدنية  الجزائرية،الصحافة الرياضية املرئية في تطوير كرة القدم  ر وآخرون: دو بلقا سم تلي  1 

 .11-18ص، 8991نليسانس، جوا
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 ديةاألن عن أما الوطني، الفريق عن هذا وآخرون، وتاسفاوت صايب من كل ظهر فقد التسعينات في أما    

 نهائيةال لألدوار لعبها ذلك على والدليل اإلفريقي، املستوى  على الجزائرية الكرة وجود عن برهنت فقد

 لبعض أ الك على والحصول  الكؤو  وكأ  اآلفروآسيوية وكأ  البطلة، لألندية إفريقيا لكأ  بالنسبة

 .الجزائر مولودية سطيف، ووفاق القبائل شبيبة أمثال العريقة أنديتنا

 : القدم كرة مدار  -4

 الشروط وكذلك يمارسونها، الذين الالعبين من مباشرا تأثيرا تتأثر بأنها األخرى  عن تتميز مدرسة كل     

 .فيها نشأ التي والجغرافية واالقتصادية االجتماعية

 :التالية املدار  نميز القدم كرة وفي

 التشيك املجر، النمسا،) الوسطى أوروبا درسة (. 

 الالتينية املدرسة 

 1الجنوبية أمريكا مدرسة. 

 :القدم لكرة األساسيةالتقنية  املبادئ -1

 األسلو  تباعإ على إتقانها في تعتمد والتي املتعددة األساسية مبادئها لها األلعا  من لعبة كأي القدم كرة    

  .التمدريب طرق  في السليم

 فريق ّن إ للعبة، األساسية للمبادئ أفراده إتقان مدى على كبير حد إلى وتقدمه فريق أي نجاح ويتوقف     

 خفةب أنواعها اختالف على الكرة ضربات يؤدي أن أفراده من فرد كل يستطيع الذي هو الناجح القدم كرة

 يستخدمو  ويسر، بسهولة الكرة ويكتم الطرق، وبمختلف سليم وبتوقيت بدقة بالتمرير ويقوم ورشاقة،

 أعضاء قيةب مع تاما تعاونا ويتعاون  اللزوم عند ويحاور  املناسبين، والظروف املكان في بالرأ  الكرة ضر 

 .منسق جماعي عمل في الفريق

 ور بد القيام في تخصصه حيث من والطائرة السلة كرة العب عن يختلف القدم كرة العب أن وصحيح 

 نامتق القدم كرة العب يكون  أن مطلقا يمنع ال هذا أن إال الهجوم، أو الدفاع في سواء امللعب في معين

 .تاما إتقانا األساسية املبادئ لجميع

 يرةقص مدة في تعليمها محاولة عدم يجب لذلك ومتنوعة، متعددة القدم لكرة األساسية املبادئ وهذه    

 البدء وقبل تمرين كل في أكثر أو ناحيتين على الالعبين تدريب طريق عن دائما بها االهتمام يجب كما

 .باللعب

                                                           

 .11ص ،8911 بيروت، ط،   العربية، النهضة دار النمو، سيكولوجية: عيساوي  الرحمان عبد  1
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  1لي:ي ما إلى القدم لكرة األساسية التقنية املبادئ وتقسم

 .الكرة استقبال - 

  .بالكرة املحاورة - 

  .املهاجمة - 

  .التما  رمية - 

  .الكرة ضر  - 

 .بالرأ  الكرة لعب - 

 .املرمي حراسة - 

 :القدم كرة قانون  -3

 .جيدا يدرسها أن املدر  على يجب مادة81 على القدم كرة قانون  يحتوي       

 اللعب ميدان: 

 يتعدى ال وان املرمى، خط من أطول  التما  خط يكون  ان ويجب مستطيال، الكرة ميدان يكون  أن يجب

 الدولية املباريات في أما م،11 عن يقل وال م91 يتعدى فال العرض أما م،91عن يقل وال م811 امللعب طول 

 2(م11-م81) بين وعرضه( م881-م811) بين امللعب فطول 

 3:الكرة 

 :الكرة خصائص -

 .الشكل كروية -

 .الجلد من مصنوعة -

 .األقل على سم81فاكثرو سم11محيطها -

 .املباراة بداية في األقل على غ181و األكثر على 111وزنها -

 .ضربة1.8و1.8 بين ما يتراوح ضغطها -

 الكرة استبدال: 

                                                           

 .      11-11ص، 8911 بيروت، ،1ط للماليين، العلم دار القدم، لكرة اإلعدادية لأللعا  األساسية املبادئ القدم كرة: الجواد عبد حسن  1

2 Leon Plaet. le football Et ses règles. édit par pro, o-foot .2001.p14 

3 Leon Plaet, ibid. p32. 
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 : يلي ما يتبع املباراة أثناء الكرة انفجرت إذا -

 .املباراة تتوقف -

 خروجها أو الكرة وجود نفس من أرضية بضربة جديدة كرة بأخذ املباراة تستأنف -

 ركنية، ضربة جزاء، ضربة إرسال، ضربة استئناف قبل تلعب ال خرجت أو الكرة انفجرت إذا -

 .الضربات أنواع وجميع

 .املباراة تلعب -

 .الحكم من بإذن إال املباراة أثناء الكرة تغيير يمكن ال -

 :1عدد الالعبين 

 .مرمى حار  منها األكثر على العبا عشر أحد من مكون  فريق كل فريقين، بين تنافس مباراة كل -

 .العبين سبعة من اقل الفريقين أحد كان إذا املباراة تلعب ال -

 من نظمةم منافسات أو الفيفا من رسمية منافسات إطار في تنافسية مباراة كل في: أساسية منافسات -

 .األكثر على العبين ثالثة استبدال يمكن حيث الوطنية والشركات االتحادية طرف

 .ألكثرا على وسبعة األقل على ثالث بين املستبدلين الالعبين عدد تحدد أن يجب املنافسة: قواعد -

 :بشرط الالعبين استبدال يمكن: أخرى  مباريات -

 لالستبدال به املسموح بالعدد الفريقين يتقيد 

 اللقاء بداية قبل اإلعالم الحكم على يجب 

 ندليثالثة مستب من أكثر متابعة ممكن غير سيكون  فانه االستبدال بعملية الحكم يعلم لم إذا. 

 :املباريات كل -

 .اللقاء بداية قبل واملستبدل املستبدل الالعب اسم إظهار الحكم على يجب مباراة كل في

 2:الالعبين تجهيز 

 نلآلخري بالنسبة أو ألنفسهم بالسبة معين خطر عن يعبر أن يجب ال الالعبين لبا : األمن. 

 يتطلب العب لكل القاعدي التجهيز :القاعدي جهيزالت: 

 قميص. 

 (انكسارات أو التواءات يحمل الالعب كان إذا) سراويل. 

                                                           

1 Leon plaet ibid.p40. 

2 Leon plaet ibid.p11. 
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  جوار. 

 (الساق عظام) العظام حامي. 

 أحذية. 

 يكون  أن يجب الساق عظام حامي: 

 بالجوار  مغطى. 

 مطاطي. 

 كافية حماية يعطي. 

  لبا  عن يختلف كما الالعبين باقي عن يختلف لبا  يرتدي أن الحار  على يجب: املرمى حرا 

 .املساعدين والحكمان الحكم

 1:الحكم 

 للحكم به يسمح ما: 

 إطار يف اللعبة قوانين تطبيق اجل من ضرورية لتصريحات يخضع حكم مراقبة تحت تتنافس مباراة كل

 .املباراة هذه

 الحكم على يجب ما: 

 اللعبة بقوانين التقيد. 

 الرابع الحكم مع الحاجة وعند املساعدين الحكام مع بالتعاون  املباراة مراقبة ضمان. 

 1 املادة ملتطلبات كافية مستعملة كرة كل بان يضمن أن. 

 3 ادةامل ملتطلبات كاف الالعبين تحضير بان يضمن أن. 

 املباراة على تقرير وكتابة( الكرونوماتر) العداد عمل ضمان. 

 كانت مهما الخارجية التدخالت بسبب النهائي التوقف أو التأجيل. مؤقتا املباراة توقيف. 

 امليدان خارج بحمله للقيام مصا  العب هناك أن رأى إذا املباراة توقيف. 

 الالعب أصيب إذا اللعب يتوقف وال خرجت أو الكرة توقفت إذا إال اللعب تتابع على اإلبقاء 

 .خفية إصابة

 2:املساعدون  الحكام 

                                                           

1 Leon plaet ibid.p11. 

2 Leon plaet ibid.p881. 
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 املساعدين الحكام واجبات: 

 :لتاليةا بالحاالت إعالمهم في يتمثل وعملهم الحكم، قرار حسب احتياطي بشكل متابعين حكمين يعين

 امليدان من الكرة خروج عند 

 الجزاء وضربة الركنية ضربة وكذا التما ، رمية من يستفيد الذي الفريق. 

 التسلل بوضعية العب عوقب إذا 

 الالعبين أحد باستبدال ما فريق أراد إذا. 

 امليدان خارج ذميم تصرف هناك كان إذا فيما يعلم. 

 الحكم عنها غفل أخطاء هناك كانت إذا. 

 الجزاء ضربة حالة في الكرة إرسال قبل الحار  تحرك إذا. 

o 1املباراة: وزمن وقت 

 اللعب مدة: 

 دقيقة11 شوط كل مدة شوطين أو مرحلتين من القدم كرة مباراة مدة تتكون 

 الزمن نصف: 

 .الفترتين بين راحة فترة في الحق لالعبين

 دقيقة 81 تتجاوز  أال يجب الفترة هذه. 

 الحكم بموافقة إال تغييرها يمكن ال الفترة هذه. 

 التوقفات تعويض: 

 :طرف من الضائع الوقت تعويض اجل من فترة كل تمديد يجب

 املستبدلين الالعبين 

 املصابين الالعبين تفحص 

 امليدان خارج املصابين الالعبين نقل 

 الوقت تضييع في العاملة اليد 

 أخر سبب أي. 

 للمباراة النهائي التوقيت: 

 اللعب إعادة الحالة هذه في يجب نهايتها قبل ولكن نهائي بشكل املباراة توقف عند

                                                           

1 Leon plaet ibid.p811. 
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 1:اللعب واستئناف بدأ 

 االقتراع: 

 اتجه من جهة فريق قائد كل يختار، األقل على نقدية قطعة باستعمال االقتراع بعملية الحكم يقوم

 .األعلى من اختارها التي الجهة ظهرت الذي الفريق قائد االقتراع يربح حيث النقدية القطعة

 اإلرسال ضربة: 

 :اللعب استئناف اجل من إجراء هي اإلرسال ضربة

 املباراة بداية في 

 هدف تسجيل بعد. 

 للمباراة الثانية املرحلة بداية في. 

 اإلضافيين الشوطين من شوط كل بداية في. 

 إرسال ضربة من مباشرة هدف تسجيل يمكن. 

 اإلرسال ضربة تنفيذ إجراءات: 

 املحددة أماكنهم في اإلرسال ضربة تنفيذ أثناء الالعبون  يتواجد أن يجب. 

 األقل على الكرة من9.81 بعد على يتواجد أن اإلرسال ضربة له ليست الذي الفريق على يجب. 

 اللعب خارج أو اللعب في الكرة: 

  اللعب خارج الكرة تكون: 

 األرض على أو السماء في سواء التما  أوخط املرمى خط بأكملها تعبر عندما 

 إلى ةاملبارا بداية من األخرى  األوقات جميع في اللعب في الكرة وتكون  اللعب الحكم يوقف عندما 

 .نهايتها

 الهدف تسجيل طريقة: 

 قد تكون  أال وبشرط العارضة وتحت القائمين بين املرمى خط بأكملها الكرة تجتاز عندما هدف يحتسب     

 داخل يكون  الذي املرمى حار  حالة عدا ما املهاجم الفريق من العب ذراع أو بيد عمدا دفعت أو رميت

 2.جزائه منطقة

 

                                                           

1 Leon plaet ibid.p831. 

2 Leon plaet ibid.p839. 
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 التسلل: 

 : إذا تسلل موقف في الالعب يكون  تسلل موقف في التواجد ذاتها بحد مخالفة تمعمتمبمر ال

 الخصم الفريق من العب آخر وثاني الكرة من كل من خصمه مرمي خط إلى أقر  كان . 

 إذا تسلل موقف في الالعب يكون  ال : 

 به الخاص اللعب ميدان نصف في كان . 

 الخصم الفريق من العب ثاني أخر مع واحد مستوى  في كان . 

 الخصم الفريق من أثنين العبين آخر مع واحد مستوى  في كان . 

 مخالفة التسلل : 

 فريقه أفراد أحد يلعبها أو الكرة يلمس التي اللحظة في تسلل موقف في وجوده على فقط الالعب يعاقب

  الحكم رأي في وكان
 
 : خالل من الفعال النشط باللعب مشتركا

 الخصم مع التداخل . 

  
 
 . املوقف ذلك في وجوده فرصة من مستفيدا

 : مخالفة تعتبر ال التي الحاالت

 : من مباشرة الكرة العب استلم إذا تسلل مخالفة تعتبر ال

 مرمى ركلة . 

 تما  رمية . 

 ركنية ركلة. 

 السلوك وسوء األخطاء:  

 :اآلتية التسعة األخطاء أحد ارتكا  تعمد إذا ضده، مباشرة حرة ركلة باحتسا  الالعب يعاقب   

 الخصم ركل محاولة أو ركل 

 أو الساق باستعمال إيقاعه محاولة أو إيقاعه – الخصم( إعثار) كعبلة محاولة أو كعبلة 

  .خلفه أو أمامه باالنحناء أو الساقين

 الخصم على الوثب. 

 خطرة أو عنيفة بطريقة املنافس مكاتفة. 

 معترضا املنافس كان إذا إال الخلف، من املنافس مكاتفة. 

  املنافس ضر  محاولة أو ضر. 
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 املنافس مسك. 

 املنافس دفع. 

 ون يك عندما املرمى حار  ماعدا) بالذراع أو باليد دفعها أو ضربها أو حملها أي باليد الكرة لعب 

 (جزائه منطقة داخل فقط

 هذه ارتكب إذا أما– الخطأ وقوع من املباشرة الحرة الركلة بأخذ املنافس الفريق من العب ويقوم     

 كا ارت عند الكرة مكان يهم ال انه مالحظة مع جزاء ركلة عليه فتحسب فريقه جزاء منطقة داخل األخطاء

 .الخطأ بمكان فقط والعبرة الخطأ،

 العبي دأح يلعبها الالعب، على مباشرة غير حرة ركلة فتحسب اآلتية املخالفات إحدى حدوث حالة في أما    

  .املخالفة وقوع مكان من املنافس الفريق

 مىاملر  حار  يكون  عندما الكرة ركل مثل خطرة الحكم يعتبرها بطريقة باللعب الالعب قام إذا 

 .بها ممسكا

 اللعب متناول  الكرة تكون  ال عندما املنافس مكاتفة. 

 كون ت ال بينما الكرة لعب من املنافس الالعب إعاقة مثل الكرة لعب وعدم املنافس اعتراض تعمد 

  .ةالكر  مالحقة من ملنعه بصورة واعتراضه املنافس أمام الوقوف أو هو لعبه متناول  في الكرة

 املرمى حار  كان إذا أما. بالكرة ممسك غير وهو مرماه منطقة داخل املرمى حار  مكاتفة 

 .املرمى حار  مكاتفة يمكن حينئذ مرماه منطقة خارج أو املنافس معترضا أو بالكرة ممسكا

 الهمواء في يرميها أو ينططها أو بالكرة ممسك وهو خطوات 1 من أكثر بالكرة املرمى حار  سار إذا 

 تجمد اأنه الحكم يرى  تحركات في تمادى إذا أو آخر العب يلعبها أن يمكن حتى يتركها أن دون  يمسكها ثم

  .الوقت إضاعة بهدف اللعب

 متعمدا مرماه حار  على الكرة الالعب مرر() أعاد إذا.  

 :يأتي ما ارتكب إذا الالعب وينذر

 الحكم إذن بدون  امللعب الالعب ترك إذا. 

 الحكم إشارة بدون  املباراة بدء بعد امللعب دخل إذا.  

 اللعبة قانون  مخالفة على اإلصرار. 

 بالفعل أم بالقول  سواء الحكم قرار على يعترض.  

 مهذ  غير سلوك يرتكب. 
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 مكان نم املنافس الفريق لصالح مباشرة غير حرة ركلة بإعطاء الالعب إنذار إلى باإلضافة الحكم ويقوم

  .ةاملخالف لهذه وفقا يعاقب فإنه اللعبة لقانون  وأخطر أكبر مخالفة هناك كانت إذا إال الخطر، حدوث

 :إذا امللعب من الالعب ويطرد

 خطيرا جسيما خطأ ارتكب أو عنيفا مشينا سلوكا ارتكب أنه الحكم رأى  

 بذيئة أو نابية بألفاظ تلفظ.  

 إنذاره بعد السلوك سوء على أصر. 

 حدوث مكان من مباشرة غير حرة ركلة املنافس الفريق يأخذ بأن الالعب طرد بعد اللعب ويستأنف    

 .اللعبة لقانون  وفقا العقوبة فتعطى ارتكب آخر خطأ هناك كان إذا إال املخالفة

 الحرة الركلة:  

  :قسمين إلى الحرة الركلة تنقسم   

 مباشرة حرة ركلة: 

 هدفا بالع سجل إذا ذلك على بناء) املنافس الفريق مرمى في مباشرة منها هدف تسجيل يمكن التي وهي 

  .(الالعب ضد ركنية ركلة وتحتسب هدفا يحتسب ال فريقه في الركلة هذه من مباشرا

 مباشرة غير حرة ركلة : 

 دخلت أن قبل ركلها الذي غير آخر العب لعبها أو الكرة ملس إذا إال منها هدف تسجيل يمكن ال التي وهي

  الحرة؛ الركلة أخذ عند اآلتي مالحظة ويجب املرمى،

 .ثابتة تكون  أن - 

 .أخر العب يلمسها أن قبل أخرى  مرة الراكل يلعبها ال أن - 

 .امللعب في تصبح حتى محيطها قدر الكرة تسير أن - 

  .الكرة من ياردة 81 بعد على املنافس الفريق العبي جميع يقف أن - 

 عبالل في تصبح حتى خارجها ركلها بعد الكرة تخرج أن فيجب الجزاء منطقة داخل من الركلة أخذت إذا

 زاؤهج منطقة داخل الفريق ضد املباشرة غير الحرة الركلة في أما – املرمى لحار  الكرة تمرير يجوز  وال

 .املرمى قائمي بين مرماهم خط على املدافع الفريق فيقف

 ام العب يلمسها أن بدون  مباشرة حرة ركلة من مباشرة شخصيا مرماه في هدفا العب سجل إذا هنا ومن

 8.هدفا وليست الالعب ضد ركنية ركلة تعتبر
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 الجزاء ركلة:  

,  جزائه منطقة داخل التسعة األخطاء إحدى املدافع الفريق العبي أحد ارتكب إذا الركلة هذه تعطى

 : االتي يحدث الركلة ولتنفيذ

 الجزاء نقطة على الكرة توضع. 

 فقط املنطقة داخل ويبقى الكرة من ياردة 81 بعد وعلى الجزاء منطقة خارج الالعبين جميع يقف 

  .املرمى وحار  الكرة بركل سيقوم الذي الالعب

 الكرة تركل حتى قدميه يحرك أن دون  القائمين بين مرماه خط على الحار  يقف. 

 األمام إلى الكرة يركل أن الالعب على يجب.  

 أخر العب أي يلمسها أن قبل ثانية مرة يركلها أن الكرة راكل على يجب ال.  

 يقوم ملادةا لهذه مخالفة ألي محيطها قدر تسير أن وبعد مباشرة ركلها بعد امللعب في الكرة تعتبر 

  :االتي بعمل الحكم

 هدف عن تسفر لم إذا الركلة تعاد املدافع الفريق من املخالفة كانت إذا. 

 دق كان إذا الهدف يلغي الركلة لعب الذي الالعب غير املهاجم الفريق من املخالفة كانت إذا أما 

  .الركلة وتعاد سجل

 قالفري العب يلعب اللعب، في الكرة أصبحت أن بعد املخالفة ارتكب إذا الجزاء ركلة العب من 

 .املخالفة حدوث مكان من مباشرة غير حرة ركلة املضاد

 التما  رمية: 

 بد الو  امللعب، خارج تعتبر الكرة فإن الهواء، أم األرض على سواء التما  خط بأكملها الكرة عبرت إذا     

 الالعب على ويجب – الكرة أخرج العب ألخر املنافس الفريق من العب يقوم أن اللعب داخل إعادتها من

 :االتي مراعاة الكرة سيرمي الذي

  .ألعادتها الكرة ويمسك الكرة عندها من خرجت التي املنطقة في امللعب يواجه أن -  

 .التما  خط خارج األرض على أو التما  خط على إما قدميه كلتا من جزء يكون  أن -    

 .يديه كلتا الرامي يستعمل أن يجب -  

 .الرأ  وفوق  خلف من الكرة يرمي أن -    

  .يسقطها وال الكرة يرمي أن -    

  .أخر العب يلعبها أو يلمسها أن بعد إال ثانية مرة الكرة يلعب أن للرامي يجوز  ال -    
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  . تما رمية من مباشر هدف تسجيل يجوز  ال     -

o املرمى ركلة: 

 هالعب من ويكون  هدفا، تحتسب ولم الهواء، او األرض عن سواء املرمى، خط بكاملها الكرة تعبر عندما  

 1.الخصم فريق من العب

o الركنية الركلة: 

 .دفاه تحتسب ولم الهواء أو األرض على سواء املرمى خط بكامله عبرت ثم املدافعين أحد الكرة ملست إذا

 القدم كرة لقوانين األساسية املبادئ: 

 واة:املسا 

 تيال الفردية املهارات إظهار اجل من الالعبين لجميع متساوية فرصا يمنح القدم كرة لعبة قانون  إن

 القدم كرة قانون  غنه يعاقب الذي الدفاع أو الضر  إلى يتعرض أن دون  منهم كل يمتلكها

 السالمة: 

 وضع قدف الغابرة، العصور  في اللعبة عليها كانت التي الخشونة من بدال اللعبة روح السالمة تعتبر

 العبينال وتجهيز وأرضيتها اللعب ساحة كتحديد اللعب أثناء الالعب سالمة على للحفاظ حدودا القانون 

 .عالية فاءةبك ومهاراتهم إمكانياتهم إلظهار لالعبين املجال وترك اإلصابات من للتقليل وأحذية مالبس من

 لتسليةا: 

 مشرعو نعم فقد للعبة، ممارسته في الالعب ينشدها التي واملتعة للتسلية الواسع املجال إفساح وهي       

 اتللتصرف ضوابط وضعوا ولهذا اللعب متعة على تؤثر التي الخطيرة الحاالت بعض القدم كرة قانون 

  .بعض بعضهم تجاه الالعبين من تصدر قد التي الالأخالقية

 والعالج امللعب في اإلصابات: 

 ليست القدم كرة في فاإلصابات القدم، كرة مع وكذلك إصابات حدوث رياضة أي من البد

 با  هو عاملوق في با  وهناك. بالكثير عنها تقل ال إصابات هناك تكون  قد ولكن، طبعا املالكمة بخطورة

 وميق يحصل؟ ماذا امللعب في العب أصيب إذا ولكن املالعب، إصابات عن بالشرح والخاص اإلصابات،

 صابتهإ كانت إذا وذلك الالعب ومعالجة امللعب أرضية إلى بالدخول  الطبي للجهاز بالسماح املباراة حكم

 مللعبا خارج إلى ينقل حتى النقالة أو السيارة استدعاء فيتم للمعالجة وقت تحتاج كانت إذا أما طفيفة

 .امللعب ةأرضي في العالج له يسمح الذي املرمى حار  ذلك من يستثنى وطبعا، اللعب إلى يعود ثم ليعالج

                                                           

1 Leon plaet ibid.p190. 
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 العمرية:الفئة  خصائص .1

 

 املراهقة:عريف ت  

  الغالم أي قار الحلم نقول رهق تعني كلمة املراهقة باللغة العربية االقترا  من حلم أو الدنو من 

 الطغيان تعلنأي أن املراهق هو الفتى أي قار  الحلم أي كلمة املراهقة أيضا  الرجل،حلم أو بلغ حد لا

لمي اللغوي ال يختلف كثيرا عن املعنى الع وهذا املعنىهذا يشير إلى الحالة االنفعالية للمراهق  والزيادة لعل

  1والسيكولوجي

ج معناها التدرج نحو النضو    Adolescere ةالالتينيأما اصطالحا فكلمة املراهقة مشتقة من الكلمة 

 2االجتماعي الجسمي والعقلي واالنفعالي و 

  لرشد.اتنتهي في بداية بلوغ سن ي تبدأ في نهاية مرحلة الطفولة و هي الفترة من حياة اإلنسان الت

  منها:يستخدم علماء النفس مصطلح املراهقة ليشير إلى معاني كثيرة و 

يرى أن كلمة املراهقة تعني عمر الذي يندمج فيه الفرد مع عامل الكبار و العمر  :  Piaget :تتعريف بياجي

 الذي لم يعد فيه الفرد يشعر أقل من ما هم أكبر سنا بل هو مساو لهم في الحقيقة على األقل . 

املراهقة هي فترة عاصفة و محنة مليئة باملشاكل بل هي بداية ظهور  : Stanlay Hallتعريف ستانلي هول  

 املشاكل في الحياة الفرد .

املراهقة هي مرحلة االنتقال من الطفولة ) مرحلة اإلعداد للمراهقة ( إلى مرحلة  : Hur lockتعريف هورلوك 

 3ملراهقة هي رحلة تأهب ملرحلة الرشد .الرشد و النضج ، و بناء على ذلك فإن ا

 

  املراهقة:في مرحلة مميزات النمو 

ا تظهر الفتاة تناسق شكل الجسم كمالنمو الجسماني فيستبعد الفتى و  تتميز هذه املرحلة في معدل

و مالرجلين بدرجة أكبر من نيزداد نمو عضالت الجذع والصدر و الفوارق املميزات بينهما في صورة واضحة 

ل ني الكامالفتيات إلى نضجهم البد  اتزانه الجسمي ويصل الفتيان و الشاالعضالت حتى يستعيد التلميذ و 

ن تتميز متينة في حيملة تصبح عضالت الفتيان قوية و الوجه صورتها الكاتقريبا، إذ تأخذ ملمح الجسم و 

ثقل من أون الفتيان أطول و حجم القلب و يكالفتيات بالليونة و الطراوة و يتحسن شكل القوائم و يزداد 

تأخذ مختلف نواحي النوعية و املهارات الحركية في تحسين الرقي لتصل لفتيات فمن ناحية النمو الحركي و ا

 تعتبر هذه املرحلة دورةى التوافق العضلي لدرجة كبيرة. و إلى درجة عالية من الجودة كما يرتقي مستو 
                                                           

  1 نصر الدين براوي: مجلة تكوين التربية، العدد الثالث، 1793 / 1791 ص 121، ص 131 .
  2حامد عبد السالم زهران : علم النفس النمو ، الطبعة 1 ، جامعة عين الشمس ، القاهرة ، 1113 ص 318 . 2

  3فاخر عاقل : علم النفس التربوي ، الطبعة 8 دار العلم للمالين ، مصر  ، 8911 ، ص 881 . 
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و  قانها وإتتعلم مختلف الحركات بسرعة في اكتسا  و فيها الجنسان  جديدة من النمو الحركي يستطيع

  1تثبيتها 

باإلضافة إلى ذلك فإن عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز به الفتى في هذه املرحلة يساعد على 

ونة كما أن زيادة مر  العضلية،التي تتطلب املزيد من القوة  وأنشطة رياضيةإمكانية ممارسة أنواع عديدة 

 باز الحديث.والجمباز الرياض ي عضالت الفتاة تساهم في قدرتها في ممارسة بعض األنشطة الرياضية كالجم

 2 .والتدريب وبلوغ التفوق دورا هاما في نجاح التعلم  واإلرادة القويةكما تلعب عمليات التركيز العالية 

 

  سنة(: 11 – 11)خصائص النمو في مرحلة املراهقة 

  املورفولوجيالنمو : 

ة ونمو ستدار اال وزن والطول والعرض و تحدث في كل من ال التغيرات التييشتمل النمو الجسمي على 

تحدث  يتلعب الوراثة دورا بارزا في نمو الجسم في هذه ملرحلة خاصة تلك التغيرات التالعضالت والعظام و 

  التالية:هر تتميز هذه املرحلة باملظافي كل من الطول والوزن و 

 تباطؤ في سرعة النمو الجسمي نسبيا عن املرحلة لسابقة  -

لذكر طول ا أوضح عند الذكور منه عند اإلناث حيث يبلغ ولكن بدرجةزيادة الطول عند كال الجنسين    -     

سنة حوالي  81عند سن  سم ويصل طول الذكر 157,1 وطول األنثىسم  159سنة حوالي  81الذي عمره 

   سم 157,8سم أما عند اإلناث حوالي    167,6

سنة حوالي  81يصل وزن الذكر في سن  اإلناث حيثمن  أكبرزيادة الوزن عند كال الجنسين لكن الذكور  -    

 اإلناث حواليكغ أما  58,8سنة عند الذكور حوالي  81في سن  كغ أما,46 8كغ أما عند اإلناث حوالي  48,8

أن نمو األرجل فتنمو العضالت  والذراعين والساقين إالوزيادة طول الجدع  اتساع املنكبين  3كغ. 56,8

 ضاءوتحقق أعالطفولة  فتتغير مالمحالعام للوجه يبدأ في التغير  أن الشكلويزداد طول الجسم ونجد 

  والنضجالجسم املختلفة تناسق عند بلوغ الرشد 

حمل أما الفتى فيزداد اتساع املنكبين قو  الحوض عند الفتاة وهذا للقيام بوظيفة ال زيادة نمو -

 4بالعمل الشاق  وهذا للقيام

 زيادة الرغبة في األكل  -

 ظهور حاالت عدم التوازن في نشاطات إفرازات الغدد -

                                                           
 .88، ص م 1111، 8، طضية، مركز الكتا  للنشر، القاهرةد. مكارم حلمي أبو هرجة، مدخل التربية الريا  1 
 .811 – 811ص  الجزائر، الجماعية،ديوان املطبوعات  –البدنية  وطرق التربيةنظريات  بسيوني،كتور د . محمد عوض  2 
 . 318ص  1113جامعة عين الشمس القاهرة  1، علم النفس النمو ، ط حامد عبد السالم زهران 3

  4محمود عبد الحليم منس : علم نفس النمو ، مركز اإلسكندرية للكتا  1118 ص 111 
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 1 والعصبي نضجاازدياد التوافق العضلي  -

 

  الفيزيولوجي:النمو  

لخاليا واإلى جانب التغيرات الجسمية التي تخص بها البنية توجد تغيرات متعلقة بتطور الغدد 

 البلوغ. وتحدد مرحلةأهمية  وهي أكثر التناسلية

 خاصة،الكظرية عامة والنشاط الغدتين النخامية و  الغديحيث تشهد هذه املرحلة في النشاط 

التي انية و عر الجنسية للبنين أما الثفاألولى تقع تحت املخ مباشرة حيث يؤثر الهرمون الذي تفرزه على املشا

 الجنس ي.النضج على اإلسراع في النمو و تقع فوق الكلي فإن الهرمون الذي تفرزه يعمل 

 هذا ما يؤدي إلى إنتاج حت املهادأما الغدة ت   ypothalamosبممممم: فإنها بدأت سابقا في إنتاج ما يسمى 

Hypophyse     الذي يثير الغدة النخاميةReleasing  Factor  ات املؤثرة في الغدد التناسلية الهرمونو

 Les Hommes  »هرمونات النمو تحرير الهرمونات الجنسية النوعية يؤدي إلى ظهور   (G–H)إفرازاتها و 

Gonadotropes »  هرمون مسؤول أيضا على البروتين وTestostérone    عملية الصفات أثناء البلوغ وإفراز و

 البناء .

« Métabolisme Des Protéinabolisme »  يتضاعف عشرة مرات مما يؤدي إلى زيادة الكتلة

  2منه زيادة في القوى العضلية و  ،في املتوسط % 41,8إلى  % 11العضلية من 

 الشرايين.القلب على ضخ الدم نتيجة سعة  والشرايين وتفوق قدرةاستمرار نمو القلب  -

ارتفاع –يؤدي ذلك إلى زيادة شهية املراهق لألكل طوال واتساعا و واألمعاء وتزداد حدوث تغيرات في املعدة  -

 ن/ د 811إلى  11معدل نبض القلب من 

 .ملم/ز عند اإلناث 11إلى  81لذكور وملم / ز عند ا 811إلى  881يزداد ضغط الدم من  -

  والعمر: ومستوى النشاطاملطلوبة تبعا لبناء الجسم  راريةالح السعراتتحدد  -

 سعر في اليوم  3111إلى  1111 الذكور:* عند 

 سعر في اليوم  3111إلى  8111 اإلناث:* عند 

 3 د.دورة/  11إلى  81التنفس من  ويصل معدل -

 واملمارسة الرياضية:الجهاز التنفس ي * 

تاج العضوية في الجسم إلن يصاحب النشاط الرياض ي دائما زيادة تبادل الغازات نظرا الستهالك املواد

 تهويةالحيث يتراوح مقدار  معتدل،التنفس حتى إذا مار  اإلنسان نشاط بدني  وتظهر تغيرات، الطاقة

                                                           
  118ص  8911مكتبة مصر مصر واملراهقة،سيكولوجية الطفولة  فهمي:مصطفى  1

  2  د. عبد الفتاح دويرار : سيكولوجية نمو االرتقاء دار النشر القاهرة ص 81  

    111ص  1111فيزيولوجية التدريب الرياض ي ، دار النشر ، القاهرة ،  الفتاح:ابو العلى عبد  د. 3
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، كما الرجال أكثر من السيداتتغير عند ، حيث انه يالدقيقةل في  81إلى  1 نما بيالرئوية إثناء الراحة 

 1. ن/د وهو مختلف عند الجنسين 811 يزداد معدل الضربات القلبية عند املراهق حتى

 النفس ي:لنمو ا  

املتتبع للسلوك في هذه الفترة يثير انتباهه االتجاه نحو الذات الذي يصل عند بعض إن املالحظ و 

ل هذا املظهر السلوكي إلى معرفة أسبا  التحوالت املراهقين إلى حد التمركز حول الذات و يهدف من خال

التي يتعرض لها و يأخذ شعور املراهق بذاته صورا كثيرة حيث نجده يعتني بمظهره الخارجي و بملبسه و 

عالقاته مع اآلخرين كما أنه يعقد املقارنات بينه و بين غيره ممن هم في سنة مما يشعره بالقلق و لذا فمن 

في س وعله يقلدهم في الحديث و امللبملراهق بنظرائه من نفس فئته العمرية لدرجة تجالطبيعي أن يتأثر ا

حيانا على سمات واتجاهات أخرى ويبدو من ارتباط الكثير من جوانب سلوكهم كما قد يؤثر األصحا  أ

 2هم . تالحد من نشاطاة اآلباء السيطرة وتوجيههم و كأن مشاكلهم ترجع برمتها إلى محاولاملراهق برفاقه و 

املراهق تفادي مشاركة اآلخرين واهتمامهم ومشاكلهم وعدم إفشاء أسراره  من مظاهر نمو الذاتو 

ه الذين يراهم غير متفاهمين له وغير شاعرين الضيق كتعبير عن عدم الرضا من معاملة الكبار لوالتذمر و 

شخص بالغ تنقص من قيمته ك التي انشغاالته كذلك تكثر انتقاداته ألساليب املعاملة األسريةبمشاكله و 

النمو  عالقته االجتماعية فهذايؤدي باملراهق إلى تغير عاداته وسلوكه االجتماعي و فعال فالشعور بالذات و 

 نفس ي يعني أن املراهق أصبح كبيرا.ال

 3البيت ال تتغير بنفس السرعة. تي يتلقها من األسرة و عليه يشعر بعد الرضا عن املعاملة ال بناءو 

  االنفعاليالنمو : 

ة للمراهق في كل جوانب الشخصير في سائر مظاهر النمو املختلف وفي هذه املرحلة يكاد النمو االنفعالي يؤث

 له من الوعي ما يمكنه من الرفضينفذ دائما بل أصبح راهق ذلك الطفل الذي يؤمر فقط و حيث لم يعد امل

ور تكثر في مرحلة املراهقة وإن املراهق يث فعاالتاالنتجدر اإلشارة إلى أن تكثر انفعاالته و عدم القبول فو 

 :أهم مظاهر نمو االنفعالي ما يلي لعلألتفه األسبا  وأبسطها و 

يالحظ على املراهق في هذه املرحلة الخوف في بعض املواقف التي يتعرض فيها للخطر حيث  -

ا د مكانتهيستجيب ملواقف الخوف ذات الطبيعة االجتماعية خاصة تلك التي يدرك أنها تهد

 االجتماعية.

تتعدد طرق التعبير عن االنفعالية الشديدة لدى املراهقين مثل الغضب حيث يظهر هذا االنفعال  -

هناك عدة عوامل تأثر في درجة الغضب مثل دوافع األساسية أو عدم إشباعها و عند إعاقة إحدى ال

                                                           
  98نفس املرجع ص  الفتاح:ابو العلى عبد  د. 1 

  381ص  1111اإلسكندرية  والنشر والتوزيع،املكتبة الجامعية للطباعة  الطفولة واملراهقة،علم النفس النمو  القذافي:رمضان محمد  2 
  121ص  2222انتصار يونس : السلوك اإلنساني ، المكتبة الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، اإلسكندرية  3
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 السابقة التي أدت إلى تدعيمتعلم خبرات الللجهاز العصبي والجهاز الغددي و  الطبيعة الوراثية

 1.الغضبنوبات 

االنفجارات و كما يتصف املراهق في هذه املرحلة في بعض الصفات االنفعالية األخرى مثل العصبية  -

 النفعاالتاالذي يعتبر من والعراك وتقلب املزاج واضطرابات الشهية وميل إلى العدوان و  االنفعالية

اهق لهذا يميل املر ت األساسية املتجهة نحو الخارج و الفعالياالبارزة في هذه املرحلة فهو يشمل كل 

يتحرك  ا هي بمرحلة الطفولة فاملراهق إذالي فترة صعبة ال هي بفترة الرشد و السلوك نظرا لكونه ف

ا يتميز به هذا الجنس من الرقة تكون البنات أقل عدوانية من الذكور ملضد أفراد املجتمع و 

 2الحساسية املفرطة.و 

رور السملرحلة مشاعر الحب لدى املراهق وميله للجنس األخر ويشعر بالفرح و في هذه ا تظهرو -

 .ما يلقى القبول من الجنس األخر وعندما يشبع حاجته من الحب واملحبةعند

 

  املراهقة:أهمية مرحلة  

املراهقة ن إتعني التدرج نحو النضج الجنس ي والجسمي والعقلي والسلوكي و  عرفت املراهقة على أنها

د حيث يتحقق النضج رشتتمثل نهايتها بالوغ حيث يتحقق النضج الجنس ي للفرد، و تمثل فترة نمو بدايتها البل

 : هذه املرحلة يسعى لتحقيق ما يلي االنفعالي للمراهق فياالجتماعي و 

 التخلص من اعتماده املالي على أبويه أو اآلخرين من الكبار. -

 .حاجته امللحة إلى املساعدةغم من تحقيق االستقاللية بالر  -

 .محتاج ألن يظل طفال ينعم باألمانتحمل مسؤولياته لكنه بالرغم من ذلك  -

تطابق لكن البد أن يالسعي لتحقيق الذات والتفكير في النفس وتحقيق امليول وإشباع حاجته و  -

 التوافق مع اآلخرين وسلوكه مع املعايير االجتماعية و  تفكيره

ه خاصة ما يتعلق منها بالتعليم واختيار مهنته، أو ما تحدد مستقبل حياتاتخاذ قرارات حيوية  -

 .الهوايات أو تكوين بعض الصداقات تكوين أسرة أو ممارسة بعضيتعلق بالزواج و 

صاحب سلطة لكنه مع ذلك يجد نفسه متورط في صراعات انفعالية مع السعي لتحقيق الحرية و  -

ا اهد، يسعى جكذلك الوالدين واملدرسين وأعضاء املجتمعو طفال الصغار منه سنا داخل أسرته األ 

 3  لحل مشكالته حل مقبول يتناسب ومعايير الجماعة

 

 

                                                           
 . 181ص  1779ق ، دار النهضة العربية للتوزيع و النشر بيروت كمال دسوقي : النمو التربوي للطفل و المراه  1

 391ص  8993علم النفس االجتماعي و تطبيقاته ، مطابع زمزم للنشر القاهرة  درويش:زين العابدين   2

  311نفس املرجع السابق ص  زهران،حامد عبد السالم   3
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 والرياضية:املراهق بالنشاطات البدنية  عالقة 

نتظمة موالرياضية تعمل على صقل وتحسين القدرات الفكرية وممارستها دائما و  بية البدنيةلتر ن اإ

ر الهاجس وقت الفراغ الذي يعتب تمالأو املراهق عن الكسل وتنهي اإلحسا  بامللل و د التلميذ تؤدي إلى ابتعا

 1.السبب الرئيس ي في انحراف الشبا و 

ا من التداوي عالنفسية حيث تتوفر نو الفيزيولوجية و  إن ممارسة التربية البدنية يؤدي إلى التغيرات

 ( ة، الصبر... الخالفكري والبدني )الثقة في النفس، القوة، العزيمة، الشجاع

   الحياة.أكثر رغبت في خبرة الحركية نشاطا ملموسا و الكما تزيدهم املهارة و 

 مشاكل املراهقة : 

اول تجاوز راهق يحفيبحث الفرد على هوية جديدة كما أن املوالتناقص تتميز رحلة املراهقة بالفوض ى 

 أزمة التي تبدأ ببطء ثم ينفجر ويعود سببها إلى في أوهذه األزمات والتوترات بالرياضة واألعمال الفنية و

 الخجل فهي مرتبطة بمستوى الذكاء كما يمكن إرجاع هذه املشكلة إلى عدة عواملاألحاسيس و 

كون املجتمع "العدوانية " وقد ي امتثاليةمن بينها عوامل نفسية كالعزلة عوامل اجتماعية كعدم امتثال 

 ملشاكل في النقاط التالية:اه القلق وسنلخص أهم العوامل و أيضا يبحث عن عادات والذات فتكون ل

 : املشاكل النفسية -

 املراهق نحو التجدد واالستقالل وتأكيدانطالقا من العوامل النفسية التي تبدوا واضحة في تطلع 

يقصد  م املجتمع بل أصبحأحكافاملراهق ال يخضع ألمور البيئة وقوانينها و ، الذات بشتى الطرق والوسائل

يسه أحاسقدرته وإذا أحس بأن املجتمع يعارضه وال يقدر مواقفه و و األمور ويناقشها على حسب تفكيره 

 الكانت األسرة واملدرسة واألصدقاء ال يهتمون بقدرته ومواهبه و  اإذرده وعصيانه و يسعى ألن يؤكد بنفسه تم

 2ن يتعرف كل النا  على قيمتهرد مستقل فهو يجب أن يحس بذاته وأيعاملونه كف

  االنفعالية:املشاكل  -

ندفاع اندفاعها هذا اال واضحا في عنف انفعاالته وحدتها و إن العامل االنفعالي في حياة املراهق يبدوا 

 .خاصة بل يرجع ذلك لتغيرات جسمية االنفعالي ليس أسبابه نفسية

ل سؤو مطلو  فيها التفكير في كونه طفال غير مهي مرحلة بخوف املراهق نتيجة انفعاالته و  يتجلى بوضوحو 

لى األمهات قد يترك أثرا في نفس املراهق يترتب ععن تصرفاته إلى رجل مسؤول عنها، وال شك أن توتر اآلباء و 

 ادة.سعالقلق بدال أن تكون نظرة تفاؤل وحب و هذا أن نظريتهم للحياة كئيبة مليئة بالحقد غامرة ب

 

 

 

                                                           
  88ص  1111 ،8القاهرة ط للنشر،مركز الكتا   الرياضية،مدخل التربية  الرحمان:أيمن محمود عبد  1 

  11ص  8918دار املعارف  املدن،مشكلة املراهقين في  معوض:خليل  لميخائي 2
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 : املشاكل الصحية -

 اكن إذلبدانة إذ يصا  بالسمنة البسيطة واملؤقتة و اكل املرضية التي يعاني منها املراهق هي الاملش

فة زيارة الطبيب املختص ملعر العمل على تنظيم األكل وممارسة الرياضة و كانت هذه السمنة كبيرة يجب 

 .1حسا  خانق بأن أهله ال يهتمون بهمتاعبهم ألن لدى املراهق إ

 

 : املشاكل الحركية -

ملورفولوجية منها بنمو العضالت وزيادة في خصوصا ارحلة تظهر على املراهق تغيرات و في هذه امل

 غيري الكفاءةو ن نمو العظام في الطول والعمق تكون القدرة على العمل متزنة ضئيلة أل الطول والوزن و 

 : النظام امليكانيكي فيما يلي

ذلك بالنسبة للحركات التي تتطلب حسن التوافق ملختلف أجزاء ويتضح  الرشاقة:االفتقار إلى  -8

 .الجسم

تعني و ما يرتبط الحركات العادية للمراهق بحركات زائدة جانبية  عادةالتحركات: الزيادة املفرطة في  -1

 .على االقتصاد الحركي وعد القدرةالزيادة الواضحة في حركات  تلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  18نفس املرجع ص  معوض: لميخائي 1 
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  خالصة:
ه من هذا الفصل هو أن الالعب في هذه السن يمر بمرحلة حرجة وحساسة، فهي من أبرز إن ما نستخلص 

فترات تكون الشخصية ومن الناحية البدنية تكون قدراته في أوجها ويفجر الالعب كل قدراته التي يتمتع بها، 

جيد، وإما أن والالعب في هذه املرحلة إما أن يكون إيجابيا وذو شخصية فذة ومرنة ومحافظة على اتزان 

ينحرف بشكل سيئ ويصعب العمل معه، ومن األحسن أن تكون طريقة تعامل ال تعتمد على التهديد والعقوبة 

وهذا يعود على كاهل املدر  فيجب أن يكسب احترام الالعبين ويكسب ودهم ويساعدهم في أو السخرية... 

 حل مشاكلهم.
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 تمهيد:

إن من واجب مدرب كرة القدم أن يعمل على تنمية الصفات البدنية لالعب بحيث تتناسب ومتطلبات            

اللعب الحديث، وفي هذا املجال فإن هنالك العديد من الطرق واألساليب التي يمكن للمدرب االختيار من 

 ي اللعب.ع أسلوبه أو لنقل فلسفته فبينها األنسب والتي يراها متماثلة مع مستوى فريقه بالدرجة األولى وم

هناك طرق متعددة لتدريب الصفات البدنية )طرق االعداد البدني( يمكن تصنيفها طبقا ألسلوب وكيفية 

استخدام عنصري "الحمل" و "الراحة" وليس كل طرق التدريب تؤدي الى نفس النتائج وتخدم نفس 

ا املستوى يقع على عاتق املدرب اختيار الطريقة ، فكل منها صممت لتحقيق هدف معين، وعلى هذاألهداف

أو الطرق التي تتناسب واألهداف املسطرة وكذا تتماش ى ومستوى املجموعة التدريبية واألكثر أهمية من كل 

 هذا أن تكون أقرب ما يكون إلى الظروف الحقيقية للمنافسة في الرياضة التخصصية.
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 القدم:مفهوم التدريب الحديث في كرة   .1

التدريب الحديث في كرة القدم هو عملية تربوية مبنية على أسس علمية تعمل على تنمية وتطوير 

الصفات البدنية لالعب: من قوة، وسرعة، وتحمل، ورشاقة، ومرونة... واالرتفاع بمقدرته الفنية، 

ة التي وتهذيب صفاته الخلقي، ية صفاته النفس إراديةواكسابه الخبرات الخططية املتعددة، وكذلك تنم

يجب أن يتحلى بها كرجل رياض ي، وذلك في إطار خطة تدريبية مدروسة ومخططة تهدف إلى وصول جميع 

العبي الفريق إلى أعلى مستوى من األداء الرياض ي بغرض تحقيق الهدف من التدريب وهو الفوز في 

 1املباريات.

 ب:الهدف من عملية التدري .2

إن الهدف من عملية التدريب هو وصول الالعب إلى األداء األمثل،  2حسب "حنفي محمود مختار"

ثيرون "، ويخلط الكوخاصة أثناء املباريات، ويعرف هذا املستوى عند املختصين بـ "الفورمة الرياضية

بدنية  ذي لياقةبين اللياقة البدنية وحالة التدريب "الفورمة الرياضية" فكثيرا ما يطلق على العب 

عالية أنه في "فورمة رياضية" ومع ذلك نجد أن هذا الالعب يؤدي أداء سيئا أثناء املباراة وقد يرجع 

عف ض أو قلة حيلته، وسوء تصرفه، أو قلقه وحالته النفسية، أو الى ذلك إلى ضعف مستواه املهاري،

لى لياقته البدنية فقط، بل البد من صفاته االرادية من هذا نرى أن األداء األمثل لالعب ال يتوقف ع

 مراعاة الجوانب الهامة التالية:

 حالة الالعب البدنية. -

 حالة الالعب الفنية املهارية. -

 حالة الالعب الخططية. -

 حالة الالعب الذهنية. -

 حالة الالعب النفس إرادية. -

 درجات الحمل: -

 لدرجات الحمل:عندما يضع املدرب خطة التدريب يجب أن يراعي التحديد التالي 

  من مقدرة الالعب. %099-09الحمل األقص ى 

  من مقدرة الالعب. %09-09الحمل العالي 

                                                           
 .41 ص ،4991 ،القاهرة ،العربي الفكر دار ،األولى الطبعة ،القدم كرة تدريب في العلمية األسس ،مختار محمود حنفي1 

 .41نفس المرجع ص 2 
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  من مقدرة الالعب. %09-09الحمل املتوسط 

  من مقدرة الالعب. %09-09الحمل الخفيف 

  من مقدرة الالعب. %09-09الحمل البسيط 

 1وفي كرة القدم الحديثة ال يوجد حمل أقل من الحمل املتوسط.

 :طرق التدريب الرياض ي -3

 دريب الكالسيكية:طرق الت 3-1

 :طريقة التدريب املستمر 3-1-1

يشير شاكر فرهود إلى أن هذه الطريقة تهدف إلى تنمية القدرة الهوائية بصفة عامة من خالل تطوير 

استخدام فترات راحة بينية، مع سرعة منتظمة في  وذلك دون التحمل العام والخاص في بعض األحيان، 

 األداء، مع مراعاة عدم الوصول 

 2كوين حمل التدريبعند ت األوكسيجينيلدين ا

 

 يوضح الشكل البياني لطريقة التدريب املستمر  :0الشكل رقم 

 

 

                                                           

 .10حنفي محمود مختار، مرجع سبق ذكره، ص  1

 00-ص 1998شاكر فرهود الدرعة، علم التدريب الرياض ي، الطبعة األولى، منشورات ذات السالسل،   2
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 هي:تها و ويشير عادل عبد البصير إلى أهم مميزا

 من أقص ى مستوى للفرد. %00-%10املستخدمة ما بين شدة التمرينات: تتراوح شدة التمرينات  -أ

حجم التمرينات: يمكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فترة األداء سواء بواسطة  -ب

 األداء املستمر، أو بواسطة زيادة عدد مرات التكرارات.

  1فترة الراحة البينية: تؤدى التمرينات بدون فترات راحة أي بصورة مستمرة. -ت

 التدريب الفتري: طريقة 0-0-1

تتمثل طريقة التدريب الفتري في سلسلة من تكرار فترات التمرين بين كل تكرار وآخر فواصل زمنية 

 2للراحة.

 

 يوضح الشكل البياني لطريقة التدريب الفتري  :1الشكل رقم 

 

 

 

                                                           
، 4999عادل عبد البصير علي، التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  1 

 451،451ص

 51ص 4991أمر هللا أحمد البساطي، قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته، منشئة المعارف، اإلسكندرية،  2 
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 وتنقسم إلى: 

 طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة: 3-3-3

 التحمل بنوعيه العام والخاص وتحمل القوة ومن أهم مميزاتها:يذكر البشتاوي أنها تهدف الى تنمية 

من أقص ى مستوى  %09-09شدة التمرينات: تكون بسيطة ومتوسطة تصل في تمرينات الجري إلى  -

 من أقص ى مستوى الالعب. %09-09لالعب، وتصل في تمرينات القوة الى 

تقريبا، كما يمكن التكرار على  مرة 09-19حجم التمرينات: يمكن استخدام األثقال اإلضافية من  -

مرات لثالث مجموعات، وتتراوح فترة دوام  09هيئة مجموعات لكل تمرين، أي تكرار كل تمرين 

ثا بالنسبة لتمرينات القوة  09-00ثا تقريبا بالنسبة للجري، وما بين  09-01التمرين الواحد ما بين 

 سواء باستخدام أثقال إضافية أو ثقل جسم الالعب نفسه.

فترات الراحة البينية: يفضل استخدام مبدئ الراحة اإليجابية خالل فترات الراحة البينية مثل  -

 1تمرينات املش ي واالسترخاء.

 طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة:    3-3-4

يرى مصطفى وجدي أن هذه الطريقة تتميز بزيادة شدة التدريب وقلة حجمه نسبيا، ويهدف املدرب 

من خالل استخدام هذا النوع الى تطوير التحمل الخاص )تحمل السرعة، تحمل القوة(، والقوة املميزة 

ة دنتيجة الستخدام الش األوكسيجينيبالسرعة، والسرعة، كما يمتاز بالعمل تحت ظروف الدين 

( أثناء التدريب، والحجم هنا البد أن يكون أقل من الشدة، أما الراحة فالبد من العودة %09القصوى )

 2ن/د 009-019ثانية أو عند وصول دقاة القلب  009الى النبض القلبي كمعيار للراحة والتي ال تزيد هنا 

 ويشير عادل عبد البصير الى أهم مميزاتها وهي:

مرات تقريبا  09بشدة التمرينات املستخدمة، ويمكن تكرار الجري حجم التمرينات: ترتبط  -

 مرات. 09-0وتمرينات القوة من 

                                                           

، 1991وجدي مصطفى الفاتح، محمد لطفي، األسس العلمية للتدريب الرياض ي )لالعب واملدرب(، دار الهدى للنشر والتوزيع، القاهرة،   1

 010،010ص

 .00، ص1990، مبادئ التدريب الرياض ي، الطبعة األولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، الخوجةمد إبراهيم مهند حسين البشتاوي، أح  2
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فترات الراحة: تزداد فترات الراحة البينية كنتيجة لزيادة شدة التمرينات ولكنها تصبح أيضا فترات  -

ت الراحة اغير كاملة لكي تتيح للقلب العودة إلى جزئ من حالته الطبيعية، ويفضل استخدام فتر 

 1البينية مثل تمرينات االسترخاء.

 ريب التكراري:طريقة التد 0-0-1

وتعتمد هذه الطريقة على إعطاء حمل مرتفع الشدة، ثم أخذ فترة راحة حتى يعود الالعب الى 

 حالته الطبيعية، ثم يكرر الحمل مرة أخرى وهكذا.

بالسرعة، الرشاقة، كما تعتمد هذه وتهدف هذه الطريقة الى تنمية السرعة، القوة، القوة املميزة 

الطريقة عند تنمية املهارات األساسية تحت ضغط املدافع، كما يتميز هذا التدريب بشدة القوة 

أثناء األداء الذي ينفذ بشكل قريب جدا من املنافسة من حيث الشدة واملسافة مع إعطاء فترات 

بدرجة شدة عالية، وتهدف هذه الطريقة  راحة طويلة نسبيا بين التكرارات القليلة لتحقيق األداء

من التدريب الى تطور السرعة االنتقالية، والقوة العظمى، والقوة املميزة بالسرعة وتحمل السرعة 

 2ملسافات متوسطة وقصيرة.

 

 
 التكراري.: يوضح الشكل البياني لطريقة التدريب 90الشكل رقم 

                                                           
 .414،459عادل عبد البصير علي، التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق الذكر، ص 1 

 .335وجدي مصطفى الفاتح، محمد لطفي السيد: مرجع سبق ذكره، ص 2 
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 ب الدائري:طريقة التدري 3-3-5

حمل أو املستمر لليعتبر التدريب الدائري أحد األساليب التنظيمية للتدريب باستخدام التشكيل 

-الفتري أو التكراري، ويرجع الفضل الستخدام هذا األسلوب ألول مرة تحت هذه التسمية )التدريب الدائري 

circuit training الخمسينيات، ومن ذلك الحين ( الى أدامسون ومورغان بجامعة ليدز بإنكلترا في أوائل

دخلت عليه تعديالت وتغييرات كثيرة حتى أصبح يعتمد على يستخدمه كثير من املدرسين واملدربين. وقد أ

مبدئ وأسس تدريبية وتنظيمية أمكن استخدامها واالعتماد عليها عند تشكيل ووضع البرامج في جميع 

حديد كمية في جوهره على تة ويعتمد التدريب الدائري األنشطة الرياضية لتحقيق األهداف العلمية التدريبي

 1)حجم الحركة( في فترة زمنية محددة، أو إطالق الوقت )مدة التمرين(، وأداء أكبر كمية من العمل. الحركة

 

 :طرق التدريب الحديثة -1

 التدريب املتقاطع:  4-1

ي تساعد فهو عبارة عن ممارسة أنشطة غير متصلة بصورة مباشرة بالنشاط التخصص ي حيث 

تنمية املجموعات العضلية التي ال تستخدم بكثرة لتحقيق التوازن في عمل املجموعات العضلية العاملة 

ريب من اإلصابة، كما أن عملية التغيير في التد الالعبيناألمر الذي يقي  وغير العاملة في النشاط التخصص ي

 
ً
 نفسيا

ً
 2أيام التدريب ويحافظ على مستوياتهم في غيرلالعبين، تكون محفزا

 طريقة تدريب املحطات: 1-1

في هذه الطريقة يختار املدرب بعض التمارين بحيث يؤديها الالعبون الواحد تلو االخر كل في وقت 

محدد، وتمرين املحطات يشبه نظام التدريب الدائري، ولكن يختلف عنه من حيث زمن فترة الراحة إذ يعود 

 ن قبل االنتقال الى التمرين املوالي، كذلك ال يكرر مرة أخرى ويتوقفالالعب الى حالته الطبيعية بعد كل تمري

 3حجم أو شدة التمرين على الهدف الذي يحدده املدرب من التمرين.

 

 :stretchingطريقة التدريب  4-3

                                                           

 .090أمر هللا أحمد البساطي، مرجع سبق ذكره، ص   1

2 Ronald, C., (2010): Mountaineering, The Freedom of the Hills , The Mountaineers Books, 8th ed,U.S.A., P77. 

 .000وجدي مصطفى الفاتح، محمد لطفي السيد، مرجع سبق ذكره، ص  3

http://www.mountaineersbooks.org/productdetails.cfm?PC=1564
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استعملت هذه الطريقة ألول مرة من قبل االسكندنافيين وهي طريقة جديدة تعتمد على التقلص واالرتخاء 

 1تمرينات بسيطة، وال تحتاج الى أدوات. وتقوم علىوسحب العضلة املعينة، وتهدف الى تحسين املرونة، 

 :طريقة التدريب البليومترك 4-4

-)متري  واملقطع الثاني (أكثر)وتعني  (plio-)بليو ة من مقطعينبليومتري كلمة روسية مكون

métrique) وهذه الطريقة من التدريب تعتمد على مركب من االنقباض العضلي  (والتقييم يعني )القياس

وثب إلى انقباض مركزي ومن أمثلته الالالمركزي ومن ثم يزداد تدريجيا الى أن يتعادل مع املقاومة ثم يتحول 

الطارات وا ن طريق الشواخص والحواجز والحبل املطاطي واملقاعد واملصطباتاملتبوع بالوثب مرة أخرى ع

  2وااللواح

القوة املطاطية العضلية حيث  فقد عرفها على أنها طريقة تدريب مصممة لغرض تنمية alfordأما 

 3تنبسط املجموعات العامة أوال تحت تأثير حمل معين قبل أن يبدأ االنقباض بأقص ى قدر ممكن.

 التدريب "اللعب":طريقة  1-0

تتميز بالتغير املستمر في الشدة طبقا لالتجاه املراد تحقيقه أثناء سير اللعب، وتمتاز هذه الطريقة 

ؤثرة، وهي طريقة ممتعة ومبأن العمل فيها يتشابه مع طبيعة النشاط التخصص ي في كثير من املواقف، 

 4وواجباتها بما يتناسب وقابلية الالعبينويستطيع املدرب بواسطتها اختيار التمرينات وأزمنتها 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .010، ص1990، جامعة بغداد، 0سعيد خليل محمد، مبادئ فيزيولوجيا الرياضة، ط  1

 00-00، ص0000، القاهرة، 0مفتي إبراهيم حمادة، أسس تنمية القوة العضلية باملقاومة، مطابع آمون، ط  2

3 Alford, plyometrics,U.S.A, round table by L.A.A.F, magazine, march, 1989, p21. 

 .090، ص1990يوسف الزم كماش وصالح بشير سعد، األسس الفيزيولوجية للتدريب في كرة القدم، دار الوفاء للنشر، اإلسكندرية،   4
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 التدريب املتقطع  ةطريق 4-6

 

 :تاريخ التدريب املتقطع 

وآخرون نشأ هذا النوع من التدريب على يد الطبيب األملاني املختص في  Newsholme, 1994حسب 

أكد هذا األخير أن هذا النوع من  0009في أواخر الثالثينيات  H. Reindellأمراض القلب البروفيسور 

التدريب لديه وقع كبير على رفع نبضات القلب وعلى حجم الدفع السيستولي، وأيضا على زيادة االستهالك 

وآخرون هذا النوع من التدريب يسمح بالقيام  Reindell, 1959وحسب  األقص ى لألكسجين لدا مرضاه،

ن/د خالل 019ن/د، والذي بدوره ينخفض إلى حوالي 009قلبي مرتفع جدا حوالي بجهد من أجل نبض 

الراحة، وحتى أواخر الستينات تم سنه كطريقة من طرائق التدريب الرياض ي من طرف املدربين 

W.Gerscheler   وF. Stamphl  أما الدراسات الخاصة التي انبثقت من املدارس واملعاهد العليا أثبتت

 مل بهذه الطريقة نظرا ملحاسنهاالنطالق الع األخضروأعطت الضوء 

 فإنه يمكننا أن نميز أربع مراحل كبرى في تاريخ تطور هذه الطريقة وهي كالتالي:  Billat, 2001وحسب 

 :مع أعمال 0009بدأت مع بداية سنة  املرحلة األولى ،Astrand  هذه املرحلة وآخرون تميزت

خالل جهد بدني من تمرين متقطع، هذه املرحلة سمحت الك األوكسجين باآللية الخاصة السته

بتوضيح الدور األساس ي للميوغلوبين في آلية الطاقة خالل التمارين، وقد سمحت أيضا بشرح 

، ويقول 1Newholme 1994فائدة شكل خاص لتمارين املتقطع ذو الزمن القصير، وهذا حسب 

Gaco 1993 سيكون له نفسي اشتهر في الدول االسكندنافية إن مصطلح "متقطع قصير" الذ 

 االستعمال من أجل تأهيل التدريب املتقطع بالرجوع الى أعمالهم.

 :1981، مع أعمال0009انطلقت من مع بداية  املرحلة الثانية foxوMathews1974  هذين ،

ر عمل نظيذهبا إلى مقارنة مختلف التكيفات الفسيولوجية املتعلقة بعمل متقطع العاملين 

مستمر، وامتدت مع الدراسات ذات املدى الطويل والتي أكدت ضرورة إرجاع التدريب املتقطع 

عالي املستوى في التدريب الرياض ي للمتدربين جيدا وذلك من أجل تحسين املستوى، وتعتبر والدة 

 مفهوم السرعة املرتبطة بالحد األقص ى الستهالك االكسجين أو السرعة الهوائية القصوى 

 وقياسها كان بداية الثمانينات وكانت بذلك انطالقة املرحلة الثالثة.

                                                           
1 Herve ASSADI: Réponses physiologiques au cours d'exercices intermittents en course à pied, Thèse de 
doctorat, Université de Bourgogne, 2012. 
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  :بتعريف السرعة الهوائية القصوى خالل  ارتبطتو ، 0009انطلقت مع بداية املرحلة الثالثة

التدريب املتقطع، وكذا بداية دراسة ثابتة لعدة خصائص، مثل شدة املجهودات والراحة التي 

 ستثارة الهوائية وزمن أقص ى جهد ممكن.تسمح بالوصول الى نسبة لال 

 :1999حسب املرحلة الرابعة Pavolainen بحكم أن تدريب القوة يسمح بتطوير وآخرون ،

التفوق الرياض ي آنذاك خالل الرياضات التي تتطلب بصفة كبيرة النظام الهوائي، هذا أدى إلى 

أن التمارين املتقطعة استعملت  Bangsbo 1994نشأة املرحلة الرابعة، خالل هذه املرحلة يقول 

أن التعب "العصبي. عضلي" يحدث  1909وآخرون سنة  Perreyالتقلصات الثابتة، ويضيف 

رحلة ، وتعتبر هذه املبسبب تمارين متناوبة لفترات عمل شديد جدا لبضع ثواني مع راحة قصيرة

 1.بداية الدراسات حول آلية التعب العصبي عضلي خالل التدريب املتقطع

 :تعريف التدريب املتقطع 

  حسبG,Gacon 1980  فإن "التدريب املتقطع يجمع بين فترات عمل تتخللها فترات راحة تسيرها

 2أو تتحكم في شدتها نسبة السرعة الهوائية القصوى"

  حسبlaursenet et jenkins 2002  فإن "التدريب املتقطع هو تكرار جهد بدني قصير عند شدة

 3دقائق"0أعلى من مستوى العتبة الهوائية، يتخلله راحة بينية تتراوح بين الثواني املعدودة إلى 

  حسبGilles Tarnier  هو "تناوب فترات عمل )قصير، متوسط، طويلة( ويكون على شكل

 4)نشطة حسب الرياضة التخصصية(" )جري، قفز، قوة...( وفترات راحة

  حسبGilles Cometti  من العمل مهم جدا فإن التدريب املتقطع "أنه عمل يتضمن شكل

في الرياضات الجماعية، معظم الزمن ينفذ انطالقا من  PMAلتحسين الـقدرة الهوائية القصوى 

لسرعة الهوائية ،...( بسرعات تكون قريبة من ا09-09، 00-00، 19-09، 00-0طبيعة الجري )

 5القصوى"

                                                           
1 Herve ASSADI: OPCit. 
2 Alexandre Dellal, l’entrainement a la performance en football, édition de boeck, année2001, P413. 
3 Laursen and jenkins, The scientific basis for high-intensity interval training; optimizing training programs and 

maximizing performance in highly trained endurance athletes. Sports Medicine, 32(1), 53-73. 
4 Gilles TARNIER: Intermittent Navette pour un travail pragmatiques de la PMA, UFR STAPS DIJON, 2007. 
5  Gilles Cometti: Etude des effets de différentes séquences de travail de type « intermittent »,Centre 

d’expertise de la performance, Dijon, France 
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  حسبNicolas Delpech  فإن "التدريب املتقطع عبارة عن أنشطة يتناوب فيها وقت العمل

ووقت الراحة، ويعمل هذا النوع من التدريب على اإلبقاء على مستوى عالي من النوعية في 

 1املجهودات املبذولة والتي تحافظ على ارتفاع النبض القلبي"

 التدريب املتقطع: أصناف 

 ها الخبراء وهي كالتالي:ميز بينالتي ي هناك أربعة أصناف تبرز من بين جميع التصنيفات

 :حسب مدة العمل 

، 09/09، 0/10، 0/19، 0/00على حسب زمن العمل يمكن للتدريب املتقطع أن يأخذ أشكاال مختلفة: 

" يبين مدة 00يوضح مدة الجهد والرقم الثاني "" 0...، فالرقم األول كما في الشكل األول "00/00، 19/19

 الراحة.

o بين  ملدة تتراوح تتابع بشدة أكبر من القصوى وفيه يقوم الرياض ي بجهد م طويل:-متقطع

دقيقة، 0ونجد فيه مثال جري  2عمل متقطعة براحة متكافئة. ثانية ودقيقة واحدة وهو09

 3ثانية09ثانية، راحة 09دقيقة، جهد 0راحة 

o كلم/سا  90ات ذات مدة متوسطة بسرعة أكبر من يتميز بالقيام بمجهود متوسط:-متقطع

 .19/19، 09/09، ونجد فيه 1:'09مع أخذ راحة ملدة "

o من  كلم/سا 0وهو القيام بجهد ملدة قصيرة مع العمل بسرعة أكبر من         قصير:-متقطع

وفيه  4.السرعة الهوائية القصوى، يتخللها زمن راحة قدره دقيقة ونصف إلى دقيقتين

يتطلب توفر  5من السرعة الهوائية القصوى. %019إلى  019... بشدة 09/19، 00/00

 6مستوى أقص ى من حجم االكسجين.

o :من السرعة الهوائية القصوى، مدة  %019إلى  019جهد بشدة  متقطع قصير ــــــ قصير

 ثانية. 19ثواني، والراحة  0العمل 

 

 

 

                                                           
1  Nicolas DELPECH: ESSAI D'OPTIMISATION ET D'INDIVIDUALISATION DE CERTAINS EXERCICES DE 
PLIOMETRIEEN ATHLETISME, Diplôme Universitaire de Préparateur Physique, STAPS DIJON, 2004, Page 33 
2  Alexander DELLAL: OPCit, Page 34 
3 Mamadou DIOUF: AMELIORATION DE LA VITESSE MAXIMALE AREOBIE DE JEUNES FOOTBALLEURS AGES DE 17 
4 Alexander DELLAL: OPCit, Page 34 
5 Mamadou DIOUF: OPCit, Page 20. 
6 Bernard TURPIN: OPCit,Page50. 
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 :حسب شدة الجهد 

o وهو الجهد املنفذ بشدة تكون فوق السرعة الهوائية القصوى، وتكون  عالي الشدة:-متقطع

ثانية، والراحة من األحسن أن تكون غير نشطة مع إمكانية أن تكون  09مدة الجهد دون 

 نشطة.

o تكون شدة الجهد قريبة جدا من الحد األقص ى للسرعة الهوائية  متوسط الشدة:-متقطع

ثانية، الراحة يمكن أن تكون غير نشطة مع  09القصوى، مدة الجهد أكبر أو تساوي 

 1استحباب أن تكون راحة نشطة.

 

 :حسب الشعبة الطاقوية 

o حتى  0الشدة قصوى إلى ما فوق القصوى، زمن الراحة من  الهوائي ال حامض ي:-متقطع

 ثانية. 10ثواني والراحة  0أعلى صندوق  القفز :أضعاف زمن الجهد مثال 0

o ضعف زمن الشدة قصوى إلى ما فوق القصوى، وزمن الراحة  الهوائي حامض ي:-متقطع

 ثانية راحة. 09ثانية عمل  00الجهد مثال 

o 09/09زمن الراحة مساٍو لزمن الجهد،  شدة الجهد قصوى، هوائي:-متقطع. 

 

 :حسب النشاط التخصص ي 

o وهو الشكل األولي أو التقليدي للتدريب املتقطع ويعتمد بشكل أساس ي  جري:-متقطع

 على الجري بشدة أكبر من السرعة الهوائية القصوى.

 

 2جري -التدريب املتقطع يوضح: 91رقم  الشكل

                                                           
1 Faculté sciences du sport et Education physique : Exercices intermittents brefs à hautes intensité s-influence 
de la modalité de récupération sur le temps limite d’exercice et le temps passé à un haut niveau de VO2 , 
Université de Lille 02, France, 2011 
2 Cometti Gilles : Aspects nouveaux de la préparation physique en sports Collectifs Illustration en football, p13. 
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o نوعي، يعمل على صفة القوة االنفجارية والقدرة هو عبارة عن عمل عضلي  :قوة-متقطع

 الالهوائية، تمارين القفز )بليومتري( العمودي واالفقي.

 

يوضح التدريب مثاال عن التدريب املتقطع قوة )قفز عمودي وأفقي،  :90 الشكل رقم

 وعمل باألثقال(

o قوة(-دريب متقطع متنوع )جري ت : 

ونجد  (قوةوهو جهد متقطع يكون فيه الجمع بين مختلف األشكال السابقة الذكر )متقطع جري ومتقطع 

لحفاظ اي تطوير الجهاز العضلي من جهة، و ف ويستعمل هذا والتقوية العضليةالتناوب بين الجري  فيه

كون يوالسرعة و  ضا التناوب بين الجري نجد أيز القلبي الوعائي من جهة أخرى، و على نشاط معتبر للجها

غيره من األشكال ري والقفز ... و هناك أيضا التناوب بين الجاختالف تردد إيقاع الخطوات، و هذا في 

 املختلفة.

 

 قوة(-: يوضح مثاال عن التدريب املتقطع متنوع )جري 90 الشكل رقم
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 للعمل:يمكن أن نميز في التدريب متقطع مختلط طريقتين 

  الجهد:التناوب في نوعية 

رعة س عن التناوب بين أشكال التدريب املتقطع كل شكل يميزه جهد محدد مثال: جري  وهنا نتكلم

 19ثوان تليها  09 ثانية ثم الجهد الثاني قفز ملدة19من ثم راحة مدة ثوان و 09هوائية قصوى ملدة 

 ثانية راحة ...

 

 mettiCo.1: يمثل طريقة التناوب في نوعية الجهد حسب 09 الشكل

  هنا تقوم ببناء التدريب املتقطع على مرحلتين، فاألولى تأخذ التناوب في مراحل الجهد: و

 :ثانية تأخذ شكل آخر كالقوة، مثالالأشكال التدريب املتقطع كالجري، و شكل معين من 

تتبعها مرحلة العمل متقطع قوة أو متقطع  09/19دقائق متقطع جري  1العمل ملدة 

 . دقائق 0بدني ملدة ط المختلط على حسب النشا

 Cometti  .2: يمثل طريقة التناوب في مراحل الجهد حسب 90لشكلا

                                                           
1 Gilles Cometti: OPCit. 
2 Gilles Cometti: OPCit 
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 :التدريب املتقطع واالستطاعة الهوائية 

 11/09 انخفاض في أكسجين امليوغلوبين وفي فوسفات الكرياتين، عند الراحة يعبأ امليوغلوبين :

 (هوائياألكسجين )باألكسجين، إعادة ملئ مخزون فوسفات الكرياتين بواسطة 

 00/00طريقة األولى لكن مع تأثير خفيف لعملية الجلكزة )هوائي(: نفس ميكانزيم ال 

 09/09 انهيار في مستويات أكسجين امليوغلوبين وفوسفات الكرياتين، نالحظ مشاركة معتبرة :

وسفات فللجلكزة، يكون هناك تعبئة ملخزون امليوغلوبين من األكسجين، أما بالنسبة ملخزون 

   1الكرياتين فتكون مهلة الثالثين ثانية غير كافية )مختلط قدرة الهوائية واستطاعة هوائية(

 :التدريب املتقطع ومخزون الطاقة  

، هذا ATPوآخرون تؤكد عدم وجود انخفاض في تركيز الـ  Hirvonenو Wilkie1981إن أعمال كل من            

من قيمة الراحة، وأجمعوا على أنه من أجل جري بشدة أكبر من القصوى  %09األخير ال يقل أبدا تحت 

 متر األولى(. 19معظم مخزون فوسفات الكرياتين يستنفذ في الثواني األولى من السباق )

ر كمية ئة أكبر عدد من األلياف العضلية حتى يمكننا إنتاج أكبمنه نستنتج أن للتمارين املتقطعة أثر في تعبو 

 امليكانيكية املمكنة في أقل زمن ممكن.من الطاقة 

ثانية من الجري بسرعة قصوى يؤدي إلى انخفاض مخزون  09وآخرون أن  Cheetham 1986أكد كل من 

 .00، وبالتالي االستطاعة تنخفض عند الثانية %01الفوسفات كرياتين بـ 

 2.%00بـ  ATPوالـ  %10فإن غاليكوجين العضالت السريعة ينخفض بـ  illatBوحسب 

املتقطع يهدف إلى إعادة تشكيل وملئ مخزونات الطاقة من أجل استعمالها مرة  إن التدريبوهنا نقول 

 3أخرى.

 :التدريب املتقطع والنبض القلبي 

 منخفضة(.-إن التمرين املتقطع هو تمرين مبني مبدأ التناوب في الشدة )مرتفعة     

 يكون حسب مستوى اللياقة البدنية للفرد. إن مستوى انخفاض النبض القلبي خالل فترة الراحة

 إن العالقة بين زمن تكرار الجهد بشدة عالية ومنخفضة يتوقف على مدى تطور النبض القلبي.

                                                           
1  Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit. Page 150. 
2 Véronique BILLAT: Physiologie et méthodologie de l'entrainement, Ed 03eme, Deboeck, Bruxelles, 2012, P 49. 
3 Denis RICHÉ: Guide nutritionnel des sports d'endurance, Ed 02eme, Vigot, Paris, 1998, Page 06. 
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من الســـــرعة الهوائية القصـــــوى )بحيث  %099بشـــــدة  00/00فإن التدريب املتقطع  Billat 2012حســـــب      

نبض القلبي إلى أقصـــــــــــــــاه وذلـــك بـــدايــــة من التكرار ( يؤدي إلى رفع ال%19تنخفض هــــذه الشـــــــــــــــدة إلى تخوم 

 الخامس وحتى نهاية الحصة التدريبية.

ومن بين تفــاســـــــــــــير تحســـــــــــــن الــدفع القلبي من خالل التــدريـب املتقطع أنـه يمنع تجمع وتراكم حمض      

كبر أاللبن، أما إذا كانت الحصــــــة تهدف إلى زيادة القدرة الحامضــــــية. فإنه وجب على ســــــرعة الجري أن تكون 

دقيقة، االســترجاع يكون نشــطا،  0إلى  10من الســرعة الهوائية القصــوى، وزمن الجهد يكون من  %009من 

    1ن/د. 09وخاللها يعود النبض القلبي إلى حدود 

إن ألياف عضـــــــلة القلب ال تســـــــتهلك حامض اللبن عند الكثافة العالية للتمرين )الراحة البينية بين      

القلب  عضـــــــــــــلة أن ألياف(، وهنا نقول إن أحدا منافع االســـــــــــــترجاع النشـــــــــــــط هو التكرارات قصـــــــــــــيرة نســـــــــــــبيا

(Myocarde) .تبقى نشطة دائما 

وجب اإلشــــــــارة هنا إلى أن ألياف عضــــــــلة القلب هي من النوع البطيء، وهي أيضــــــــا تمتلك خاصــــــــية أنزيمات     

LDH (LacticoDeHydrogénase) .2التي تؤكسد حمض اللبن إلى حمض البيروفيك   

 :التدريب املتقطع ومعدل استهالك األكسجين 

التــدريــب املتقطع أفــادت وجود تــأثيرات كبيرة على اســـــــــــــتهالك األكســـــــــــــجين، إن أول األعمــال حول      

مع راحة  0/09وآخرون أنه وخالل تدريب متقطع من نوع  Christensen 1960وقد لوحظ حســـــــــب 

الخاصـــــة به في آخر كل مرحلة من التمرين. وقالوا  2maxVOيصـــــل تصـــــل  19بعد الثانية غير نشـــــطة 

ثواني وتكون  09إذا كانت فترة الراحة ممتدة إلى ما بعد ال يكون في أقصــــــ ى قيمته  2maxVOأيضـــــا أن 

 00/00.3مرتفعة جدا. لكن تبقى أقل من القصوى خالل التمرين املتقطع 

 :ضوابط بناء حصة في التدريب املتقطع 

  بين زمن الجهد وزمن الراحة.النسبة: هي العالقة 

 :استطاعة هوائية 

  09/09خالل: 
30

30
 0. النسبة 0=  

  00/09خالل :
30

15
 1. النسبة 1=  

 :استطاعة الهوائية وسرعة 

                                                           
1 Véronique BILLAT: OPCit, Page 97. 
2 Véronique BILLAT: OPCit, Page 97. 
3 Herve ASSADI: OPCit 
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  19/09خالل :
10

20
 9.0النسبة  9.0=  

  10/0خالل :
5

25
 9.1النسبة  9.1=  

 :بالنسبة للسرعة الهوائية القصوى واالستطاعة الهوائية القصوى وجب املرور  شدة الجهد

 باختبار أقص ى.

 ير ذو قص-استعمال النبض القلبي ال يعطي أي فكرة عن الشدة خالل التدريب   املتقطع

  1الشدة العالية جدا.

إن استعمال جهاز قياس النبض القلبي يكون في بداية التمرين، وبعد ذلك تؤخذ السرعة كدليل      

 GPSللمدرب، بواسطة سرعة الدوران حول مضمار أو سرعة. 

 VMA.2قوة تكون أكبر من الـ -أن شدة التمرين املتقطع G. Cometti 1993يقول 

o والهدف املحدد، فترات الراحةدرب : تكون خاصـــــــــة باالختيار ال ـــــــــخصـــــــــ ي للممدة الجهد 

من أجــل الحصـــــــــــــول على عمــل فعــال يجــب تنفيــذ هــذا   2maxVO.3تظهر متكيفــة مع تطور 

 4أين يكون الالعب في انتعاش تام.النوع من التدريب في بداية الحصة، 

في الرياضـــــــــات الجماعية أو الرياضــــــــــات ذات املجهودات الالهوائية تحتاج التدريبات املتقطعة إلى    

 5وقت أدنا من الدقيقة الواحدة

(، كما يمكن دمج في 90'±90فإن مدة العمل تكون محصورة بين )' turpin 2002 وحسب     

ويمكن  6تقنية(.-تقوي -)جري شكل دوائر تقنية، وورشات التقوية العضلية، وتكون بشكل متناوب 

 G. Cometti 1993.7وهذا حسب  00إلى ' 90لزمن العمل أن يمتد من '

o  :الراحة غير النشطة تسمح باسترجاع أفضل للميوغلوبين وزيادة حجم شدة الراحة

التدريب، أما االسترجاع النشط فهو يسبب توترا )إجهاد( أقل، والحصة تكون ذات شدة 

املراد من طرف املدرب، فإن كان الهدف هو تعويد الالعب على وهذا حسب الهدف أقل، 

العمل رغم تراكم حمض اللبن فهنا تكون الراحة "غير نشطة"، أما إن كان الهدف هو 

 8"نشطة". التخلص منه بأسرع ما يمكن فراحة هنا تكون 

                                                           
1 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit. Page 153 
2 Christian BASSE: OPCit. 
3 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit. Page 152-154. 
4 Georges CAZORLA: Cours du D.U. Evaluation et Préparation Physique, Bordeaux, 2008 
5 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit. Page 152-154. 
6 Bernard TURPIN: OPCit, Page 18- 19. 
7 Christian BASSE: OPCit. 
8 MAAF ASSURANCES : L’intérêt du travail « intermittent » dans l’amélioration des filières énergétiques, 2040. 
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لتهوية الرئوية أما النبض القلبي وا ، max2VOيسبب استقرار لـ VAMمن  %09إن االسترجاع بـ      

دو معتبرا جدا وهو الهدف املنشود، أما فيما يب 2maxVO، زمن املرور إلى %09يبقيان في مستوى 

يخص استهالك الطاقة فيكون جد معتبر مما يدفعنا إلى برمجة الحصة وأال تكون قريبة من 

 املنافسة.

زمن التمرين طويل نسبيا، نفضل أال تكون الراحة نشطة ألن  (00)والسيما أقل من '' 09''من أجل 

وإعادة تشكل فوسفات الكرياتين تكون معتبرة آنذاك، أما بالنسبة لعنصر األكسجين فيكون 

 متوفرا بشكل كبير، والدفع القلبي معتبر منذ توقف التمرين.

o  :90.1إلى ' 90تكون املدة حسب التمرين، حيث تكون من 'زمن االسترجاع 

 09.2إلى ' 90فإن مدة الراحة بين املجموعات تكون من ' Comettiوحسب 

إن االسترجاع الطويل نسبيا يحسن النظام الهوائي ألن شدة الجهد تكون مرتفعة جدا وبالتالي نوعية      

  3العمل تكون أفضل.

o :وهو االختالف بين شدة التمرين واالسترجاع. املدى 

  مثال حول الشدة املتوسطة حسبSaltin : 

 1الشدة املتوسطة: )الشدة القصوى + شدة الراحة( / حساب  

  :من الـ  %019بـ  09/09مثالVAM  من  %9مع راحةVAM تكون السرعة ،

 كالتالي:املتوسطة 
120+0

2
 .VAMمن  %09، الشدة املتوسطة هي 09 = 

  099× شدة الراحة( / الشدة املتوسطة  –حساب املدى = )الشدة القصوى للتمرين 

  :099مثال  ×
120+0

60
 .%199، املدى هو 199=  

، ومن %09من أجل التدريبات املتقطعة ذات الشدة ما فوق القصوى يجب أن يكون املدى أكبر من      

الخاصة بالفرد( يجب أن يكون املدى  VAMأجل تدريبات ذات شدة أقل من القصوى )أقل قليال من الـ 

 4.%09إلى  19من 

o :مجموعات، ويكون "الحفاظ على  0املتقطع إلى  التدريب يمكن تقسيم تكرار املجاميع

 5االستمرار" هو الفائدة من هذا التقسيم.

                                                           
1 Bernard TURPIN: OPCit, Page 18. 
2 Christian BASSE: OPCit. 
3 MAAF ASSURANCES: OPCit. 
4 Gilles TARNIER: "L’intermittent NAVETTE" Pour un travail pragmatique de la PMA, 2040. 
5 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit. Page 154-155. 
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مجموعات  90إلى  91ويمكننا أيضا تنفيذ  1مجموعات. 91إلى  90يمكن تنفيذ  Turpin 2002حسب     

 Cometti.2وهذا حسب 

 للتدريب املتقطع: العامل الفيزيولوجي 

أن  Gaconأكدت دراسات  بتعبئة امليتوكوندي باألكسجينملتقطع خالل الراحة يسمح التدريب ا

النبض القلبي يرتفع خالل الجهد وليس لديه الوقت الكافي لالنخفاض خالل فترة الراحة، حيث يستقر في 

 نبضة بين العمل والراحة. 00إلى  09مستوى معين ونالحظ وجود اختالف بـ 

 ملتقطع:لعامل امليكانيكي للتدريب اا  

يكون تحويل الطاقة الكيميائية إلى عمل ميكانيكي يكون على مستوى العضلة هنا وليس على 

 3مستوى الجهاز القلبي الوعائي والتنفس ي، وهو العامل الذي يكبح النشاط البدني.

 :التدريب املتقطع وكرة القدم 

 فإن انتهاج طريقة التدريب املتقطع في كرة القدم يسمح بـ: Gilles Comettiحسب 

 .تحسين املداومة 

 .توفير استرجاع جيد 

 ( اكتساب توتراتTensions.عضلية قوية ) 

 استعمال )استثارت( جميع أنواع األلياف العضلية 

 تحقيق تنوع أكثر للعمل 

 ( إدخال تمرينات التقوية العضليةmusculation.)4 

 

 

 

 

                                                           
1 Bernard TURPIN: OPCit, Page 18. 
2 Gilles TARNIER: "L’intermittent NAVETTE" Pour un travail pragmatique de la PMA, 2040. 
3 Bernard TURPIN: OPCit, Pag  19. 
4 Bernard TURPIN: OPCit, Page 19 
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 خالصة:

تختلف طرق التدريب وتتنوع بشكل كبير والتزال في تطور مستمر شأنها في ذلك شأن املدربين والالعبين 

 تتميز بنوع عمل يختلف إما من حيث الشكل أو املضمون أو الهدف...والرياضة ككل، فكل طريقة 

رح كل الحديثة واسترسلنا في شوفي هذا الفصل تطرقنا إلى ذكر أهم طرق التدريب الكالسيكية منها وكذا 

طريقة التدريب املتقطع وذلك ألنها تشكل املتغير الرئيس ي في هذه الدراسة وأيضا فإن التدريب ما يتعلق ب

   املتقطع وكما أثبتت الدراسات والبحوث هو األنسب من أجل تحضير وتدريب العب كرة القدم. 
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 تمهيد:

ملا كانت كرة القدم الحديثة تتطلب أن يكون ال الكرة الحالي متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد          

ة، واالسبوعية، أصبحت تنمية الصفات البدنية لالعب الكرة إحدى أسس خطة التدريب اليومي

رة إلى تفاعا واضحا، ونظوالفترية، والسنوية، ولقد ارتفعت قدرات العبي العالم في السنوات ألخيرة ار 

 العبي الكرة اآلن وما كانوا عليه قبل سنوات نجد أن صفاتهم البدنية قد نمت بطريقة ملحوظة.

إن كرة القدم الحالية تتصف بالسرعة في اللعب، والرجولة في األداء واملهارة العالية في األداء          

ي املميزات التي تؤهله لذلك هي اللياقة البدنية أ الفني والخططي، القاعدة األساسية لبلوغ الالعب إلى

 تنمية الصفات البدنية لالعب.
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 أهمية اإلعداد البدني لالعب الكرة: -1

إن اللياقة البدنية لها األثر املباشر على مستوى األداء الفني والخططي لالعب وخاصة أثناء         

البدنية يكون أيضا خالل التدريب املهاري والخططي  املباريات ،لذلك فإن التدريب على اللياقة

والتمرينات التي تنمي الصفات البدنية لالعب تعتبر جزءا ثابتا من برنامج التدريب طول العام فأثناء 

فترة اإلعداد تعطى أهمية كبرى للتدريب البدني العام الذي ينمي صفات السرعة ،القوة، التحمل، 

فترة املباريات فتقل هذه التمرينات ولكن ال تهمل، تعطي التمرينات البنائية  الرشاقة، املرونة أما أثناء

 الخاصة من منتصف فترة اإلعداد وخالل فترة املباريات.

وإذا ما قارنا الوقت الذي تستغرقه فترة اإلعداد بالوقت الذي تستغرقه فترة املباريات نجد أنها غير 

 عن فترة اإلعداد وهناك صفات بدنية كالسرعة مثال ال يتمكن متناسبتين نظرا لطول مدة فترة املباريات

الالعب من تحسينها بالدرجة املطلوبة خالل فترة اإلعداد لذلك فإنه يتحتم أن تستمر التمرينات التي 

تعمل على تحسين سرعة الالعب خالل فترة املباريات أيضا ولقد ثبت علميا أن السرعة ال تبقى ثابتة بل 

د سرعته إذا لم يتدرب عليها باستمرار بهدف تحسينها ،ومن هنا فقد أصبح لواما على إن الالعب يفق

 املدرب أن يستمر في تدريب الالعبين بغرض تحسين سرعتهم أو على االحتفاظ بها خالل فترة املباريات.

ولقد أثبتت البحوث التي أجريت أن الصفة البدنية الواحدة كالسرعة مثال تتحسن أسرع إذا كان 

التدريب يشمل أيضا تمرينات تعمل على تنمية الصفات البدنية األخرى كالقوة والتحمل في نفس 

الوقت، بالعكس فإن العمل والتركيز على تنمية صفة بدنية واحدة أثناء التدريب ال يأتي باألثر السريع 

فة عما ة املختلاملطلوب لذلك فإن من واجب املدرب أن يراعي هذه العالقة بين تنمية الصفات البدني

 1يهدف إلى تنمية صفة بدنية واحدة.

 تعرةف اللياقة البدنية: -2

وردت عدة تعاريف للياقة البدنية ففي بعض األحيان نجد اللياقة البدنية تعطي معنى أوسع وأعمق        

على أنها   Lauriceو Jarlece Bochirحيث يشمل جميع جوانب العمل البدني حيث يعرفها كل من 

 من القدرات العقلية والنفسية والخلقية واالجتماعية والثقافية والفنية والبدنية". مجموعة

"القدرة على أداء الواجبات اليومية بحيوية ويقظة، دون تعب ال  على أنها Hareson Clarkويعرفها 

 مبرر له مع توافر جهد كاف للتمتع بهوايات وقت الفراغ، ومقابلة الطوارئ غير املتوقعة.  

                                                           

 45حنفي محمود مختار، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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السوفيتي على أنها نتيجة تأثير التربية الرياضية في أجهزة الجسم والتي تخص  Cobatovskiرفها ويع

مستوى القدرة الحركية"، كما أن الصفات البدنية أو الصفات الحركية أو القابلية الحركية 

لتي ا الفيزيولوجية أو الخصائص الحركية، فمفهوم اللياقة البدنية يشمل الخصائص البدنية األساسية

تؤثر على نموه وتطوره، والغرض من اللياقة البدنية الوصول إلى الكفاءة كقاعدة أساسية للبناء 

 1عالي.السليم والوصول إلى إنجاز 

 املتطلبات البدنية لالعبي كرة القدم الحديثة: -3

لى ع يلعب العامل البدني في كرة القدم دورا مهما وهو الحال في الرياضات الجماعية األخرى ويعتمد

 مبادئ ومنطلقها أن يكون الالعب قد مر بعدة مراحل هي:

تتمثل في ممارسة كرة القدم عفويا في املالعب أو األحياء بصفة عامة التي يعيش فيها، ويتم الهواية: -

 انتقائه في املدرسة أو أحد األندية الرياضية القريبة ثم يبدأ بعدها منعرجا آخر.

ة املشرف، املعلم أو املدرب الذي ينظم إليه وفي هذه الحالة يبدأ الهاوي يتم بواسطالتعليم والتديةب: -

في التخصص املعمق، أي يأخذ الجانب التكتيكي وعندها يتم التحضير البدني الذهني، أي اللياقة 

 البدنية املناسبة ملمارسة كرة القدم.

 الصفات البدنية األساسية: -4

  التحمل: 4-1

 لناتج عن تأدية الواجبات البدنيةعب على مقاومة التعب ايعرف التحمل على أنه مقدرة الال 

والخططية أثناء املباراة وبدرجة عالية من الكفاءة والدقة والتركيز قبل أن يشعر باإلجهاد  واملهارية

التحمل عامة أن الالعب يستطيع أن يستمر طول زمن حنفي محمود مختاي: "أو التعب، ويقول 

نية، وكذلك قدراته الفنية والخططية بإيجابية وفعالية بدون أن يطرأ املباراة مستخدما صفاته البد

 2عليه التعب أو اإلجهاد الذي يعرقله عن دقة وتكامل األداء بالقدر املطلوب طول املباراة"

 3"هو كمية األكسجين الذي يحملها العب كرة القدم إلى عضلته": R.Taelmanعنه  وكما يعبر

 .تحمل خاص-موالتحمل هو نوعان: تحمل عا

                                                           

 .(54، ص)5891: رالفكر العربي، مص ركمال درويش ومحمد حسنين، "التدريب الدائري"؛ دا 1 

 .26رجع سبق ذكره، ص حنفي محمود مختار، م 2 
3 R. Taelman, Football technique nouvelles d’entrainement, 8990, P62. 
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 :ععععععام هو مقعععععدرة الععععععب كرة القعععععدم علىالتحمعععععل ال":"إبراهيم شععععععععععععععالن"يعرفه  التحمل العام 

أداء عمل بدني ذي حمل متغير لفترة مستمرة ومتصلة تعمل فيها األجهزة الحيوية  االستمرار في

تاح فإيجابيا على األداء التخصععععفععععةي في كرة القدم". ويعتبر التحمل العام م والعضععععالت به يؤثر

 ضروري ألي نشاط بدني يقوم به الفرد ويحضر له. أي رياضة من الرياضيات وهو

 التحمل الخاص هو استمرار الالعب في األداء " :"إبراهيم شعالن" يعرفه :التحمل الخاص

للصفات البدنية العالية والقدرات الفنية والخططية املقننة طوال هذه املباراة دون أن تظهر 

  1هاد أو اإلخالل بمستوى األداء"عليه التعب واإلج

وبالتالي نقول بأن العمل سيكون بكل كفاءة في نوع الرياضة التخصفةي لنوع الفعالية بكل كفاءة ومقدرة 

 طوال مدة املباراة بدون الشعور بالتعب أو اإلرهاق.

  ويتكون التحمل الخاص من:    

  ل ععععععال معععععن السعععععرعة هعععععو املقعععععدار علعععععى االحتفعععععاظ بمععععععد تحمعععععل السعععععرعةتحمعععععل

 .توقيت الحركة بأقفةى سرعة خالل مسافات قصيرة ولفترة طويلة

 تحمععععععععععل القعععععععععوة هععععععععععو املقععععععععععدرة علععععععععععى مقاومعععععععععة التعععععععععععب فععععععععععي الشععععععععععقاء  :تحملللللللللل القللللللللللوة

واملجهعععععععععععود العععععععععععدائم العععععععععععذي يتميعععععععععععز بارتفعععععععععععاع درجعععععععععععة القعععععععععععوة العضعععععععععععلية فعععععععععععي بععععععععععععض 

 أجزائه ومكونات.

 : الحركيعععععععععععععة  ويقصعععععععععععععد بعععععععععععععه تحمعععععععععععععل تكعععععععععععععرار أداء املهعععععععععععععارات تحملللللللللللللل العملللللللللللللل واألدا

 لفترات طويلة نسبية بصورة توافقية جيدة.

  القوة: 4-2

تعتبر القوة من بين الصفات البدنية األساسية وهدف مهم من أهداف اإلعداد البدني، وهي خاصية 

حركية تشترك في تحقيق اإلنجاز والتفوق في اللعب ومن العوامل الجسمية الهامة لإلنجاز، ويعرف 

جموعة م القدم على أنها: "تعني تقوية عامة لجسم الالعب بإضافة إلى تنميةالقوة في كرة  سامي الصفاي

ت في وأكبر وق العضالت التي تساعد على زيادة السرعة في حركات اللعب وتمرير الكرة ألطول مسافة

 2."املباراة

                                                           

-دار الفكر العربي: القاهرة، .- كرة القدم بين النظرية والتطبيق واإلعداد البدني في كرة القدم.- إبراهيم شعالن 1 
  98.ص1989.

-: القاهرة،  العربيدار الفكر .- طبيق واإلعداد البدني في كرة القدمكرة القدم بين النظرية والت .- شعالنبراهيم ا 2 
 .ص1989.
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 ةبشكل عام تتمثل في متانة عضالت الجسم كافة وهي القاعد : "القوةثامر محسن واثق ناجي ويقول  

 1."الرئيسية للياقة البدنية والتي يعتمد عليها القفز وسرعة االنطالق

 2بقوله: أنها قدرة العضالت على أن تؤدي عمال أو تبذل جهدا ضد مقاومة. إبراهيم شعالن كما يؤكد

لي ع وهي أيضا قوة العضالت التي يستخدمها العب كرة القدم أثناء قيامه باألداء والعمل، والتي يعبر عنها

ف الخارجية أو الوقو  بأنها: "هي قدرة العضلة أو املجموعة العضلية في التغلب على املقاومات فهمي البيك

 3ضدها، أو القدرة على قهر املقاومات الخارجية"

 4أنها: "قدرة العضلة في التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها".R.Taelman" "ويقول 

 5فة.مختل قوة العضلية بأنها قدرة العضلة في التغلب على مقاوماتيقول: "تعرف ال كامل ياتب أسامةأما 

 وبالتالي تكون القوة مرتبطة بمقدار العضالت على أداء العمل التخصفةي لنوع النشاط الرياضةي     

 املناسب.

 وتنقسم القوة إلى ما يلي:

o  :ناجي ر محسن واثقتام" والتي نعبر عنها بأنها قوة عضالت الجسم كافة، حيث يقول القوة العامة" 

 عن القوة العامة: "أنها قوة العضالت بشكل عام والتي تشمل عضالت الساقين والبطن والظهر

هي القوة  Bernard Turpinويطلق عليها بأنها القوة املطلقة، ويقول:   6والكتفين والصدر والرقبة" 

 7املطلقة والتي هي أساس القوة الخاصة"

o :امر تالتي تمس بصفة خاصة العضالت املشاركة في نوع اللعب، فيقول وهي التقوية  القوة الخاصة

للعبة ا عن القوة الخاصة أنها: "هي تقوية بعض العضالت التي تعتبر ضرورية ملتطلبات "محسن

 8وخاصة عضالت الساقين في كرة القدم"

 :أنواع القوة الخاصة 

                                                           

 الجامعية،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المطبعة ، كرة القدم وعناصرها األساسيةناجي، ثامر محسن، واثق  1 

 .858، ص 8911 بغداد،

 13.ص.- مرجع سابق .- شعالنإبراهيم  2 

 ص -1992.، ن.د.- أسس إعداد العبي كرة القدم واأللعاب الجماعية. - البيكعلى فهمي  3 
4 R.Taelman.- Op.cit.-P.26 

 .668 ص-1994.: القاهرة،  العربيدار الفكر -2.ط .- النمو الحركي للطفولة والمراهقة .- راتبأسامة كامل  5 

 13.ص.- نفس المرجع .- ناجيثامر محسن، واثق  6 
7 Bernerd Turpin.- Football préformation et formation.- Paris: édition Amphores, 1993.- P.37 

 85.ص.- نفس المرجع .- ناجيامر محسن، واثق ت 8 
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  ر قوة تنتجها العضلة أو بأنها: "هي أكب "علي فهمي البيك" عنها ويعبر :العظمىالقوة

 1العضلية عن طريق انقباض إيزومتري إرادي" املجموعة

 يعرفهاتحمل القوة : " :"R.Taelman أنها قدرة أجهزة الجسم على مقاومة التعب أثناء

 "2املتواصل الذي يتميز بطول فتراته وارتباطه باملستويات العضلية املجهود

  على أنها: "القدرة على التغلب املتكرر  "ي فهمي البيكعل" عنها يعبر :بالسرعةالقوة املتميزة 

 3"على مقاومات باستخدام سرعة االنقباضات العضلية

 حول القوة املتميزة بالسرعة أنها: "قدرة الجهاز العصبي العضلي في R.Taelman ويقول 

 4التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضلية"

 أن نستخلص أن القوة املتميزة بالسرعة في لعبة كرة القدم هي سرعة وقوة أداءوبالتالي يمكن 

 األداء املهاري بشكل قوي وسريع وإنجاز جيد.الالعب في اللعبة أثناء قيامه ب

  قهر )حول القوة االنفجارية بأنها: "القدرة على  "علي فهمي البيك" يقول  :النفاايةةالقوة

 ".لقصوى ولكن في أسرع زمن ممكنعلى مقاومة أقل من ا) التغلب

 وبالتالي القوة االنفجارية يستعملها العب كرة القدم بكثرة وخاصة القوة االنفجارية في األطراف

 .السفلية التي تتطلب منه قفز وارتقاء متكرر من أجل ضرب الكرة

وهي  ى املتفوق ويمكن أن نستخلص بان القوة بأنواعها يحتاجها العب كرة القدم من أجل تحقيق املستو 

 مقدرته على العمل بأقفةى قوة ممكنة وبسرعة كبيرة وملدة طويلة حتى يحقق الفوز أو االنتصار.

 

 السرعة: 4-3

 حول السرعة: "هي القدرة على أداء حركة بديلة أو مجموعة حركات "علي فهمي البيك" يقول 

 5محددة في أقل زمن ممكن"

                                                           

 .896 ص.- مرجع سابق.- علي فهمي البيك 1 
2 R.Taelman, Op.cit., P 151.   

 811.ص.- نفس المرجع.- علي فهمي البيك 3 
4 R.Taelman - Op.cit. 151. 

 .881-90ص.- مرجع سابق .- البيكعلي فهمي  5 
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 واحد في "قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوعفي قول يؤكد على أنها:  " "R.Taelmanويعرفها

 1"أقصر مدة

 فيعرفان السرعة على أنها: "القدرة على الوصول إلى الهدف ثامر محسن وواثق ناجي أما

 2املطلوب بأقل وقت ممكن"

اض االنقب في حالة االستجابة العضلية بأنها: "أقفةى سرعة لتبادل استجابة العضلة ما بين Hara ويعرفها

 3"واالنبساط

 ."ممكن كفاءة الفرد على إنهاء عمل حركي تحت الظروف املعطاة في أقصر وقت"ويمكن تعريفها بأنها: 

 وتعلعععععععععب السعععععععععععععرععععععععة دورا كعبعيعرا فعي العكعثعيعر من ألوان النشعععععععععععععععععععاطعععععععات املختلفعععععععة، والسعععععععععععععرععععععععة لهعععععععا أهميتهعععععععا في

 في األلعاب املنظمة.األنشطة التي تحتاج إلى مستوى عالي من قوة التحمل ولفترة قصيرة كما 

 فيعرفون السرعة بأنها: "قدرة الالعب على األداء املهاري وكذلك وآخرون طه إسماعيل أما

تطلبات م االنتقال، ورد الفعل للمتغيرات الخارجية والداخلية بسرعة كبيرة وفي أقل وقت ممكن بها يحقق

 4اللعب"

ة املطلوب الالعب على أداء حركات اللعبأن السعععععععععععععرععة في كرة القعدم: "هي قدرة  مفتي إبراهيم ويرى 

يث الوراثية، ح بالسععععععرعة املناسعععععععبة لكل منها، والسعععععععرعة هي الصعععععععفات البدنية األسعععععععاسعععععععية وهي من القدرات

 5"يلعب التدريب الجيد دورا مهما في تحسين األداء

قت بالو  تبطةومن خالل هذا يمكن أن نستنتج أن السرعة في كرة القدم أو في أسس لعبة أخرى هي مر      

 والهدف ويكون األداء جيدا كلما كان تحقيق الهدف في وقت قصير.

 ويمكن تقسيم السرعة إلى     

 :) السرعة الحركية في النشاط الرةاض ي )األدا  

                                                           
1 R.Taelman - Op.cit. 151. 

 66ص.- مرجع سابق .- ناجيثامر محسن، واثق  2 

 3 Hara  828 ص -1992.ترجمة قاسم حسن حسين. .- الرياضيأسس علم التدريب. 

-: القاهرة،  والنشرللطباعة  دار الكتب-2.ط .- .طرق تدريس التربية الرياضية .- المجدطه إسماعيل، عمرو أبو  4 
 .25 .ص1989.

 .860، ص-1994.: القاهرة، العربيدار الفكر .- الدفاع وبناء الهجوم في كرة القدم .- حمادفتي إبراهيم  5 
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بأنها: "السعععععرعة القصعععععوى النقباض العضعععععلة من سعععععلسعععععلة العضعععععالت  إبراهيم شلللللعالن والتي يعرفها

 1األخرى عند أداء الحركات الوحيدة"

 2ممكن" بأنها: "تتمثل في انقباض عضلة ألداء حركة معينة في اقل زمن علي فهمي البيكويعرفها 

قوة ب وكثيرا مععا يعتبرهععا البعض اآلخر على أنهععا تعبر عن سعععععععععععععلسعععععععععععععلععة االنطالقععات، وهي أن ينطلق الالعععب

العب إلى ال ويحتاج انفجارية قصعععععععوى تسعععععععاعده في إمكانية الحصعععععععول على الكرة خالل األمتار القليلة األولى،

 سرعة حركية حتى ينجز العمل بشكل جيد ومتزن.

 سرعة يد الفعل الحركي:  

أجل  هناك من يطلق عليها سرعة االستجابة ملختلف اإلشارات وهذا الن الالعب يحتاجها كثيرا من

 ، ختلف اإلشارات السمعية والبصريةاالستجابة السريعة مل

هي قابلية الجسم لتغيير وضعه من حالة إلى أخرى نتيجة حافز " :محسن وواثق ناجي حيث يقول ثامر

 3بأقل وقت ممكن" خارجي يتأثر به فيأتي رد الفعل

 وتعرف سرعة الفعل الحركي بأنها: "كفاءة الفرد على التلبية الحركية ملثير معين في أقصر زمن

 4ممكن"

 نشعععععععاط رياضعععععععةي، وتظهعععععععر أهميعععععععة فعععععععيويعتبعععععععر زمعععععععن رد الفععععععععل الحركعععععععي معععععععن القعععععععدرات التعععععععي ال يخلعععععععو منهعععععععا أي  

 .كثيععععععععععععععععر مععععععععععععععععن املسععععععععععععععععابقات فععععععععععععععععي مواقععععععععععععععععف ال جععععععععععععععععوم الخععععععععععععععععاطف والتغييععععععععععععععععر السععععععععععععععععريع لظععععععععععععععععروف املنافسععععععععععععععععة

 وبالتعععععععععالي نعبعععععععععر عنهعععععععععا فعععععععععي لعبعععععععععة كعععععععععرة القعععععععععدم علعععععععععى أن سعععععععععرعة رد الفععععععععععل مهمعععععععععة جعععععععععدا لالععععععععععب وذلعععععععععك نظعععععععععرا

أقفعععععععععةى وقعععععععععت للموقعععععععععف املتغيعععععععععرة وغيعععععععععر املسعععععععععتقرة فعععععععععي العينعععععععععة ممعععععععععا يحتعععععععععاج معععععععععن الالععععععععععب تنفيعععععععععذ سعععععععععريع وب

 ممكن.

 :سرعة النتقال 

 بأنها: "كفاءة الفرد على أداء حركات متشابهة متتابعة في أقفةى زمن قاسم حسن حسين يعرفها     

 5"ممكن

                                                           

 .884 ص.- مرجع سابق .- شعالنبراهيم إ 1 

 .99ص.- مرجع سابق .- البيكعلي فهمي  2 

 99ص.- مرجع سابق .- البيكعلي فهمي  3 

 .820ص 1991.دار المعارف ،-4.ط .- .تطبيقات -: نظريات الرياضيالتدريب  .- الخالقعصام عبد  4 

 5.ص-1998.: عمان،  والنشردار الفكر للطباعة .- أسس التدريب الرياضي .- حسينقاسم حسن  5 
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ألمام ل بأنها: "القدرة على علم التحرك إبراهيم شعالنوهناك من يطلق عليها سرعة العدو والتي يعرفها      

 1بأسرع ما يمكن"

 2مكان آلخر" حول سرعة االنتقال: "أنها تكرار أداء حركات متماثلة لالنتقال من البيك علي فهميويضيف 

 وععادة تسعععععععععععععتخعدم هعذه السعععععععععععععرععة في الحركعات املتشعععععععععععععابهعة مثال: الجري، التجديف. وكذلك نجد أن أقفعععععععععععععةى

 اسعععععتخدام للقوة العضعععععلية من أهم الوسعععععائل للوصعععععول إلى املسعععععتويات العالية في سعععععرعة االنتقال ولن نصعععععل

 إليها إال إذا تحكم الالعب أيضا في سريان الحركة.

ها في لعبة تعبر عنى، وبالتالي ء املهاري يعمالن على رفع املستو ومن هنا نجد أن سرعة االنتقال واألدا

العمل بأقفةى سرعة ممكنة وبأقل وقت،  كرة القدم على أنها انتقال الالعب من مكان إلى آخر من أجل تنفيذ

 ما يطلب منه أثناء األداء بشكل جيد. رة القدم من أجل الدفاع وال جوم حتى ينفذويحتاجها العب ك

 الصفات البدنية التنسيقية: -5

تعتبر املرونة من العوامل البدنية األساسية والضرورية من أجل إتقان األداء ملرونة: ا 5-1

ة تعد رونوالحركي واالقتصاد في الطاقة، وتحدد املرونة مدى حركة املفصل، فامل البدني

  املهمة لألداء الحركي. من الصفات

املرونة هي قدرة اإلنسان على أداء الحركات في املفاصل بمدى كبير وذلك دون  :"علي فهمي البيك يقول      

 3حدوث أي ضرر"

 

 4فيقول عن املرونة بأنها: "تتميز بالقوة والسرعة للجهاز الحركي" L.P.Matveivأما   

حة مدى املرج رونة املفصلية بأنها: "الحركة اإلرادية التي تحصل وتدل على مقدارعن املBernard" " ويرى  

أو مجموعة  باستخدام املفصل الواحد أو عدة مفاصل"، كما يرى أيضا: "أنها عملية تمايل املفاصل

من  قايةوالتوازن والو  املفاصل التي تترجم أكبر بعد أو مدى للحركات، واقتصاد للحركات، تنمية الرشاقة

 5"اإلصابات

                                                           

 .98 ص.- مرجع سابق .- شعالنبراهيم إ 1 

 0.10ص.- مرجع سابق .- البيكعلي فهمي  2 

 3  
4 L.P.Matveiv.- Les fondamentaux de l’entraînement.- p.155. 
5 Bernard Turpin. - Op.Cit.- P.36. 
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مفاصل  فيقول عن املرونة: "تعني في كرة القدم مدى سهولة وسرعة حركة حنفي محمود مختاي أما     

 الجسم التي تمكن الالعب من األداء للحركة في مداها املطلوب"

 :املرونة العامة 

درة اكتساب الق في حالة تتحقق املرونة العامة في حالة الوصول الرياضةي إلى درجة جديدة من املرونة

ى مفاصل الجسم وتحسين مد الجيدة على أداء املفاصل في الجسم حركات مختلفة، كما تعني مرونة جميع

ها بالتمدد فالعضلة التي تمتاز ألياف عملها، ترتبط املرونة العامة بالقوة العضلية العامة في تحقيق الحركة،

 1تحقق مرونة وقوة أفضل.

اصل املف العامة تعبر عن قدرة الفرد على أداء حركات بمدى واسع في جميعإذ يمكن القول بأن املرونة 

 .والتي يمكن الحصول عليها بواسطة تكتيك كرة القدم

 :املرونة الخاصة  

ية الفعاليات واأللعاب الرياض تعني املرونة الخاصة مرونة املفاصل التي تشارك في الحركة تتطلب

فاملرونة الخاصة تعني االستفادة في  أعضاء جسم الرياضةي،خاصة مميزة من مرونة أجزاء معينة من 

ع تعبر عن القدرة على أداء الحركات بمدى واس الفعاليات واأللعاب الرياضية التي يتم التخصص فيها، وهي

بالنشاط الرياضةي املعين والتي كذلك يعبر عنها ضرورة  في اتجاهات معينة طبقا للناحية الفنية الخاصة

م الحديثة على أن تشمل جميع مفاصل الجسم وعضالته يمكن اكتسابها بواسطة تمارين العب كرة القد

 .2إطالة العضالت واألوتار العضلية

 الرشاقة: 5-2

تعني الرشاقة بشكل عام قدرة الجسم أو أجزاء منه على تغيير أوضاعه أو اتجاهاته بسرعة ودقة. 

غيير اتجاهه بسرعة وتوقيت سليم فضال عن أنها بأنها: "قابلية الفرد في ت "إبراهيم أحمد سالمة" ويقول 

قدرة الرياضةي في تغيير أوضاعه في الهواء، حيث تكوين ذات أهمية كبيرة خالل الفعاليات واأللعاب 

 3الرياضية التي تتغير في الهواء"

                                                           

 .18ص.- مرجع سابق.- األسس العلمية لتدريب كرة القدم .- مختارحنفي محمود  1 

 .18ص.- مرجع سابق.- األسس العلمية لتدريب كرة القدم .- مختارحنفي محمود  2 

 .18 ص.- مرجع سابق .- مةسالإبراهيم أحمد  3 
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و أ : بأنها هي "قدرة الفرد على تغيير أوضاعه املختلفة على األرض أو في الهواءعلي فهمي البيك ويضيف

 1حتى في املاء واتخاذ أوضاع جديدة للنجاح في تحقيق هدف معين"

وهي ضرورة ويحتاجها الرياضةي للنجاح في إدماج عدة مهارات حركية في إطار واحد أو في كرة القدم. 

"القدرة على  :بأنها أسامة ياتبوهناك من يعتبر الرشاقة والتوافق واحد في الهدف وبهذا الخصوص يقول 

 ات من أنواع مختلفة في إطار واحد وتزداد الحاجة إلى التوافق الحركي كلما كانت أكثر تعقيدا".إدماج حرك

ويمكن القول بأنها قدرة التغيير من وضع يتخذه الجسم إلى آخر بأقفةى سرعة وتوافق بعد أن يمتلك 

وم بها حركة التي يقأقفةى درجة من اللياقة البدنية فضال عن أن الرشاقة هي القدرة على التوافق الجيد لل

وبالتالي يمكن القول بأن الرشاقة في كرة القدم تعني  .الرياضةي سواء بجميع أجزاء جسمه أو بجزء معين منه

قدرة الالعب على تغيير أوضاع جسمه أو سرعته أو اتجاهه سواء على األرض أو في الهواء في إيقاع سليم 

ة بمختلف املهارات كالخداع مع التصويب والخداع مع ومتقن ويتمثل ذلك في جميع حركات الخداع املرتبط

املناورة والخداع مع السيطرة على الكرة. العمل التعليمي والتدريبي للمدرب أو املدرس في العمل امليداني حتى 

 2يستطيع تدعيم معلوماته حول الصفات البدنية عند العب كرة القدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .869 ص.- مرجع سابق .- البيكعلي فهمي  1 

 .869 ص.- مرجع سابق .- راتبأسامة كامل  2 
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 :(VAMأو ) VMA)السرعة الهوائية القصوى ) -1

ل إلى . يمكننا القول هنا أن الوصو كلما كانت تحركاتنا سريعة أكثر كلما استعملنا األكسجين أكثر

السرعة  ;أن يزيد، وهذا الحد يدعى حد معين من الجري وبسرعة معينة، استهالك األكسجين ال يمكنه

 فما هي السرعة الهوائية القصوى؟ VMA....1))الهوائية القصوى 

 رعة الهوائية القصوى:تعرةفات الس -2

 .2هي السرعة املكتسبة من طرف الرياضةي عندما يكون استهالكه لألكسجين في أقصاه 

 .3هي السرعة القصوى النظرية والتي يمكننا عندها الحفاظ على اللياقة الهوائية 

  هي السرعة املحدودة التي نستطيع عندها الوصول إلىPMA 2عع سرعة ال وهيmaxVO 
4 

 5تتطلب أقفةى استهالك لألكسجين. هي أصغر سرعة 

 2عع هي السرعة التي يمكن بلوغها خالل جري الرياضةي عندما يبلغ الmaxVO .6أقصاه 

 2ع هي سرعة القصوى للجري للوصول إلى العmaxVO.
7 

 

 :(VMA)أنواع السرعة الهوائية القصوى  -3

احة يكون أصغر أو ، زمن الر 1:'11تتميز بأن زمن العمل يكون من '' قصيرة:سرعة هوائية قصوى  .1

 .VMA عمن ال %111-111يساوي زمن العمل، الشدة 

أقل  ، زمن الراحة2إلى ' 1:'11تتميز بأن زمن العمل يكون من '' متوسطة: سرعة هوائية قصوى  .2

 .VMA من الع %111-91لع من زمن الجهد، الشدة تكون مساوية 

، لراحة أقل من زمن الجهد، زمن ا2من ' أكبر زمن العمل يكون  طوةلة: سرعة هوائية قصوى  .3

 VMA .8من الع %91الشدة 

 

 

                                                           
1 Jean-Pierre CASTELLI, Laurent PIECHEGNT : OPCit, Page 491. 
2 Emmanuel LEGEARD, OPCit, Page 48. 
3 Jean Luc COULLIN: OPCit, Page 06. 
4 Bernard TURPIN, OPCit,-TOM 01-, Page 16 
5 Frédéric AUBERT, Thierry CHOFFIN: Athlétisme -3- les courses, Ed : Revu EPS, Paris, 2007, 
page 39 
6 Bouzid DRISSI, OPCit, Page 113. 
7 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit, Page122. 
8 WWW.runners.fr/boustez-votre VMA, 19/03/2016, 17:56. 
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 (:VMA)لسرعة الهوائية القصوى امصدي  -4

 تنتج عن تفاعل الثالثة عوامل التالية؛          

 الحد األقفةى الستهالك األكسجين .أ

 1( أو اقتصاد الحركة )النقل( املستعمل.سباحة،فعالية الجري )الخطوة، دراجة،  .ب

 خالل تمارين ممتدة وذات شدة عالية. VO2maxع صول على العالدافعية من أجل قدرة الح .ت

 

 :(VMA)لعوامل املؤثرة على مستوى السرعة الهوائية القصوى ا -5

يجب معرفة مختلف العوامل املؤثرة فيها، وهما عامالن أساسيان هما VMA من أجل فهم الع     

 التحكم الحركي.واستهالك األكسجين 

  :2maxVOجين الحد األقص ى لالستهالك األكس 5-1

 ألقفةىا استهالكه في الجسم يكون  عندما ،(إليها الوصول ) اكتسابها يمكننا التي بالسرعةVMA الع يرتبط

 إن. ألقفةىا مردودها في تكون  للخلية األكسجين منح في املتدخلة العناصر كل الشرط هذا في. لألكسجين

  .ممكنة فعالية بأكبر التمرين مع يتكيفان التنفسةي والجهاز الوعائي-القلبي الجهازين

    (Débit cardiaque):الدفع القلبي  5-2

 يمكن. قلبيةال للعضلة انقباض ألقفةى الدقيقة في القلب بواسطة املوزعة الدموي  التدفق بكمية ويتعلق

 عن وذلك التدريب عبر جيدة بصفة تحسينه يمكن ،(VES) السيستولي الدفع وحجم( FC) القلبي بالدفع

 .الدفع حجم زيادة طريق

  Vascularisation):التدفق الدموي في الشعيرات ) 5-3

 لدمويةا الحزم) الدموية الشعيرات( تدخل) وساطة بواسطة تتم العضلية والخاليا الدم بين املبادالت إن

 اتر الشعي شبكة كانت فكلما جدا، مهم العضلة تغذي التي الدموية الشعيرات هذه عدد فإن(.  الصغيرة

 .توى املس عالي عمل منح على وقادرة جيدة تهوية في تكون  وبالتالي أحسن العضلة تغذية كانت أكثف

 

 

                                                           
1 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit, Page122. 
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 (: Respirationالتنفس ) 5-4

 بين ةالعالق خلق على يعمل الذي التنفس هو للعضالت، األكسجين منح في يتدخل الذي الثاني لجهازا

 .الكربون  أكسيد ثاني من ويتخلص العضالت تغذية أجل من O2 الع الجسم يستعمل والدم، الخارجي الهواء

 (:Oxydation cellulaireاألكسدة الخلوةة ) 5-5

العضلية بواسطة األنشطة األنزيمية على العضلة، يكون استهالك األكسجين في الخاليا  على مستوى 

جم زيادة جد معتبرة في عدد وحمستوى امليتوكوندري، وهنا نقول إنه للتدريب دور محدد بدقة ألنه يسبب 

 امليتوكوندري، وتزيد بذلك قدرتها على األكسدة وبالتالي الزيادة في مستوى السرعة الهوائية القصوى.  

 (:Coordinationالتنسيق ) 5-6

املظهر اآلخر الذي يعتبر مهما جدا في تطوير السرعة الهوائية القصوى أال وهو التنسيق فالرياضةي الذي 

 1تحكما حركيا جيدا، يمكنه استعمال عضالته بطريقة فعالة... يملك

 .على مستوى العضلة: يجب توظيف العدد املضبوط من األلياف العضلية وتزمين تقلصاتها 

  على مستوى التنظيم العضلي العام: يجب ضبط انقباض العضالت املناسبة في الزمن املناسب

املعاكسة والتي غالبا ما تساهم في كبح أو إعاقة واملحدد، وكذا ارتخاء العضالت املضادة أو 

 الحركات املراد تنفيذها.

إن اكتساب تقنية حركية صحيحة خالية من الشوائب، يسمح بتحسين النتائج املتحصل عليها في 

 والتنسيق قسمان: 2امليدان وبالتالي شمولية اإلحاطة بالسرعة الهوائية القصوى.

 هو تعاون العديد من العضالت في تكامل حركة واحدة.تنسيق بين العضالت: و  -أ

عضلية فيما بينها -تنسيق داخل العضلة الواحدة: وهو تزامن عمل العديد من الوحدات العصب -ب

 3لتنفيذ حركة معينة.

 

 

                                                           
1 Jean-Luc CAYLA, Rémy LACRAMPE, Manuel pratique de l’entrainement, Ed : Amphora, 
Paris, 2007, Page 278. 
2 Jean-Luc CAYLA, Rémy LACRAMPE, OPCit, Page 278. 
3 Tudor BOMPA, Périodisation de l’entrainement – programme pour 35 sports, Ed : Vigot, 
Paris, 2008, Page 159. 
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 (:Economie de courseقتصاد التنقل )ا 5-7

وقد أجريت  VAM.1أو  VO2maxع يمثل أقل كلفة طاقوية من أجل التنقل بسرعة أو بنسبة معطاة لل

دراسات ملعرفة كيف يؤثر اقتصاد التنقل على التحكم في السرعة الهوائية القصوى ونذكر هنا نورد عدة 

خالل اختبار الدفع على الدواسة كان الدراج األزرق يملك أقل فعالية   G. Thiboult 2االختبار الذي قام به 

قارنة م معينة شدة عندزائدة من األكسجين زرق يستهلك دائما كمية من الدراج األحمر. وبالتالي الدراج األ 

كان أقفةى حد  Watts 341إلى  311يزداد كلما زاد الجهد. ولكن بين بالدراج اآلخر، واستهالكه لألكسجين 

غير أن زميله يملك حد أقفةى الستهالك  ml/min/kg 69الستهالك األكسجين لدى الدراج األزرق هو 

 .ml/min/kg 65األكسجين 

Vإذن الع           ̇O2max  الخاص بالدراج األول أعلى منV ̇O2max  عند زميله رغم أن لديهما نفس مستوى الع

PMA  341والذي يساوي Watts. 

 املداومة الهوائية القصوى: 5-8

 13إلى  13، وذلك من VMAوهي قدرة الفرد على أن يحافظ ألكبر زمن ممكن على مستوى عاٍل من الع 

 3دقائق.

 (:Coût énergétiqueالكلفة الطاقوةة ) 5-9

 وهو يمثل كمية الطاقة املستهلكة في وحدة املسافة، ويمكن حسابها بمعادلة ، (Cيرمز له بالرمز: )          

Di Prompero  1991   :التالية
Ė

𝑉
  =C :حيث 

 Ė وط دق شر : يمثل استهالك األكسجين، خالل توفر شروط مستقرة في أداء التمرين، وبصفة أ

 التمرين الهوائي.

 V.ويمثل سرعة التنقل : 

Vعند أشخاص لديهم نفس قيمة الع COLEY, KRAHENBUHL 1980حسب    ̇O2max الكلفة ،

 العامل الذي يؤثر أكثر على مستوى النتائج والتفوق في الجانب الهوائي.( تمثل Cالطاقوية )

                                                           
1 Georges CAZORLA, Christain BLAREAU, et all, OPCit, Page 433. 
2 Guy THIBOULT, OPCit, Page 17. 
3 Patrick MALLET, Cyclisme moderne, Ed 1, Amphora, Paris, 2005, Page 54 
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ر النتائج عند الرياضيين الذين يملكون نفس فإن تغي VAN HANDEL, KEARNEY 1989حسب 

Vمستوى الع ̇O2max.يعود إلى االختالف بين األفراد في الكلفة الطاقوية ، 

أيضا قيمة كلية تندرج عبر تدخل عوامل فيزيولوجية وأيضا عوامل تقنية  القيمة الطاقوية تمثل

املميزات تعطي فوائدها من أجل تقييم رياضيي وميكانيكية ألنها تندرج ضمن السرعة االنتقالية... هذه 

  1املداومة.

 املدة املحددة للبقا  على نسبة معينة من السرعة الهوائية القصوى: -6

 .VMAواحدة من طرق تقييم املداومة الهوائية هي حساب مدة بقاء )الحفاظ( على نسبة معطاة من الع 

رقت إلى قياس هذه املدة مباشرة، وذلك من خالل بروتوكول هنالك العديد من الدراسات التي تط

مستطيل الشكل للجري على البساط املتحرك أو على مضمار، ولقد تحصلت هذه الدراسات على نسب 

 .VMAمختلفة للع 

دقائق. وفي هذا  9إلى  4في سرعته الهوائية القصوى يمكن للعداء أن يمكث فيها ملدة تتراوح بين 

بواسطة األيض الالهوائي، فكلما كانت  %11من الطاقة تنتج بواسطة األيض الهوائي، و %91حوالي اع اإليق

 2مرتفعة، كان بإمكان العداء الجري بوتيرة أسرع. VMA الع

 :VMAالفائدة من معرفة الل  -7

 االطالع على عدة أمور من أهمها: VMAتخولنا معرفة          

 قياس املداومة الهوائية. -

Vاء الع استقر  - ̇O2max 

 التكهن باملستويات الكامنة للجري. -

 تعطينا الدالالت حول الشدة املستهدفة خالل الحصص التدريبية. -

 تسمح بتسيير أحسن للسرعات املفيدة للرياضةي في التدريب. -

 

                                                           
1 Daniel Le GALLAIS, Grégoire MILLET, La préparation physique – optimisation et limites de la 
performance sportive, Ed : Masson, Paris, 2007, Page 22 
2 MARION, Marathon Clermont Auvergne, FSCT, 2011. 
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 :VMAمن خالل  V̇O2maxاستقرا  الل  -8

V بالع كثيرون هم املختصون الذين اقترحوا معادالت من أجل التنبؤ ̇O2max وذلك انطالقا من

 دراسة 14اللذان قاما بحساب متوسط نتائج  Mercier 1993 و léger، من بين هؤالء نجد VMAمعرفة الع 

Vمنشورة، وحصال على املعادلة التالية؛  ̇O2max= 3.5 ×VAM  وذلك متعلق باقتصاد  %1.1مع هامش خطأ

 الجري، وهو مختلف بين األفراد.

 :املستوى  وتأكيد ...القصوى  وائيةهال السرعة -9

 باملستوى الرياضةي. VMAمن أجل تأكيد املستوى ومعرفته بدقة كان علينا إدراك عالقة الع 

 :VMAنجد أنه عندما تكون الع  Drissi, 2009وحسب 

  كم/ساعة = مستوى غير كافي )ضعيف( 11أقل من 

  كم/ساعة = مستوى متوسط 19إلى  11تساوي 

  1/ساعة = مستوى جيد جدا.كم 19أكبر من 

 تطوةر السرعة الهوائية القصوى: -11

، يجب إدراك الحد األقفةى للنشاط الهوائي، وشدة العمل تكون VMAعن تطوير الع حتى نتحدث 

التكيفات الحاصلة تؤدي إلى نقص في تركيز األكسجين  ،VMA العمن  %111-91خاصة، حيث تتمركز بين 

(hypoxieوالذي يفرض بص ).فة مقننة على الجسم 

 طرق تطوةر السرعة الهوائية القصوى: 11-1

 .التدريب املستمر 

 .تدريب الفارتالك 

 2.التدريب املتقطع 

 كيفية برماة حصة لتطوةر السرعة الهوائية القصوى: -11

سفرت عدة دراسات في مجال التدريب البدني، ومجال التأهيل من الناحية الهوائية بوضوح تام أ

 .VMAع عدات املنفذة بسرعات وشدات عالية جدا على فترات قصيرة نسبيا، هي األنسب لتطوير الأن املجهو 

                                                           
1 Bouzid DRISSI, OPCit, Page 114. 
2 Jean-Luc CAYLA, Rémy LACRAMPE, OPCit, Page 280. 
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-111وطويل، -من أجل تدريب متقطع %91بين  VMA العإن املجهودات املنفذة بشدة قريبة من 

من ، ى و قصير. تكون األنسب جدا من أجل تطوير السرعة الهوائية القص-من أجل التدريب املتقطع 111%

 يكون باألخص في آخر مرحلة من التدريب. VMA العاألمور التي وجب معرفتها أيضا هي أن تحسين 

 .31/31الطويلة تكون األكثر استعماال من نظيرتها القصيرة صنف -VMAحصص الع 

 1القصيرة.-VMAع الطويلة( بعد أن يقوم الرياضةي بتنفيذ بعض الحصص من ال-VMAبرمجتها ) ويجب

 برماة حصة السرعة الهوائية القصوى: -12

ويكون ذلك بوتيرة حصة في األسبوع وذلك كحد أدنى، هذا العام: التحضير خالل مرحلة  12-1

مرات في األسبوع، مع األخذ بعين االعتبار أن حصة 1من أجل الرياضيين الذين يتدربون 

VMA- قصيرة تليها حصةVMA-امج التدريبي تتمحور أساسا طويلة. هذه الفترة من البرن

 .VMAعلى تطوير الع 

 ؛ أسبوع بأسبوعين كأدنى حد.وتكون كالتاليخالل مرحلة التحضير الخاص:  12-2

 VMA.2من البرنامج التدريبي تكون أساسا بهدف الحفاظ على الع هذه الفترة 

 

 max2VO3 انطالقا من الل VMAحساب الل  -13

VMA = 
𝑽𝑶𝟐𝒎𝒂𝒙

𝟑.𝟓
 = 
𝟓𝟒.𝟕𝟖

𝟑.𝟓
 = 15.65 Km/h 

 

 اختبايات قياس السرعة الهوائية القصوى: -14

د يمحتويات التدريب. في العدمهمة لتفريد وعقلنة وضبط  VMAاالختبارات التي تسمح بتقدير الع 

من األنشطة، ورغم أنها مهمة تبقى غير كافية وبالتالي يجب تحديد كم من الزمن يستطيع الفرد الحفاظ 

 4من سرعته الهوائية القصوى. %111بدني بشدة على جهد 

 

                                                           
1 Gilles DORVAL, Conseils – course à pied.com, 19/03/2016, 18 : 21 
2 Gilles DORVAL, Conseils – course à pied.com, 19/03/2016, 18 : 21 
3 Didier REISS, Pascal PREVOST: OPCit, Page138 
4 Thierry MAQUET, Rachid ZIANE : Sport, santé et préparation physique, Ed : Amphora, Paris, 
2010, Page 164 
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 Luc LEGER (1981:)لل  Course Navetteاختباي  14-1

 سنستعرض البروتوكول التجريبي لهذا االختبار بشكل مفصل وذلك في الفصل التطبيقي.

 

 Course Navetteيمثل بروتوكول اختباي  :19الشكل يقم 

 

 :)Cazorla (1991   لل Vam-evalاختباي  14-2

إن هذا االختبار زيادة على أنه يقيس السرعة الهوائية القصوى، فإنه أيضا يقدر الحد األقفةى 

 الستهالك األكسجين للرياضةي.

م، يتم 21االختبار يتم حول مضمار محيطه مجزئ إلى مسافات متساوية البروتوكول التارةبي:  -

فقط يكمن  Course Navetteن اختبار لكل دقيقة، شأنه شأ 1.1االختبار عن طريق زيادة السرعة بع 

 
 
  الفرق في أن هذا األخير يتم في مضمار مستطيل ويقطع الفرد املسافة ذهابا

 
 .وإيابا

م وتقسيمه كما ينبغي... رغم ذلك فقد 211إنه من الصعوبة بمكان إنشاء مضمار من مساوئه:  -

 1معالم لتسهيل املهمة بعض الشةيء. Cazorlaوضع 

                                                           
1 Alexander DELLAL, Sciences et pratique du sport de l'entrainement à la performance en 
football, Ed: De boeck, Bruxelles, 2008,Page 270 - 271. 
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  Vam-evalروتوكول اختباي يمثل ب :11الشكل 

 

 :Bûchait (2115)لل  IFT 15/31اختباي  14-3

 تقدير الحد األقفةى الستهالك األكسجين وتحديد السرعة الهوائية القصوى.هدفه:  -

هو اختبار ميداني متقطع يعمل  IFT( Intermittent Fitness Testيعتبر ) البروتوكول التارةبي: -

متقطعة بفترة راحة تكون  31ختبار على مرحلة جري تدوم ''بالجري ذهابا وإيابا، ويحتوي هذا اال 

 على مسافة 11خفيفة ونشطة ملدة ''
 
 وايابا

 
م وهذا بإتباع  41. خالل فترات الجهد يجب الجري ذهابا

رب املشةي للعودة إلى أقالسرعة املعطاة من طرف الشريط الصوتي، خالل الراحة يجب على املختَبر 

 eval-Vamاختبار فترة الجري مع فترة االسترجاع تسمى مرحلة، نفس سرعة  1خط موجود أمامه.

م تفصل بين كل فرد، االنطالق يكون 1بمسافة  Aعند البداية يكون األفراد مصطفين على الخط 

. ثم على Bم املركزية حتى الخط 3، ثم يستمر الجهد وصوال إلى منطقة Bips)عند سماع اإلشارة )

ي ، يتحول الرياضةحتى سماع الرنين املزدوج والذي يعني انتهاء فترة الجهد وهكذا Cمستوى الخط 

 إلى املشةي عندها إلى أن يعود إلى الخط املوالي وينتظر بداية املرحلة القادمة.

 أمتار ثالث مرات متتالية. 3يتوقف االختبار عندما ال يستطيع الرياضةي الدخول إلى منطقة 

 ظ عليها خالل املرحلة األخيرة هي السرعة الهوائية القصوى املتقطعة.السرعة محاف         

وزيادة على كونه يقيس السرعة الهوائية القصوى والحد األقفةى الستهالك أنه  محاسنهمن  -

األكسجين فإنه يقيس وبشكل جيد النشاطات ذات الطابع املتقطع مثل كرة القدم، ويقوم بتحديد 

مرجعا للعمل املتقطع. إن النتيجة املتحصل عليها من هذا االختبار تكون ذات السرعة التي تعد 

 داللة مرتبطة مع صفة القوة االنفجارية لألطراف السفلى.

                                                           
1 Alexander DELLAL, OPCit, Page 271-273. 
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أنه ال يعطي السرعة الهوائية القصوى مقارنة مع االختبارات األخرى، فهو يعطي مساوئه  من -

مرين تقصوى، ومنه وجب تغيير شداة العمل خالل السرعة التي تؤثر في تغيير السرعة الهوائية ال

  1متقطع.

 

 : Gaconلل  45/15ختباي ا 14-4

 حساب السرعة الهوائية املتقطعة.هدفه  -

ة ، متدرج مع زيادة في السرعيقوم هذا االختبار على تنفيذ جري متقطعالبروتوكول التارةبي:  -

كم/س لدى الرياضيين.  11 استرجاع(، يبدأ االختبار بع11جري+''41كم/س في كل دقيقة )''1.1

لسرعة ومسافة الجري، تؤخذ آخر تحدد السرعة بواسطة اإلشارة الصوتية املفروضة واملنظمة 

 سرعة كنتيجة.

هذا االختبار أنه من أفضل االختبارات التي تكاد تتطابق ونوعية الجهد في كرة القدم، محاسن من  -

ن من التقييم والحصول على السرعة اله
ّ
 وائية القصوى املتقطعة.وبالتالي يمك

 11.2إلى ' 31خاصة بالتدريب املتقطع والذي يكون زمن العمل فيه من " ن نتائجه تضلمساوئه أمن  -

 

 Gacon 41/11يبين بروتوكول اختبار  :11 الشكل رقم

 

 

                                                           
1 Alexander DELLAL, OPCit, Page 274. 
2 Alexander DELLAL, OPCit, Page 276. 
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 القوة النفاايةة: -2

 تعرةف القوة النفاايةة: 2-1

وذلك باعتبارها نوعا من أنواع القوة يةة القوة النفاامصطلح ظهرت عدة تعاريف فيما يخص  قدل

 العضلية، وسنأخذ بعض هذه التعاريف فيما يلي:

القدرة على تفجير أقفةى قوة في أقل زمن ممكن ألداء حركي "إنها سعد محسن إسماعيل: يقول  -

 1"منفرد.

أنها: "قدرة الجهاز العصبي العضلي التغلب على  قاسم املندلوي وأحمد سعيدويقول كل من  -

 2قاومة ما تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضلية".م

: "هي مقدرة الرياضةي على تجسيد القوة بأقفةى سرعة  Alecander –L  –Marion Yويقول  -

 3ممكنة".

على مقاومة أقل ) حول القوة االنفجارية بأنها: "القدرة على )قهر التغلب علي فهمي البيك يقول  -

 ".ممكن من القصوى ولكن في أسرع زمن

 وملرة انفجارية وبطبيعة لحظي أو فوري انقباض أقفةى إلظهار القابليةويرى آخرون أنها " -

 4."واحدة

 5:النفاايةة الفرق بين القدية والقوة 2-2

 لهذا ف،مختل بشكل تعريفهما يمكن فأنه والقدرة القوة مصطلحي بين والتفريق التمييز ألجل

  والقدرة القوة بين صلالف إن إذ يتغير، سوف معناهما
 
  فسيولوجيا

 
 ألن ما، حد إلى صعب أمر وبيوميكانيكيا

 العضلة ابليةق إنها على القوة تعريف يمكن وعليه العصبي،( التحفيز) الفعالية مستوى  على يعتمد كالهما

 .القوة لتقويم االنفجارية الطبيعة أو الصيغة هي القدرة إن حين في قوة، أكبر إلظهار

 .انفجاري  غير هو ما ومنها انفجاري  هو ما فمنها القدرة أنواع بين نميز أن يجب وهنا

                                                           

سعد محسن إسماعيل، أساليب تدريب لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين ودقة التصويب من القفز عاليا في كرة  1 

 .65، ص 8992اليد، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 

 .54، ص 8919ين النظرية والتطبيق، مطبعة جامعة بغداد، قاسي المندالوي، أحمد سعيد: التدريب ب 2 
3 Marion Y – L – Alecander , Akinesiological Analysis of Spikein Volleyball Technical , Journal 
No .3 –November ,1980 , P 015 

 8.ص6009، أسامة أحمد حسين الطائي، القوة والقدرة، الكتاب واألكاديمية الرياضية العراقية 4 
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 حظيل أو فوري انقباض أقفةى إلظهار القابلية وهو االنفجارية القوة وتسمى للقدرة األول  النوع

 ما، حد لىإ خاطئة يةتسم هي االنفجارية القوة تسمية إن الباحث يرى  وهنا. واحدة وملرة انفجارية وبطبيعة

 يسول قدرة وهذه ممكن زمن بأقل األداء يعني وهذا األداء، في السرعة تعني انفجارية أو لحظية كلمة ألن

 .قوة

 بهذا هيو  بالسرعة تمتاز التي القوة تعني والتي بالسرعة املميزة القوة فهو للقدرة اآلخر النوع أما

  القدرة تعني املعنى
 
 املميزة القوةو  االنفجارية القدرة بين الفرق  ما: هو نفسه يطرح والذي اآلن سؤالوال. أيضا

 .؟؟ قدرة كالهما إن طاملا بالسرعة

 األداء وإنما واحدة، وملرة اللحظي األداء تعني ال بالسرعة املميزة القوة إن: نقول  السؤال هذا على ولإلجابة

 ذكرنا وكما هي االنفجارية القدرة إن حين في. باألداء سرعةال أي التكرارات، من عدد وألكبر معين زمن خالل

 .واحدة وملرة انفجارية وبطبيعة اللحظية القوة

( 11-11) بين يكون  الزمن وهذا معين بزمن ينحصر فهو بالسرعة املميزة القوة تكرارات عدد عن أما

  العضلي العمل ناتج يكون  الزمن هذا خالل ألنه وذلك ثانية،
 
 (ATP-CP) الفوسفاجيني الطاقة لنظام نتيجة

 .1الالكتيك حامض نظام ضمن يدخل فأنه ذلك عن زاد وما

 نظام ضمن العمل يكون  لكي ثانية( 3-2) عن يزيد أال يجب االنفجارية القدرة أداء زمن إن حين في

 وةالق اختبارات فإن وعليه .CP الكرياتين فوسفات استعمال دون  فقط ATP تحلل من الالهوائي الطاقة

 .أقل أو ثانية( 3-2) بين االنفجارية القدرة واختبارات ثانية( 11-11) بين تنحصر أن يجب بالسرعة املميزة

 القدرة اختبارات: بع االنفجارية القدرة اختبارات تسمية الطائي حسين أحمد أسامة ى ر وي

  القصيرة الالهوائية
 
 اختبارات وتسمية ،Test of Ultra Short-Term Maximal Anaerobic Power جدا

  2Term Anaerobic Powerr.-Test of Shortالقصيرة الالهوائية القدرة اختبارات: بع بالسرعة املميزة القوة

 أو (Anaerobic Capacity) الالهوائية السعة تقيس اختبارات فهي( ثا 31-21) إلى تصل التي االختبارات أما

 عضلية انقباضات تكرار أو االحتفاظ على القدرة وهي " (Anaerobic Endurance) الالهوائية املطاولة

  قصوية
 
  تعرف ما " والتيالالكتيك حامض بنظام الالهوائية الطاقة إنتاج على اعتمادا

 
 القوة طاولةم: بع حديثا

 .بالسرعة املميزة

                                                           
1 A.Dirix etal: The Olympic Book of Sport Medicine, Volume 1, Black Well Scientific 
Publications, W.Germany, 1988. 

 6009 العراقية، الرياضية واألكاديمية الكتاب والقدرة، القوة الطائي، حسين أحمد أسامة 2 
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  تعرف القدرة فأن والقدرة القوة بين الفرق  إلى وبالرجوع
 
 الزمن وحدة في املناز الشغل إنها على ميكانيكيا

 1(.جول ) ثا/م.كغم 6112=  واط 1 قيمة ان العلم مع الواط بوحدة اسوتق

 

 

ى إن . وبهذا نر عالي من السرعة" املسافة( بمستوى أو "إمكانية بذل مستوى عالي من الشغل )ناتج القوة و 

 بزمن األداء، وعليه فإن أي عمل ال يأخذ بنظر االعتبار زمنه هو شغل وليس 
 
مصطلح القدرة مرتبط دائما

        قدرة، ومفهوم القدرة الهوائية هو ليس قدرة باملعنى الدقيق والحقيقي وإنما هي قابلية أو سعة.

، تعجيلال× كتلة القوة = ال   اوي أما القوة فهي املقدرة على استخدام ومواجهة املقاومات املختلفة وهي تس

تغير في عامل الكتلة أو، والتعجيل أي الحصول على أكبر قوة )أقفةى وعليه فإن الزيادة في القوة ترتبط بال

 قوة(.

إلى الفرق بين القوة والقدرة نجد إن "القدرة هي مقياس كمية العمل الكلية التي تتمكن  وبالرجوع

 بم
 
افة سالعضلة من إنجازها في فترة زمنية معينة وال يتعين ذلك بقوة الفعل العضلي فقط ولكن أيضا

التقلص وبعدد مرات التقلص في الدقيقة الواحدة ]السرعة[، أي إن العضلة التي تتمكن من رفع كغم واحد 

 بصورة جانبية مقابل قوة كغم واحد وملسافة متر واحد في 
 
إلى ارتفاع متر واحد أو تلك التي تحرك جسما

عضلية فتقدر بصورة رئيسة بحجم كغم.م.د(. أما القوة ال1دقيقة واحدة، يقال لها إنها قدرة تساوي )

 2العضلة" )أي كتلتها وعن طريق مساحة املقطع العرضةي(.

 في العديد من الفعاليات 
 
 أساسيا

 
إن الوصول ألعلى قوة بمعدالت سريعة عالية يعتبر متطلبا

 س[. إذلية أو العكال يعني بالضرورة امتالكه لقدرة عا ى ية ]وإن امتالك الالعب لقوة قصو واأللعاب الرياض

( ثالثة منحنيات تمثل الوصول بالقوة العضلية إلى أقفةى قيمة لها خالل زمن محدد 12يوضح الشكل )

                                                           
1 Scott K. Powers, Edward T. Howley: Exercise Physiology, 4th edition, McGraw-Hill 
Companies, Inc-New York, USA, 2001.   

 .م6000 واإلعالن، والتوزيع والنشر للطباعة GMS دار ،8ط والتطبيق، النظرية-الرياضي التدريب الجبالي: عويس 2 
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ملي ثانية. إذ يوضح املنحنى األول العب يتمتع بقدر كبير من القوة املطلقة )القصوى( ولكنه يفتقر إلى 411

 من الحالة القدرة ومن أمثلته العب األثقال. أما املنحنى الثان
 
ي فيوضح العب يتمتع بقوة مطلقة أقل نسبيا

 مثل العب الوثب العالي 
 
األولى وهو يصل في هذه الحالة إلى الحد األقفةى لالنقباض في زمن أقل نسبيا

 ( بمعدل سريع ولكنه الى يؤدي ما لديه من قوة مطلقة )قصو والطويل. أما املنحنى الثالث فيوضح العب 

بيرة وبالتالي فهذا النوع من الالعبين ال يصلح ألنواع الرياضات التي تتطلب كل من يتمتع بقدرة عضلية ك

 1.واحد آنالقوة والقدرة في 

 

 (12الشكل )

 الزمن( ألفراد مختلفين في مستوى القدية-يوضح املنحنيات النظرةة )القوة

 م(1997عن )طلحة حسام الدين وآخرون 

  

 2القوة النفاايةة: فسيولوجيا 2-3

ن الوصول ألقفةى قوة وقدرة يكون من خالل توليد حركات قوية ومتناسقة بسبب تجمع القوى إ

( مع بعض البعض ويحدث تجمع Twitch-والذي يعني تضافر العديد من التقلصات العضلية )النفظات

 القوى بصورة عامة بطريقتين:

 

                                                           

 .م8991-8991 الدراسي للعام الماجستير طلبة محاضرات الفتاح: عبد سامي 1 

 05ة أحمد الطائي، مرجع سابق ص، أسام 2 
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 1Multiple Fiber Summation :والقوة النفاايةة لتامع متعدد األليافا 2-3-1

 وفي وقت واحد، فعندما يرسل الجهاز 
 
ويتم عن طريق زيادة عدد الوحدات الحركية املتقلصة معا

العصبي املركزي إشارة ضعيفة تتقلص إحدى العضالت وتنبه الوحدات الحركية فيها التي تحوي على أصغر 

، مفضلة ذلك على تنبيه الوحدات الحركية 
 
ارة الكبيرة، وعند زيادة شدة اإلثاأللياف العضلية وأقلها عددا

. واملعروف إن ألكبر الوحدات الحركية شدة تقلصية تساوي 
 
يبدأ تنبيه الوحدات الحركية األكبر تدريجيا

(. وهذا يسمح Size Principle( ضعف الشدة التقلصية ألصغر الوحدات، ويسمى ذلك مبدأ الحجم )11)

 عندما تدعو لتدرج شدة التقلص العضلي بأن يكون بدرجات ص
 
غيرة بينما تصبح الدرجات أكبر شدة تدرجيا

الحاجة إلى درجات أكبر من الشدة، وسبب ذلك هو إن الوحدات الحركية الصغيرة تتغذى بألياف عصبية 

حركية صغيرة وهي أكثر استثارة من األلياف العصبية الكبيرة التي تغذي الوحدات الحركية الكبيرة لذلك 

.فإن األولى تستثار أ
 
 وال

 Frequency Summation and -التامع الترددي والتكزةز )التكزز(  2-3-2

Tetanization              

إن التقلصات العضلية تكون فردية وتحدث واحدة بعد األخرى بنفس تردد التنبيه وعند ازدياد 

دة التقلص هذا ترتفع شالتردد تأتي فترة يحدث فيها كل تقلص جديد قبل انتهاء التقلص الذي يسبقه وب

 كلما زادت سرعة التردد، وعند وصول هذا التردد إلى مستوى حرج تصبح التقلصات املتتالية 
 
الكلية تدريجيا

 لدرجة تجعلها تندمج في الواقع مع بعضها عندما تصل شدة التقلص أقصاها بحيث لن يكون 
 
سريعة جدا

 2إضافي على شدة التقلص العضلي.ر هناك ألية زيادة إضافية في سرعة التردد أي تأثي

 العوامل املؤثرة في القوة النفاايةة: 2-4

يوجد الكثير من العوامل والتي تؤثر في القدرة االنفجارية وهذه العوامل هي نفسها إلى حد ما والتي تؤثر في 

 للتشابه الكبير بين القوة والقدرة، وعليه فأننا سوف نقسم العوامل امل
 
ثة محاور ؤثرة إلى ثالالقوة نظرا

 رئيسة هي:

 .العوامل البيوميكانيكية 

 .العوامل الفسيولوجية 

 .الحالة التدريبية 

                                                           
1 George A.Brooks, Thomas D.Fahey: Exercise Physiology, Macmillan Publishing.Co, USA, 
1985. 

 ال،انترناشون أكاديميا دار لبنان، بيروت، ،(الهاللي صادق ترجمة) ،الطبية الفسيولوجيا في المرجع: وهول كايتون 2 

 .م8991
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 ؛وامل البيوميكانيكيةعلى تقديم الع سوف نكتفيو 

 …وتشمل  العوامل البيوميكانيكية: 2-4-1

 والسرعة، بالقوة تتأثردرة س( وهذا يعني وكما أسلفنا إن الق× إن قانون القدرة هو )القدرة = ق 

إذ أنها تزداد بزيادة أحد هذين العنصرين. ولكن السؤال اآلن: ما هي العالقة بين القوة والسرعة؟ من خالل 

 عن  السرعة اكتشفت-مالحظتنا للقانون نعرف إن العالقة عكسية "هذه العالقة الكالسيكية بين القوة
 
أوال

 1".1939عام  Hillطريق )هيل( 

نوع  ، كما إنالقوة لتوليدن سرعة انقباض العضلة لها تأثير ملحوظ وواضح على سعة العضالت إ

 في ذلك، فخالل االنقباض املركزي)
 
 كبيرا

 
( والذي فيه تقصر Concentricاالنقباض العضلي يلعب دورا

 مع زيادة السرعة، في 
 
 حين إن العكسالعضالت أثناء االنقباض، فإن القوة القصوى تنخفض تدريجيا

( ]أي تزداد القوة مع زيادة السرعة[ عندما تكون العضالت Eccentricصحيح خالل االنقباض الالمركزي )

 التالي؛ العاملة خاضعة لإلطالة، الشكل

 

 (13الشكل )

 (Susan J. Hall-1995السرعة عن )-يوضح منحنى القوة

  

  

                                                           

 .م8991 للنشر، الكتاب مركز القاهرة، مصر، ،8ط ، التدريب في العلمية الموسوعة:  وآخرون ينالد حسام طلحة 1 



 

 

 (نفاايةةال  والقوة القصوى  الهوائية السرعةلحديثة )ااملتطلبات البدنية لكرة    الفصل الرابع     

90 

، إنه عندما يتطور شد العضلة ضد حمل عاكما 
 
لي، فإن سرعة تقصير العضالت يجب أن تبطئ نسبيا

. وهذا ال يعني أنه من غير املمكن 
 
وعندما تكون املقاومة واطئة فإن سرعة التقصير ممكن أن تسرع نسبيا

 .(إذ إن مثل هذه الحالة تدل على امتالك الالعب لقدرة عالية) عالية.تحريك مقاومة عالية بسرعة 

:إن انخفاض ال
 
 مع زيادة سرعة الحركة يكون نتيجة

 
 قوة املتولدة من الشد املركزي تدريجيا

 .لزوجة الوسط الذي يقاوم الحركة مع زيادة السرعة 

 .انفصال وعودة االتصال للجسور املستعرضة بمعدالت سريعة مما يؤدي إلى تقليل الشد أو التوتر 

 ن كافي لتوليد أقفةى قوة انقباضية.إن سرعة االنقباض العالية ال تسمح بتوفر زم 

( 
 
 Isometricوعند وصول السرعة إلى الصفر فإن االنقباض يكون ثابتا

 
(. ويذكر )سامي عبد الفتاح نقال

 على إن الشد املتولد A . Dirix etal 1988-عن أي ديركس وآخرون
 
( بأنه يفسر االنقباض الثابت ميكانيكيا

على املكون املطاطي  (Contractile Component CC)االكتومايوسين( ) 1نقباضةيهو بسبب فعل املكون اال 

 يسبق بانقباض  (Series Elastic Component SEC) 2)املتسلسل(   املتتالي
 
أما االنقباض املركزي فأنه دائما

لخارجية اثابت لحين أن يكون الفعل للمكون االنقباضةي على املكون املطاطي قد ساوى أو تعدى املقاومات 

)الحمل( وعندها تتقلص العضلة. أما الشد الالمركزي فأن القوى الخارجية كالجاذبية األرضية والعضالت 

(. وان أعظم قوة وقدرة يمكن توليدها من الشد 14)الشكل  تي تؤدي بالعضلة لتطول.املضادة هي ال

 (.13السرعة )أرجع للشكل -الالمركزي حيث يمكن مالحظة ذلك من منحنى القوة

 Chemomechicalكانيكي )وميكيومي أصلإن الزيادة في القوة املتولدة من الشد الالمركزي تعود إلى 

Origin ( وهذا أثبته )ايدمان وآخرون عام– Edman etal 1978 إذ وجد إنه إذا سحبت العضلة بعد تقلص )

ى ثالثة أضعاف القوة بالتقلص فإن القوة املتولدة ستزداد "وقد تصل هذه القوة إل قصوى آيزومتري 

 املركزي".

السرعة( له دور كبير في تطوير قدرة العضالت إذ ال يمكن -هذا املبدأ امليكانيكي العضلي )القوة

( بل يمكن س× تطوير كال القوة والسرعة إلى الحد األقفةى في الوقت نفسه، وهو ما تتطلبه القدرة )قد = ق 

 آلخر وكما يلي:تطوير أحدهما على حساب ا

                                                           

هو خاصية العضلة على تطوةر النقباض العضلي CC —Contractile Componentاملكون االنقباضةي )االكتومايوسين(  1 

 بواسطة إثاية األلياف العضلية.

هو الخاصية املطاطية الفعالة للعضلة واملسخرة من  SEC-Series Elastic Component املكون املطاطي املتتالي )املتسلسل( 2 

فهو الخاصية املطاطية الفعالة للعضلة واملسخرة من  Parallel Elastic Component-PECاألوتار، أما املكون املطاطي املتوازي 

 قبل األغشية العضلية.
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  قوة مميزة بالسرعة )العب األثقال(. --تطوير القوة  --قوة كبيرة بسرعة منخفضة 

  سرعة مميزة بقوة )العب املوانع(. --تطوير السرعة  --سرعة عالية بقوة منخفضة 

  عامة. القدرة بصورة --يطور القوة والسرعة  --قيم متوسطة لكل من القوة والسرعة 

 

 (14) الشكل

 (A.Dirix etal 1988يوضح النقباضات العضلية عن )

ومما تجدر أليه اإلشارة إن تطوير القدرة العضلية عن طريق التدريب يمكن أن تحدث بدون عملية 

-Milliner-Brown etalالتضخم العضلي، وإنما عن طريق مجموعة من التكيفات العصبية والتي حددها )

 ( بع:1975

 عضالت الرئيسة العاملة.فعالية أكثر لل 

 .تحسين التوافق لعمل العضالت املساعدة 

 .زيادة كبح العضالت املضادة )املعاكسة( وزيادة التحفيز املتزامن للوحدات الحركية العاملة 

 1.(إضافة إلى العوامل الوراثية املحددة لنوعية األلياف العضلية)

 

 

                                                           
1 A.Dirix etal: The Olympic Book of Sport Medicine, Volume 1, Black Well Scientific 
Publications, W.Germany, 1988. 
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 :Force-Time Relationship الزمن:-عالقة القوة  3

عندما تحفز العضلة، فإن هناك مدة أو وقت قصير األمد يقتضةي وجوده قبل أن تبدأ العضلة 

Electromechanical Delay-) 1أليه بالتأخير الكهروميكانيكي ( والذي يشار11بتقديم تطور الشد )الشكل 

EMDإن هذه املدة من الزمن يعتقد إنها ضرورية لكي تزيح املكونات االن .)( قباضيةCC للعضلة املكونات )

(، وخالل هذا الزمن فإن ارتخاء العضلة ُيزال، وحال كفاية مط املكون املطاطي فأنه يشرع SECاملطاطية )

تطور االنقباض العضلي. وإن طول التأخير الكهروميكانيكي يتفاوت إلى حد بعيد بين عضالت الجسم 

الباحثون وجدوا إن أقل زمن للتأخير الكهروميكانيكي يقدم ( ملي ثانية، 111-21البشري، وتكون قيمته بين )

( األفضل في تقديم FT(، لذا تعد )FT) بواسطة العضالت الحاوية على نسبة عالية من األلياف السريعة

 . القدرة

 باألليافFTإذ إن )
 
لعضلية ا ( تمتاز بسرعة االستجابة للمثير العصبي والوصول ألكبر قوة وبأقل زمن مقارنتا

 (.11 الشكل( وكما في )STالبطيئة )

( وذلك ألن التأخير الزائد يؤدي إلى EMDإن ظهور أكبر وأسرع انقباض عضلي يرتبط مع قصر )

 مع الزمن.   الزمن( إذ يالحظ إن مقدار× تقليل القوة وحسب قانون )الدفع = القوة 
 
 2القوة يتناسب عكسيا

 

 (15الشكل )

 (Susan J.Hall - 1995عن ) EMD –ير الكهروميكانيكي يوضح التأخ

                                                           

: هو الوقت الالزم بين وصول املثير العصبي وتطور االنقباض بواسطة EMD-Electromechanical Delayالتأخير الكهروميكانيكي  1 

 العضلة)االستجابة(

2 Susan J. Hall: Basic Biomechnics, 2ed edition, USA, Mc Graw-Hill Companies, Ine, 1995. 
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 :11رقم الشكل 

 (Susan J.Hall - 1995) ( عنST( والبطيئة )FTيوضح سرعة وقوة انقباض األلياف العضلية السريعة )

 

 Muscle Length, Cross Section and )طول العضلة ومقطعها العرض ي وتوجيه األلياف:            -

Fiber Orientation) 

العضلة األطول هي العضلة التي تنقبض بسرعة أكبر، ألن العضلة األطول تعني  بصورة عامة

ساركوميرات أكثر مرتبة الواحدة بعد األخرى )بشكل متتالي( وإذا قصرت كل هذه الساركوميرات بنفس 

                                                                                 1.قباض( كبيرة في وحدة الزمناملعدل فإن الفرد صاحب العضلة األطول سوف يكون له )سرعة( تقصير )ان

أما تطور أكبر شد للعضلة فهو متعلق بصورة مباشرة بسمك العضلة أو مقطعها العرضةي. إذ إن زيادة  

زيادة الجسور املستعرضة والتي تكون بشكل متوازي. هذه القوة والسرعة القصوية  املقطع العرضةي يعني

 لالنقباض العضلي )القدرة( تعتمد بشكل كبير على نوع الليف العضلي.

العضالت التي تحوي على أعداد كبيرة من الساركوميرات واملرتبة بشكل متتالي  فإن وبكالم آخر

تي تحوي على عدد أقل من الساركوميرات املرتبة بشكل متتالي. ممكن أن تعطي سرعة أكبر من العضالت ال

في حين إن عدد اللويفات العضلية وما يتصل بها من ساركوميرات والتي تكون متوازية تكون هي العامل 

 الحاسم في القوة املنتجة.

يب األلياف ل شكل ترتكما يعد شكل البناء الليفي للعضلة متغير آخر يؤثر في وظيفة العضلة من خال             

العضلية، إذ أن تنظيم وترتيب األلياف العضلية داخل العضلة وطريقة اتصالها بوتر العضلة له أهمية 

اعتبارية في عضالت الجسم. هذه االعتبارات البنائية تؤثر في قوة االنقباض العضلي للعضالت وفي املدى 

 إن التصنيف األساس لترتيب األلياف العضلية يكون الحركي للمجاميع العضلية التي تحرك أجزاء الجسم. و 

بنوعين هما: الشكل املتوازي )املغزلي( والشكل الريشةي. بالرغم من وجود أنواع مشتقة أخرى من هذين 
                                                           

 .م8999 العربي، الفكر دار مصر، الرياضي، المجال في للطاقة الحيوي التمثيل سالمة: إبراهيم الدين بهاء 1 
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لعضالت. ففي ل البيوميكانيكيةالنوعين، ويعد التمييز بين هذين النوعين أمر بالغ األهمية ملناقشة املميزات 

لأللياف العضلية: فإن األلياف تتوجه لتنتظم بشكل موازي للمحور الطولي للعضلة ومن الترتيب املتوازي 

أمثلتها العضلة البطيئة املستقيمة والعضلة ذات الرأسين العضدية. أما في الترتيب الريشةي لأللياف 

صل بالوتر تالعضلية فإن األلياف تمتد بزاوية على املحور الطولي للعضلة، وكل ليف في العضالت الريشية ي

 1ومن أملتها العضلة الدالية.

أثناء التقلص العضلي في األلياف املتوازية فإن أي قصر في العضلة سببه الرئيس هو نتيجة التقصير           

في األلياف العضلية، في حين أنه في األلياف الريشية تحدث زيادة في زوايا اتصال األلياف بالوتر وبهذا فأنها 

ا املتصلة به أو األوتار املتصلة بها، وكلما زاد التقلص زادت الزاوية )زاوية اتصال الليف تدور حول وتره

بالوتر(. ومن املعروف إن الزاوية الكبرى التصال األلياف بالوتر تظهر أقل كمية من القوة الفعالة واملنقولة 

وة ة إلى الوتر هي أقل من نصف القللوتر أو األوتار لتحريك العظام وإحداث الحركة، وإن كمية القوة املنقول

 الحقيقية املتولدة في األلياف العضلية.

وبالرغم من إن زيادة زوايا اتصال األلياف بالوتر تقلل من القوة الناتجة من انقباض األلياف فإن هذا           

جنيدها وفي ت الترتيب الريشةي يسمح بتجنيد ألياف عضلية أكثر كمية من التي تستطيع األلياف املتوازية

نفس املساحة املكانية للعضلة مما يجعلها تنتج قوة أكبر من األلياف املتوازية. ولكن إن الترتيب املتوازي 

 بالترتيب الريشةي، لذا فإن أليافه ممكن أن تحرك 
 
لأللياف يسمح بأكبر تقصير تام ممكن للعضالت مقارنتا

 بزي مديات خاللأجزاء الجسم 
 
 شية والتي تكون مدىادة األلياف في العضالت الريحركية واسعة مقارنتا

 حركتها قليل.

 
 

 Parallelوضح ترتيب األلياف العضلية املتوازي )املغزلي( ت( 1) صويةال

 (Susan J.Hall -1995عن ) Pennateوالريش ي 

                                                           

 ال،انترناشون أكاديميا دار لبنان، بيروت، ،(الهاللي صادق ترجمة) الطبية، الفسيولوجيا في المرجع وهول: كايتون 1 

 .م8991
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 النقباض B –الراحة  Aوضح العضالت الريشية أثنا : ت( 2) صويةال

 (Susan J.Hall - 1995عن )  

 

 اختبايات قياس القوة النفاايةة: 4

 

وسنوفيه حقه من التعريف والوصف فيما : Sargent testاختباي الوثب العمودي من الثبات  4-1

 يلي من الجانب التطبيقي للبحث.

 اختباي الوثب األفقي 4-2

اء م، يقوم املختبر بعد االحم2.1م وعرض 1: أرضية مستطيلة غير زلقة بطول البروتوكول التارةبي -

لوثب ان استعدادا لبالوقوف عند خط البداية بحيث تكون قدماه مباشرة على الخط وتثنى الركبت

مراعات عدم رفع العقبين عن األرض يقفز الفرد نحو األمام إلى أقفةى مسافة ممكنة، تؤخذ مع 

 القياسات بدأ من عقب القدم

 .محاوالت تسجل أحسنها 3الحق في للفرد املختبر  -
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 وضح كيفية تأدية اختباي الوثب األفقي من الثبات( ت3)يقم  صويةال
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 خالصة:

نستخلص من هذا الفصل أن تنمية الصفات البدنية لالعب تشكل العمود الفقري للبرنامج            

التدريبي، فال يمكن االستغناء عن أين من الصفات املذكورة في الفصل، فالصفات القاعدية 

لقوة( هي بمثابة القاعدة املتينة التي تتفرع منها فيما بعد الصفات البدنية )التحمل، السرعة، ا

 املركبة والتي تتعلق وبشكل كبير بالرياضة التخصصية.

إن السرعة الهوائية القصوى والقوة االنفجارية وكما الحظنا فيما سبق، تعد الصفتان البارزتان 

سات املختصين واإلحصائيات على مستوى والحاسمتان في كرة القدم وهذا حسب ما أظهرته درا

  منافسات اللعبة، لذا وجب على املدرب االملام بكل ماله عالقة بهاتين الصفتين. 
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  تمهيد:

، نبعة هاةة    اتهة اهةة  تحىة ن اية علميية  هلميةة  همي ة    عل مة  ب يةة  البحوث العلمية    نوواههةة 

  الوصةةةةوى اية ناا وى لب البحد ملةةةةد الدااتةةةة    م لى ية ت دعا ة ةةةة ي  للمعاي  العلمي  م  ةةةةي    دعد   

 ميةةة  الملن عدةةةةةةةةةةةةةةة هةةةدوةةة   ةطبيعةةة  عةةةةةةةةةةةةةةيلةةة  البحةةةد ية الملن تيا  هليلةةة  ا ىيةةة ا ا لمييةةة  العل  اةةة عةةة ،   

عو ةةةةةةةةةةةةةون البحةةةد الةةةلج وحي ااىمملةةة  ممعةةة نيىةةةو عحىةةة ن ةية ال     عي الةةةدمةةة    الو ةةةةةةةةةةةةةو  ععةةة نيىلةةة ،   

حدعد ت لضةةةةبل   لبل     وار ة االي  عيداوي  ل فو   ة الىهاأل  ايتةةةة تةةةةي  ميد الدااتةةةة  ،   م لى ية

ناا انف وار الملن عدةةةةةةةةة هدو   ة الى ليا عي اي       ماعه  أا ع  او نلد  عتدةةةةةةةةةا لدااتةةةةةةةةة ل ، او  م  

عي ا ىية ا ا لم  ا  لا  ةةةةةةةةةةةةةةيل  البحد   طاا ا ىي ا هيل  البحد ةية   وار ةهداه   تلييل ال  و عب 

   ىدايب الاي ضةةةة ن   الىحضةةةةتم لل  عي الىح ق عي اليا ةةةةي ر للوصةةةةوى ةية اتةةةةىعى   ر ت د  ه لا ال

 البدني .
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 ا ىبع:ا لم   .1

استخدم الباحثان املنهج التجريبي ملالئمته و طبيعة البحث و لكون املنهج التجريبي هو محاولة 

احث ما عدا عامل واحد يتحكم فيه الب بةر ة في املتغيرات التابعة في التجلضبط كل العوامل املؤثر 

 .1التابعة و يغيره على نحو معين بقصد تحديد و قياس تأثيره على املتغيرات 

أي بمعنى آخر أن املتغير املستقل يؤدي إلى إحداث تغيرات أو تغير في املتغير التابع، عندها يلجأ 

ملتغيرات باحث يسعى إلى معرفة تأثير االباحث إلى املنهج املناسب لذلك أال وهو البحث التجريبي، فال

 2املستقلة التي قد تأثر على املتغيرات التابعة املعني الباحث بدراستها.

 عهىمع   هيل  البحد : .2

ث من الخطوات الضرورية بغرض إكمال و إتمام هذا العمل العلمي، حتعتبر عملية اختيار عينة الب

ئمة مع طبيعة عمله، و كذلك انججاماا مع إذ يتطلب من الباحثان البحث عن أنسب عينة متال 

 املشكلة املراد ايجاد حل لاا، بحيث تكون هذه العينة تمثل مجتمعاا أصدق تمثيل.

قام الباحثان باختيار العينة التي هي أساس العمل بطريقة قصدية و ذلك ألنها أبسط طرق اختيار 

لذي أشبال الرابطة الجاوية قسنطينة االعينة، فبعدها حدد الباحثان املجتمع األصلي املتمثل في 

ينة في فريق شباب قسنط العب، اختيرت العينة بطريقة قصدية و التي تتمثل 052يقدر عددهم ب

العبين أجريت  5عينات : عينة استطالعية شملت  3العب تم تقسيمام إلى  05من  ن الذي يتكو 

العبين أجرينا عليهم  02لت عليهم التجربة االستطالعية ثم تم إبعادهم، و عينة ضابطة شم

االختبارات القبلية و البعدية لكن لم يخضعوا للبرنامج التدريبي املقترح، أما العينة األخيرة و عي 

القبلية والبعدية و خضعوا إلى  تباراتاالخالعبين أجريت عليهم  02العينة التجريبية و التي شملت 

عامل السن و الطول و الوزن و العمر التدريبي، و البرنامج التدريبي املقترح، حيث أنه تم مراعاة 

 صة في األسبوع للعينة التجريبيةلقد خصصنا ح

 

 

 

                                                           
 .55، ص0223،كلية التربية الرياضية، بغداد، 0ابراهيم الشوك، رافع صالح الكبيس ي: دليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية،ط نوري.1
 .320، ص 0200، دار الراية، األردن، 0عربي حمودة، وليد رحاحلة: علم النفس الرياض ي،ط.2
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 :البحدتحدعد عى   ار  .3

يسمى أحيانا باملتغير التجريبي، وهو عبارة عن املتغير الذي يفترض الباحث و  ا دى ا:. ا ى    1.1

 1تؤدي إلى معرفة تأثيره على متغير آخر. ودراسته قدأنه السبب أو أخد األسباب لنتيجة معينة 

 قوة". -جري  التدريب املتقطع املختلطالبرنامج املقترح ب و يتمثل املتغير املستقل لبحثنا هذا في " 

الظاهرة التي توجد أو تختفي أو تتغير حينما يطبق الباحث املتغير املستقل  الى بع: او. ا ى    2.1

 نفجاريةوالقوة اال لتابع في دراستنا هذه في " السرعة الاوائية القصوى ا ويتمثل املتغير 2يبذله.أو 

 لألطراف السفلى في كرة القدم ".

أنها ال  اهي نوع من املتغيرات املستقلة، ال تدخل في تصميم البحث، كم الد يل :. ا ى   ار 1.1

ضبط د من يه، لذلك ال بلكنها تؤثر في نتائج البحث تأثيرا غير مرغوب فتخضع لسيطرة الباحث، و 

 التالي:على النحو  وتم ضبطااالعوامل متعددة في هذا البحث  هذه

 لذي أجريت فيه الحصص في نفس الوقت ا االختبار: تم إجراء إجراء االختبار توق

 في نفس الظروف املناخية.التدريبية و

 .تم التدريب بنفس الوسائل املستعملة 

  ة لنفس املجموع والبعديالفروق املورفولوجية: املقارنات تتم بين االختبار القبلي

منه فإن الفروق بين األفراد في و  التحسنبذلك قياس درجة ، التجريبية(، و )الضابطة

 املجموعتين متقاربتان منثر على النتائج املتحصل عليها، و املجموعة ليس لاا عامل مؤ 

 املورفولوجية.حيث الخصائص 

 :عه الر البحد .4

أجريت االختبارات و كذلك البرنامج التدريبي املوسوم بالتدريب املتقطع :. املي ى ا ي ني 1.4

قوة بمختلف وحداته التدريبية على مستوى امللعب الجواري للمركب الرياض ي  -املختلط جري 

 الشايد حمالوي بمدينة قسنطينة .

 ىواملوافقة علالبحث بعد تحديد  والنظرية لاذابدأت الدراسة الفعلية  :. املي ى الزع ني2.4

بعدهه تم العمل التطبيقي  0202موضوع الدراسة من طرف اللجنة العلمية في نهاية سنة 

                                                           
 .005،ص0555، دار الفكر العربي، القاهرة، 0في التربية و علم النفس الرياض ي، طمحمد حسن عالوى، أسامة كامل راتب: البحث العلمي .1

 2.حسين احمد الشافي، محمد حسين عابدين، سوزان أحمد علي موس ي: مبادئ البحث العلمي في العلوم ااإلنسانية و االجتماعية 
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ي األول ف االختبار: تم اجراء على النحو التالي والتي بدأتية االختبارات البدن واملتمثل في

في  والذي كانبعد نهاية انجاز البرنامج التدريبي املقترح  روأعيد االختبا، 05/20/0202

05/25/0202. 

سنة  01قسنطينة أقل من  بيكملأو  ث في فريق مولوديةالبح تمثلت عينة البةاج:. املي ى 1.4

عينة تجريبية  العبين 02والعبين عينة شاهدة  5 كالتالي:العبا، تم تقسيمام  05الذي يتكون من 

العبين  02 والعينة الضابطة، قوة-جري  املتقطع املختلططبق عليهم البرنامج الخاص بالتدريب 

 املقترح.لم يخضعوا للبرنامج التدريبي 

 االتى  هي :الداات   -5

ها كان الادف منبها، وضعنا خطوات تمايدا لذلك، و القيام  أردناقبل الشروع في التجربة التي 

 يمكن حصر الخطوات فيما يأتي: يد للعمل و إعداد أساس ج

  راف لألط والقوة االنفجاريةتحديد الوسائل املناسبة لقياس السرعة الاوائية القصوى

 .السفلى

  القوة و الاوائية القصوى  )السرعةإلجراء اختبارات البدنية  والعتاد الالزمتوفير الوسائل

 لألطراف السفلى(. االنفجارية

 االتى  هي :الىهاأل   5-1

لتجربة االستطالعية " عبارة عن دراسة مجحية أولية يقوم بها الباحث على عينة قبل قيامه ا

 1ببحثه بهدف اختبار أساليب البحث وأدواته ".

تم العبين من نفس مجتمع البحث و  25 تم القيام بالتجربة االستطالعية على عينة تشمل 

 ملأخوذة تتطابق مع الفئة املوضوعة للدراسة.كانت العينة ااستبعادهم من التجربة و 

 :تمثل هدف التجربة االستطالعية فييإعادة االختبار في نفس الوقت و كما تم إجراء االختبار و 

 لبدنية.ا االختباراتقد تواجه الباحثان أثناء تنفيذ املشاكل التي لى الصعوبات و التعرف ع -

 الدقة.أيضا املوضوعية و الثبات و من ناحية الصدق و  االختباركفاءة  -

 األدوات املستخدمة. كفاءة األجازة و  ما مدىالعبين و مدى مالئمة االختبارات لسن ال -

                                                           
 55، ص 0555عقيل حسين عقيل : مصدر سبق ذكره ،  .1
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األدوات  استخدم الباحثان مجموعة من :ر ا دى دع    ت لا  مع البي و رايه ا -6

 : يلي لت هذه األدوات فيماتمثالوصول للنتيجة املرجوة و ل تحقيق األهداف و من أج

 ملمارسة النشاط.ما يتوفر عليه من تجايزات ووسائل للتدريب عب كرة القدم و لم -

 .البدنية االختبارات -

 األجنبية. املراجع العربية و املصادر و  -

 

 ل  ىب ا:العلمي  ايتس  -7

على أداة  اداالعتميؤكد التعريف الشائع للثبات انه يشير إلى إمكانية : ثب ر اال ىب ا 7-1

أن ثبات االختبار هو أن يعطي نفس  وهذا يعنيالقياس أو على استخدام االختبار، 

 1النتائج باستمرار إذا استخدم االختبار أكثر من مرة تحت ظروف مماثلة.

 لقفزاختبار السرعة الاوائية القصوى و لقياس ثبات االختبار قام الباحثان بقياس معامل الثبات ال و 

 بعدي(. – )قبليالعمودي من الثبات الذي تم إجرائه على العينة االستطالعية 

 ج.واستخلص النتائاالرتباط " بيرسون" قام الباحثان باملعالجة االحصائية  وباستخدام معامل

. أي املدى الذي يؤدي فيه 2هو "االختبار الذي يقيس ما وضعععععععععع من أجله " الصدقاال ىب ا: صةةةةةةةةدا .  2.6

 لألغراض التي يراد قياسععععععععاا واالختبار الذي 
ا
االختبار الغرض الذي وضععععععععع من أجله إذ يختلف الصععععععععدق وفقا

 على آراء الخبراء  3يجرى إلثباتها
ا
 واملختصين.وعليه فقد استخدم الباحث صدق املحتوى معتمدا

 

 

 

 

 

                                                           
 .025ميرقت على خفاجة: أسس و مبادئ البحث العلمي، مرجع سابق، ص.فاطمو عوض صابر و 1
 ذوقان عبيدات ، عبد الرحمن عدس : البحث العلمي ) مفاومة ، أساليبة ، أدواته ( ،. 2
 013، ص 0555، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  0، ج 0محمد صبحي حسانين : القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنية  ، ط.1
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الدراسة  االختبارات

 اإلحصائية

حجم 

 العينة

يمة الق

املحسوبة 

)معامل 

 الثبات(

معامل 

 الصدق

القيمة 

الجدولية 

ملعامل 

 االرتباط

درجة 

الحرية 

 (0-ن(

مستوى 

 الداللة

اختبار 

القوة 

 االنفجارية

 

Sargeant test 

 

 

 

25 

 

 

0.93 

 

0.96 

 

2.10 

 

20 

 

2.25 

 للعينة االستطالعية. Sargeant testاختبار   صدق وثباتيبين  20جدول رقم 

حجم  الدراسة اإلحصائية االختبارات

 العينة

القيمة 

املحسوبة 

)معامل 

 الثبات(

معامل 

 الصدق

القيمة 

الجدولية 

ملعامل 

 االرتباط

درجة 

الحرية 

 (0-ن(

مستوى 

 الداللة

اختبار 

الهوائية 

القصوى 

VMA 

 

(leger et 

boucher1980) 
 

 

25 

 

 

0.96 

 

2.51 

 

2.10 

 

20 

 

2.25 

 .االستطالعية للعينة navet اختبار وثباتصدق  يبين 20 رقم جدول 

هي أحد الشعععروط املامة لالختبار الجيد الذي يعني " عدم تأثير األحكام الذاتية  :. عو ةةةوهي  اال ىب ا1.6

من قبععل البعععاحععث أو أن تتوافر املوضعععععععععععععوعيعععة دون التمييز والتعععدخععل العععذاتي من قبععل املجرب وكلمعععا لم تتعععأثر 

. وتم إيجاد املوضععوعية باسععتخدام االرتباط البسععيط بيرسععون بين 1املوضععوعية"باإلحكام الذاتية زادت قيمة 

 ذات موضوعية عالية. جميع االختباراتنتائج املحكمين وكانت 

 ا دى دع :ال ىب اار  -7

 :(test Course Navette ). ا ىب ا الداه  الهوالي  ال لوى 1.7

                                                           
 .005، ص 0553، ، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشرمناهجه: طرق البحث العلمي و وجيه محجوب 0
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، و يعتبر اختبار تدريجي و أقص ى و الذي وضع بهدف تقييم Luc 1985LEGERوضع من طرف

 .الحد األقص ى الستهالك األكججين و السرعة الاوائية القصوى 

متر بسرعات 02إياب" بين خطين ملسافة  –هذا االختبار يضم تنفيذ أكبر عدد من مراحل "ذهاب 

 .1متزايدة تدريجيا

 االختبار:شروط 

  شريط تضبط السرعات بواسطة( تججيلbip كل ،)bip  يكون متزامن مع وضع األفراد

 متر. 02املختبرين ألقدامام على الخطين املوضوعين بالتوازي بين مسافة 

  بها.املنعرجات النصف دائرية غير مسموح 

  كم/سا. 21االختبار يبدأ ب 

  كم/سا لكل مرحلة . 2.5يكون هناك زيادة تدريجية في السرعات ب 

  دقيقة واحدة.مدة املرخلة تساوي 

  يتوقف االختبار عندما اليستطيع املختبر أو يعتقد أنه ال يستطيع إتباع اإليقاع املفروض

 .bipبواسطة الع 

 . يجب دائما تججيل رقم آخر مرحلة 

 : الحصول على السرعة الاوائية القصوى .  اديو 

 إيابا-اباذه يث يقوم الالعبون بالجري حل تصاعدي ك: يبدأ االختبار بشاال ىب ا عواصي ر 

املوضوعين على خطين متوازين. السرعات  رمت02بع ععبين خطين او قمعين ملسافة مقدرة 

تقدم املراحل. هذه السرعة تضبط بواسطة  وتكبر عبركم/ساو تزداد 1من  ابتداءتكون 

 إياب".  -( و الذي ينظم السرعات بين األقماع و بين مراحل "ذهابbipsالشريط الصوتي )

كم/سا لكل دقيقة و تنتهي التجربة او االختبار عندما ال يقدر الالعب 2.5الزيادة في االختبار بعععتكون 

لة من أجل حساب السرعة الاوائية القصوى حاع املفروض . على أن تؤخذ آخر مر على تتبع اإليق

 العب.الخاصة بكل 

 :يحتاج إلى مسافة يعد سال من أجل التطبيق امليداني، حيث انه االختبارهذا  عح تلو 

ألي رياضة تتميز بالتقطع أين تكون تغيير االتجاهات حاضرة  ويمكن استعمالهمتر، 02

 .0552-0512استعماال في سنوات  االختباراتأكثر  ويعد أحد. وبصفة معتبرة

                                                           
1.Bernard TURPIN , OPCIt-Tom2,Page50 
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 حسب العالم  :عد  لوCazorla نفسية، هيو  االختبارهناك ثالثة مساوئ لاذا :

ح خالل ، أي الكبب متزايد بواسطة الذهاب و االيابوجية. هناك تعفيسيولة و يبيوميكانيك

متر تنقص من سرعة الجري. العوامل املذكورة سالفا تعود 02حركة تغير االتجاهات كل 

ة كذلك وجود مشاركالستهالك االكججين خالل الجري، و في الحالة املستقرة  انقطاعإلى 

 1ثابتة لأليض الالهوائي.

 

 ئية القصوى او االسرعة الاختبار  ل و تبين بروتوك 0 مرقصورة 

 

يعد االختبار من أهم اختبارات  :Sargent Tsetا ىب ا الوثب العموهج عي ال ب ر  7-2

اختبار سيرجنت نسبة إلى القوة االنفجارية لألطراف السفلى حيث يطلق عليه 

لثانية العالمة ااالولى التي يججلاا من الوقوف و  تعتبر املسافة بين العالمةمصممه، و 

قاسه مختبر من قوة انفجارية للرجلين و يتميع به امليججلاا من القفز عن مقدار ما 

 بالسنتمتر.

 القوة االنفجارية لألطراف السفلىقياس  :ديوا. 

  سبورة تثبيت على الحائط بحيث تكون حافتها السفلى مرتفعة عن  :ايه ار ا دى دع

 ، قطع طباشير، استمارة تججيل.سم(022-052األرض )

                                                           
1 .Alexander DELLAL, OPCti,Page 283. 
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بر قطعة طباشير، ثم يقف بحيث تكون ذراعه املاسكة يمسك املخت :عواصي ر اال ىب ا

ا عالمة للطباشير بجانب السبورة، ثم يقوم املختبر برفع ذراعه على كامل امتداده

يججل الرقم الذي وضعت العالمة أمامه، من وضع الوقوف رة و بالطباشير على السبو 

رجحتهما نصفا ثم م نالركبتايمرجح املختبر الذراعين أماما عاليا ثم أسفل خلفا معا مع ثني 

ها لعمل الوصول الي للوثب العمودي إلى أقص ى مسافة يستطيع الركبتينمع فرد أماما عاليا 

 الذي وضعت العالمة الثانية أمامه. ميججل الرقالذراع على كامل امتدادها، عالمة أخرى و 

 
 ديو مالقفز الع راباختداء أطريقة تبين  5 رقمورة الص

 :ل   ال  و عب الىدايبنم -8

 تحديد األهداف: 

  التركيز على تطبيق البرنامج التدريبي في أحسن الظروف و تمكين الالعبين من

الحفاظ على مستواهم البدني من خالل املحافظة على السرعة الاوائية 

 السفلية.لألطراف  االنفجاريةالقصوى و القوة 

 السرعة الاوائية القصوى لبرنامج: ويضم البرنامج املتطلبات البدنية )تحديد محتوى ا 

ل التي من خالالى الصفات النفسية و  باإلضافة( لألطراف السفلى والقوة االنفجارية

 الوحدات التدريبية املقترحة.

   الوسائل املختارة من طرف الباحثان للمساعدة على  وتتمثل في البرنامج:وسائل تنفيذ

 :الظروف فيما يلي أحسنلبرنامج في تنفيذ ا

  البحث.تحديد عينة 
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  املكان املخصص له.تحديد الزمن و 

 . ضبط االختبارات 

 . ضبط الزمن الكلي ملختلف الفترات التدريبية 

 .تحديد الوسائل البيداغوجية املستعملة في الدراسة 

  مبادئ الطريقة التدريبية املتبعة في البرنامج.تحديد الضوابط و 

 الكلي ملختلف الفترات التدريبية ضبط الزمن. 

 ييل ال  و عبلت: 

بعد ضبط مختلف االجراءات الخاصة بالبرنامج التدريبي تم تطبيق هذا البرنامج على 

 .م تطبيق حصة كل أسبوع ملدة شاريناملجموعة التجريبية حيث ت

   مل   ال  و عب الىدايبن ا  ت: 

مثال في الجانب الاوائي مت علىيرى الباحثان أن البرنامج التدريبي يساهم في املحافظة 

جري، -ب الذي قاعدته املتقطعل التدريمن خالل حم واالستطاعة الاوائيةالقدرة 

دريب الت والذي قاعدتهمتمثال في القوة االنفجارية لألطراف السفلى  وجانب القوة

أسابيع بمعدل حصة في األسبوع  21املقترح على مدار  وكان البرنامجقوة،  –املتقطع 

 التالي:عليه من طرف املشرف كان على النحو  وبعد االطالع

 

 %022راحة بشدة 1'–عمل  1'                                                         5/05 – 05/05ألسبوع األول ا -

 %52راحة بشدة 1'–عمل  1'               05-05-05/05األسبوع الثاني  -

 %12راحة بشدة 1'–عمل  1'        02/02-02/02األسبوع الثالث  -

 %52راحة بشدة 1'–عمل  1'        05/05-02/02 األسبوع الرابع -

 %022راحة بشدة 1'–عمل  1'      05/05-05/05 األسبوع الخامس -

 %52راحة بشدة 1'–عمل  1'        02/02-02/02األسبوع السادس  -

 %022راحة بشدة 1'–عمل  1'                                                       05/05-05/05 األسبوع السابع -

 %12راحة بشدة 1'–عمل  1'        02/02-05/05األسبوع الثامن  -
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 :اإلحل لي الداات   -9

حصائية هو التوصل إلى مؤشرات كافية تساعدنا على التحليل اإل  إن الادف من القيام بالدراسة

 يلي:املستعملة في بحثنا هذا تمثلت فيما  والقوانين اإلحصائية، والتفسير

  الحسابي:املتوسط 

                                                                               

  املعياري:االنحراف                                                               

 
 

  بيرسون:  معامل االرتباط                                                                                                                                                                                         
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 :T.STUDENT)ا ىب ا )

 

 املحسوبة Tقانون  يبين 3جدول رقم 
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     ص :

 يةوالقيام بعمللقد تطرقنا في هذا الفصل الى اإلجراءات امليدانية، من خالل تحديد املنهج املناسب 

 والقوةإلى اإلجراءات املتعلقة باختبارات قياس السرعة الاوائية القصوى  باإلضافةاالستطالع، 

بعد،  اوالنقاش فيمللمساعدة في التحليل  واإلجراءات اإلحصائية، واملجال والزماني للدراسة، االنفجارية

 علمي.املنهجي ألنه أساس كل بحث ثبات التدرج في العمل امليداني و ال يدل إال على إوهذا 
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 :تمهيد

ا التحليههل للنتههائج الام قهها    ههلولميههة تفرض علينهها ةهههههههههههههرو   الورض و إنههم ما اروروأ  ا البح ا ا 

ذلك و الام قد يصهههل إل  ا  ح  حث عل م التشههها  ا  وهذا ما  جل ت ةهههيال االفتت ا  و الباحث في د اسهههتم  

الغم ض عا النتائج ارسههههههههههههالة فتة هذ  الد اسههههههههههههة رد ال تبم، هذ  النتائج م رد   قا    ل إلزالة اال  ا  و 

تح يلها إلى  يانا  تسهههههههل قراوي او ويحت ح هذا الفصههههههل عيى د اسههههههة تحليلية لهذ  النتائج اردونة في جداوة 

 النتائجوهذ  تحليل مفصل لعرض و  و يما ييي لزيادي ا  كثر وة ح للنتائج الد اسة وتمثيلها البياندفاصة 
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 االختبارات: وتحليل ومناقشة نتائج عرض 

  للوينتيا:المبيي  ونتائج االفتبا وتحليل عرض 

 ا قا  النتائج املحصل عل  وعيى إثر  الت ريبية( )الضا طةبود إجراو االفتبا ا  المبلية لوينة البحث 

الوملية عا  و  رز  هذ  " "ستي دنت"Tالباحثاا  د اسة مدى ت انس هذ  الوينة مستخدما افتبا  "

  رالتالي:نتائج لا

 الداللة اإلحصائية املحس بة T الادوليةT املام عة الضا طة  املام عة الت ريبية  ارتغيرا 

ارت سط 

 الحسابد
S 

االنحراأ 

 ارويا ح 

 S 0عند  2.و

د جة الحرية 

 20و2
 غير داة 0.و2 2.و2 1و.. 0و2 1و.. السا

 غير داة 02و. 21و2 10و. 20و2 10و. الط ة 

 غير داة .1و2 00و1 1و.. .0و1 0و0. ال زا

السا 

 التد يبم 

 غير داة 0.و2 11و2 0و0 ..و2 1و0

 

طة  لوينام البحث ) الضا  والسا التد يبم يمثل نتائج المياسا  االنتروب مترية :(.)جدوة  قم

 الت ريبية (

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

السن الطول الوزن السن التدريبي

T الجدولية T المحسوبة
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 و1. الحرية د جة و( 20و2) مست ى  عند االنتروب مترية المياسا  في املحس بة T يبيا (1.) الشكل

عدد  االفتبا ا 

 الوينة

د جة 

 الحرية

مست ى 

الداللة 

 االحصائية

T 

 الادولية

T 

 محس بة

الداللة 

 اإلحصائية

السرعة اله ائية افتبا  

 ’‘ navette’‘المص ى 

 غير داة 10و. 2.و0 20و2 1. 02

 افتبا  الم   االنف ا ية 

‘’Sergent Teste’’  

 غير داة   2 2.و0 20و2 1. 02

 البحث لوينام المبيي االفتبا  في املحس بة ستي دنت’’ T‘’  يمثل (0 قم) جدوة 

 

لوينة البحث عند مست ى  للسرعة اله ائية المص ى  املحس بة في االفتبا  المبيي Tيبيا  (1.) الشكل

 و1. ود جة حرية 20و2الداللة 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T الجدولية Tالمحسوبة

االختبار السرعة الهوائية القصوى

T الجدولية Tالمحسوبة
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 20و2 ةالدالل مست ى  عند البحث لوينة المة االنف ا ية المبيي االفتبا  في املحس بة T يبيا (0.) الشكل

 و1. حرية ود جة

  وقراءة النتائج:عرض  

 ااملام عتيعد  وج د  روق مون ية  يا  1.و 1. قم  والشكليا  0و . لنا ما الادوليا  قم يتضح              

الت ريبيههههة والضهههههههههههههههها طههههة وهههههذا يههههدة عيى ت ههههانس وتكههههافر املام عتيا في جمي  االفتبهههها ا  االنتروب متريههههة  

فتبهها ا  املحسههههههههههههه بههة في اال  Tوافتبها ح السهههههههههههههرعههة اله ائيههة المصههههههههههههه ى والم   االنف هها يههة حيههث  ا قيم الهههههههههههههههههههههههههه 

قيمهههة  وفي افتبههها ح السهههههههههههههرعهههة اله ائيهههة رهههرك ر  02و.رهههرصهههههههههههههغر قيمهههة و 0.و2انحصهههههههههههههر   يا  االنتروب متريهههة

 Tوهي قيم  صههههغر ما الههههههههههههههههه 10و.وفي افتبا  الم   االنف ا ية  لغت  2املحسهههه بة  Tالمصهههه ى  لغت قيمة الههههههههههههههههه

وج د عد   عيى ةما يدهذا و  1.ود جة حرية  20و2وهذا عند مسهههت ى داللة  2.و0الادولية والام قد   ب 

  روق مون ية  يا ارت سطا و

ية وهذا يونم  ا التحصيل اإلحصائد يؤكد عيى  ح اا الفروق  يا ارت سطا  ليست ذا  داللة إحصائ

 مدى ت انس عينام البحث في هذ  االفتبا ا و

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T الجدولية Tالمحسوبة

االختبار القوة االنفجارية

T الجدولية Tالمحسوبة
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  لبحث: ا لوينة والبودحالخاصة  افتبا  السرعة اله ائية المص ى المبيي  ومناقشة النتائجعرض 

 المص ى:افتبا  السرعة اله ائية  ومناقشة نتائجعرض 

 

عدد  البودح المبيي 

 الوينة 

د جة 

الحرية 

(n-1) 

مست ى 

 الداللة 

T الادولية Tالداللة  املحس بة

 اإلحصائية 
�̅� s �̅� S 

الوينة 

داة غير  .1و. .0و0 20و2 0 2. 20و2 .و0. 20و2 .و0. الت ريبية 

 إحصائيا

ة الت ريبية في افتبا  السرعة اله ائي والبودح للم م عةيبيا نتائج االفتبا  المبيي  (.) جدوة 

 المص ىو

 

 

ي افتبا  السرعة اله ائية البودح للم م عة الت ريبية فيمثل االفتبا  المبيي و  :(02) شكل

 المص ىو

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T الجدولية Tالمحسوبة

المجموعة التجربيبة

Tالمحسوبة

T الجدولية
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  وقراءة النتائج:عرض 

للم م عة الت ريبية نتحظ  البودحيبيا نتائج االفتبا  المبيي و ذح ال 02 الشكلو  .2 ما فتة الادوة 

 :ما ييي

حممت إنحراأ و  2.و0.ارت سهط الحسهابد قد  ل   فتة االفتبا  المبيي راا ا الوينة الت ريبية و 

  في حيا 2.و0.البودح نتحظ  ا ارت سههههههههههط الحسههههههههههابد قد   ههههههههههههههههههههههه  لتفتبا  ما  النسههههههههههبة  20و2مويا ح قد   

الاههدوليههة ارمههد    ه Tهي  قههل ما و  .1و.املحسههههههههههههه بههة  Tقههد  لغههت قيمههة و  20و2مويهها يهها قههد    ا ههاانحر حممههت 

ا هذد  روق مون ية  يا ارت سههههههههههههطا  و منم ال ت جو  0و د جة حرية  20و2 ى الداللة هذا عند مسههههههههههههتو  .0و0

ارمترح  يبمالتد  اسههتمرا  رسههت ى السههرعة المصهه ى   ح يم ا الم ة  ا ال رنامج محا ظة و يدة عيى وج د 

و  (MOC)قسهههههههههنطينة   وربيك ديةل    مسهههههههههنة  0. قل ما ارتمثلة في  ريق كر  المد  مناسهههههههههع لهذ  الوينة و 

 إلى الحفاظ عيى مسهههههت ى السهههههرعة اله ائية المصههههه ى  والذح  دىن اعة ال رنامج التد يبم ارمترح  ويونم هذا

 الذهابولهذ  الوينة فتة مرحلة 
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عدد  البودح المبيي 

 الوينة 

د جة 

الحرية 

(n-1) 

مست ى 

 الداللة 

T 

 الادولية

Tالداللة  املحس بة

 �̅� s �̅� s اإلحصائية 

الوينة 

 الضا طة 

داة غير  .0و0 .0و0 20و2 0 2. ..و0 0.و0. 0و. .و0.

 إحصائيا

 والمص ى الضا طة في افتبا  السرعة اله ائية  والبودح للم م عةيبيا نتائج االفتبا  المبيي  (21 قم ) جدوة 

 افتبا  السرعة اله ائية المص ى  الضا طة في والبودح للم م عةيمثل االفتبا  المبيي  (.0) الشكل

 

  وقراءة النتائجعرض:  

 ةالضا طة للسرعللم م عة  البودحذح يبيا نتائج االفتبا  المبيي و ال .0والشكل  21ما فتة الادوة 

 ييي:نتحظ ما اله ائية المص ى 

حممت إنحراأ مويا ح و  2.و0.ارت سط الحسابد قد  ل   االفتبا  المبيي رااوفتة ضا طة  ا الوينة ال

 ولتفتبا  ما  النسبة  02و.قد   

قد  لغت و  ..و0مويا يا قد    انحرا ا  في حيا حممت 0.و0.البودح نتحظ  ا ارت سط الحسابد قد   ه  

ود جة  20و2اللة هذا عند مست ى الدو  .0و0الادولية ارمد    ه Tهي  قل ما و  .0و0املحس بة  Tقيمة 
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T الجدولية Tالمحسوبة

المجموعة الضابطة

Tالمحسوبة

T الجدولية
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استمرا  رست ى محا ظة و وج د  ا يدة عيىذه جد  روق مون ية  يا ارت سطا  و ت منمو  0حرية 

  وص ى السرعة الم

 

 

 

 

الخاصة  االفتبا  البودح للسرعة اله ائية المص ى لكل ما الوينة  وتحليل النتائجيبيا  (21 قم ) جدوة 

 ووالضا طةالت ريبية 

 

لمص ىوافتبا  السرعة اله ائية ا البودح للوينيتيا في لتفتبا يمثل الفرق  يا ارت سطا   (00) الشكل

  

0

2

4

6

8

10

12

14

العينة التجريبية العينة الضابطة

المتوسط الحسابي

العينة الضابطة العينة التجريبية

نتائج افتبا  

 الوينة 

عدد 

 الوينة 

د جة 

 الحرية

مست ى 

 داللة

�̅� S Tt Ts  الداللة

 اإلحصائية

الوينة 

 الت ريبية 

غير داة  2 2.و0 2.و0. 00و. 20و2 1. 02

 إحصائيا

الوينة 

 الضا طة 

 2.و0. 00و.
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 :عرض وقراءة النتائج 

البودح للوينتيا  لتفتبا ارت سط الحسابد ظ  ا  قم نتح 00والشكل  21 فتة الادوة  قم ما

عند مست ى  2املحس بة تساوح  Tحيث رانت  2.و0.وانحرا ا مويا يا  ل   00و. الضا طة والت ريبية قد   ه

وج د  روق  عد  وهذا ما يدة عيى 2.و0الادولية ارمد    ه  Tوهي  دن، ما  1.ود جة حرية  20و2داللة 

 يا املام عتيا الت ريبية والضا طةو في افتبا  السرعة اله ائية المص ى وبالتالي  ذا  داللة احصائية

 ملام عة الت ريبيةومج التد يبم ارمترح ارطبق عيى اليس هناك   ضلية لصالح ال رنا

  البحث والبعدي لعينةالخاصة باختبار القوة االنفجارية القبلي  ومناقشة النتائجعرض : 

 االنفجارية:اختبار القوة  ومناقشة نتائج عرض -

عدد  البودح المبيي 

 الوينة 

د جة 

الحرية 

(n-1) 

مست ى 

 الداللة 

T الادولية Tالداللة  املحس بة

 �̅� s �̅� s اإلحصائية 

الوينة 

 الت ريبية 

داة غير  .0و. .0و0 20و2 0 2. 0و2 00و2 20و2 01و2

 إحصائيا

 ف ا يةاالنالت ريبية في افتبا  الم    والبودح للم م عةيبيا نتائج االفتبا  المبيي  (0 قم ) جدوة 

 

 يبيا نتائج االفتبا  المبيي والب  للم م عة الت ريبية في افتبا  الم   االنف ا ية (00) الشكل

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T الجدولية Tالمحسوبة

الت ربيبةاملام عة

Tالمحسوبة

T الجدولية
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  وقراءة النتائجعرض:  

وانحراأ مويا ح ممدا    01و2تحصلت في االفتبا  المبيي عيى  مت سط حسابد يمد   هه   ت ريبيةالوينة ال

و قد  لغت  20و2و االنحراأ ارويا ح قد   هه  00و2في حيا في االفتبا  البودح  ل  ارت سط الحسابد   20و2

عند  20و2و هذا عند مست ى الداللة  .0و0الادولية و الام تمد   ه  Tو هي اقل ما .0و.املحس بة  Tقيمة 

مونا  و ه   20و2و الذح  ل    جد  روق  يا ارت سطيانستنتج انم ال ت   و ما هذا ارنطلق0د جة الحرية 

يدة عيى وج د محا ظة في مست ى الم   االنف ا ية لألطراأ السفيى و هذا  اج  لل رنامج التد يبم 

  للم م عة الت ريبية  و 

 عدد البودح المبيي  

 الوينة

درجة 

الحرية 

(n-1) 

 مست ى 

  الداللة
T الادولية Tالداللة  املحس بة

 اإلحصائية 
�̅� S �̅� S 

الوينة 

 الضا طة 
داة غير  10و2 .0و0 20و2 0 2. 20و2 00و2 20و2 01و2

 إحصائيا

 

الضا طة في افتبا  الم    والبودح للم م عةيبيا نتائج االفتبا  المبيي ( 2.)  قم جدوة 

 االنف ا ية
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 االنف ا ية الم   افتبا  في الضا طة والبودح للم م عة المبيي االفتبا ( يبيا .0شكل  قم )

 :وقراءة النتائج عرض -

 ممدا   مويا ح  وانحراأ 01و2 هه  يمد  حسابد عيى مت سط المبيي االفتبا  في تحصلت الضا طة الوينة

  لغت وقد 20و2  هه قد  ارويا ح  واالنحراأ 01و2 الحسابد ارت سط  ل  البودح االفتبا  في حيا في 20و2

 عند 20و2 الداللة مست ى  عند وهذا .0و0  ه تمد  والام الادولية T ما اقل وهي10و2 املحس بة T قيمة

  لل رنامج مونا  20و2  ل  والذح ارت سطيا  يا  روق ت جد انم نستنتج ارنطلق هذا وما  0 الحرية د جة

 الت ريبية ما الوينة لكلاالنف ا ية للم   النتائج الخاصة  االفتبا  البودح وتحليل يبيا  (.. قم ) جدوة 

 ووالضا طة

نتائج افتبا  

 الوينة 

عدد 

 الوينة 

د جة 

 الحرية

مست ى 

 داللة

�̅� S Tt Ts  الداللة

 اإلحصائية

غير داة  00و. 2.و0 00و2 20و2 20و2 1. 02 الوينة الت ريبية 

 إحصائيا
 01و2 21و2 الوينة الضا طة 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

T الجدولية Tالمحسوبة

المجموعة الضابطة

Tالمحسوبة

T الجدولية
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 نف ا يةواال البودح للوينيتيا في افتبا  الم    لتفتبا يمثل الفرق  يا ارت سطا   (00 قم ) الشكل

  وقراءة النتائج:عرض 

ظ  ا الوينة الت ريبية حممت مت سهههطا حسهههها يا قد    قم نتح 00والشهههكل  .. فتة الادوة  قم ما

وانحا  ها 01و2 ما  النسههههههههههبة للوينة الضهههههههههها طة  كاا مت سههههههههههطها الحسههههههههههابد  20و2وانحرا ا مويا يا  ل   00و2

عند  00و.املحسهههههههه بة تسههههههههاوح  Tلوينة الد اسههههههههة حيث رانت  حوهذا االفتبا  البود 21و2ارويا ح قد    ههههههههههههههههههههه 

وج د  عد  وهذا ما يدة عيى 2.و0الادولية ارمد    ههههههههههه  Tوهي  دن، ما  1.ود جة حرية  20و2مست ى داللة 

تالي  إا لم   االنف ا ية وبالا يا املام عتيا الت ريبية والضهههههههها طةو في افتبا   ذا  داللة احصههههههههائية روق 

 هناك محا ظة عيى مست ى الم   االنف ا يةو

 

 

 

 

 

0,36

0,365

0,37

0,375

0,38

0,385

0,39

0,395

العينة الضابطة

المتوسط الحسابي

العينة الضابطة العينة التجريبية
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  الفرعية الفرضياتعلى ضوء  ومناقشة النتائجتحليل:  

ع كذا ما فتة الاانالام تحصلنا عل  ا ما فتة عرض وقراو  النتائج  و عيى ة و االستنتاجا  

  راآلتد:رانت  حثنا و يا  د اسا  ارشا  ة تم مما لت ا  فرةالالنظرح و 

  األولى:الفرضية  

بيي المة إحصههههههههههههههائيهههة  يا االفتبههها  البوهههدح و داللههه  روق ذا   جهههد نهههم ال ت    ههها ا ترةهههههههههههههنهههاالام و 

 و"الت ريبيةالخاص  السرعة اله ائية المص ى للم م عة 

 نم ال  Tلنتائج صحة هذ  الفرةية حيث  ا اروالاة اإلحصائية  استخدا  افتبا  وقد  ثبتت ا

الام  لغت  الادولية Tوهي  قل ما  .1و.املحس بة  Tي جد  رق ذو داللة إحصائية حيث  لغت 

 و.0و0.0و0

 

 الفرضية الثانية : 

 لخاصاالمبيي والبودح ال ي جد  روق ذو داللة إحصائية  يا االفتبا   " نم ا ترةنا    ا  

 "وللم م عة الت ريبية  الم   االنف ا ية لألطراأ السفيى 

ضح كما ه  م   وذا  داللة إحصائية روق  كت ا هنا صحة هذ  الفرةية إذ لم ئجلمد  ثبتت النتا

الادولية  Tوهي  صغر ما  .0و.املحس بة  Tحيث  لغت قيمة  00والشكل  قم  0 قم في الادوة 

  دى ية   مدلم ترثير و وال  ا ال رنامج التد يبم ارطبق عيى الوينة الت ريبية ومنم نستنتج .0و0

حيث وووو  ةعمتق فط ا  المفز  في متمثت البلي مترح  التملص عيى  كز والذح ق   تمط ار الومل

 Coutureما  كدتم د اسة وهذا  السفيى لألطراأ االنف ا ية الخاصية زياد  في كبير دو ا لها راا

Philippe  مختلط ه  األ ضل ت يفا ما  جل -والام  سفر  عا نتي ة  ا ال روت ر ة متمط

 الحفاظ عيى ار تسبا  اله ائية وكذا الم    ويحتمل  ا يساهم في تط يرهماو
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 الثالثة: الفرضية  

ي جد  رق ذو داللة إحصائية  يا االفتبا  البودح للم م عة الت ريبية  "ا ترةنا    ا  نم 

  يةوالم   االنف اللم م عة الضا طة في افتبا ح السرعة اله ائية المص ى  واالفتبا  البودح

داللة   روق ذا  حيث هناكلمد  ثبتت النتائج عد  صحة الفرةية  و"الت ريبيةلصالح املام عة 

  يةوالم   االنف اإحصائية لصالح االفتبا  البودح البودح الفتبا  السرعة اله ائية المص ى 

 وت جد   ضلية للم م عة الت ريبية عيى املام عة الضا طة ومنم ال

 

  العامة:الفرضية  

ا بما  ا هذارج ع إلى الفرةههههههههههيتيا الازئيتيا  و ما  جل التحمق ما صههههههههههحة الفرةههههههههههية الوامة ي ع ال

 ا الام تم صهههههههههههههياغتلام هي إجها هة عا التسههههههههههههها ة الوها  و ا ا الفرةهههههههههههههيهة الوهامهة و  االفيرتهاا قهد تحمق   مونها 

 عيى املحا ظة يف  واة بشهههههكل يسهههههاهم مختلط ارتمط  التد يع  اسهههههتخدا  تد يبم  رنامج تطبيق" رالتالي:

" قد U18 المد  كر  العبم عند السهههههههفيى لألطراأ االنف ا ية والم   المصههههههه ى  اله ائية السههههههرعة مسههههههت ى 

 تحممتو

 :االستنتاجات 

 ن اع التهههد يهههع ما  جهههل املحههها ظهههة عيى الحهههد األق ههههههههههههه   وهههد التهههد يهههع ارتمط  جرح ق     ضههههههههههههههل ي -

 الست تك االكسايا والم   االنف ا يةو

   ضلية  رنامج التد يع ارتمط  جرح ق   عيى غير  ما ال رامج ارطبمة ما طرأ ارد ب -

 لبناو ال رامج التد يبيةو مهم استخدا  نتائج االفتبا ا  المبلية -

  سههههههههههائل بسههههههههههيطة وغير مكلفة وهذا ما يتما هههههههههه   وال اق  التد يبم في التد يع تطبيق هذا الن ع ما  -

 الازائر

ما  جل املحا ظة عيى السهههرعة اله ائية المصههه ى والم   االنف ا ية لألطراأ السهههفيى يتطلع هذا  -

  سا ي  )شهريا(   تير  حصة واحد  رل  سب ع  التد يع ارتمط  جرح ق   1ال رنامج التد يبم 

المصههههههههههههه ى والم   رح ق   ه  األنسههههههههههههههههع للمحهههها ظههههة عيى السهههههههههههههرعههههة اله ائيههههة التههههد يههههع ارتمط  ج -

 االنف ا يةو
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 التوصيات:  

 ق  ( وهذا  الخص ص في مرحلة ارنا سةو  –ننصح ارد بيا  استخدا  التد يع ارتمط  مختلط )جرح 

 ق   اا تك ا الراحة نشطةو-يفضل في حصة التد يع ارتمط 

 قبل الشروع في تطبيق ال رنامج التد يبموي ع اجراو افتبا ا   دنية 

 مراعا  تم ة  الحصص التد يبية ارمترحة في ال رنامج األسب عيو

 (وVMAما  %جرح تحدد مسا ة الارح الشد  ارست د ة )ووو -في التد يع ارتمط 

  طريمة التد يع ارتمط  للوع كر  المد  الحديثةو قةرو   اطتع ارد بيا عيى رل ما يتول

 التد يع ارتمط  يخض  في منهاية وة  م االتم لمان ا األنظمة الطاق يةو 



 

 خاتمة

 خاتمة:

إن التطور الحاصل في امليدان الراض ي عموما وفي كرة القدم بشكل خاص يفرض على طرق اإلعداد            

قسريا التغير والتطور، ولقد جاءت هذه الدراسة مواكبة للتطورات والتي كان من مواليدها ما يعرف بكرة 

مختلط في -ملتقطعالقدم الحديثة وتمحورت دراستنا حول أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام التدريب ا

الحفاظ على مستوى السرعة الهوائية القصوى والقوة االنفجارية التي تم اكتسابهما أثناء مرحلتي االعداد 

 البدني العام والخاص والحفاظ على نفس مستوى الصفتين البدنيتين خالل املرحلة التنافسية )الذهاب( 

وتم إجراء االختبارات على  U18قسنطينة  أوملبيك دية العب من فريق مولو  52شملت عينة الدراسة             

ت االختباراالعبين من أجل دراسة صدق وثبات االختبارات وقد تم إقصاء هؤالء فيما بعد، وبعد إجراء 2

القبلية والبعدية على كل من العينة التجريبية والعينة الضابطة، كانت جميع النتائج تصب في صالح 

رف الباحث، إذ أثبت البرنامج التدريبي املقترح نجاعته والذي تم برمجت الفرضيات املوضوعة من ط

فقد كانت نتائج االختبارات تثبت استقرار  أسابيع بمعدل حصة واحة كل أسبوع  8حصصه على مدار 

 مستوى السرعة الهوائية القصوى والقوة االنفجارية لدى عناصر العينة التي خضعت للبرنامج التدريبي.

ومما سبق نرى أن هذا البحث قد فتح بابا كان فيما قبل موصدا وخاصة على املستوى املحلي بحيث            

طاملا الحظ املراقبون واملختصون املعانات البدنية واملستوى املتراجع للمردود اإلجمالي للمباريات بعد 

 من مرحلة املنافسة.انقضاء أسابيع محدودة 

مختلط بشكل خاص هو من أهم طرق التدريب وأكثرها تأثيرا في -املتقطع عموما واملتقطع إن التدريب           

رياضة كرة القدم لتطابق مبدئ الجهد املتقطع والتناوب بين العمل ذو الشدة العالية والراحة البينية 

 القصيرين نسبيا.

ة الحديثة وأن صفتي السرعة الهوائي وكاستنتاج أخير فإن للجانب البدني أهمية ملحة في كرة القدم           

القصوى والقوة االنفجارية هما الصفتان الحاسمتان في املباراة فاألهداف يسجل أغلبها بمستوى عال من 

القوة االنفجارية، ويتم استرجاع الكرات أيضا باملستوى العالي منها، ويسترجع الالعب في أسرع وقت كلما زاد 

 لقصوى وهذا ما يطمح إليه كل محضر بدني.تطور مستوى سرعته الهوائية ا
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  والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

  أم البواقي جامعة العربي بن مهيدي

 الرياضيةمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و

 الرياضية قسم التربية البدنية و

 تخصص تدريب رياضي

 :المحكمينرسالة إلى 

 

 

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

   السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

        بدنيةــاطات الـلوم  تقنيات النشـفي ع استرــالمادة ـفي إطار التحضير لنيل شه          

         ولـحميدانية . يقوم الباحثان بإجراء دراسة  دنيـحضير بـدريب وتـلرياضية تخصص توا  

القوة ( وVMAظة على السرعة الهوائية القصوى )محافلا فيالتدريب المتقطع مختلط  أثيرـت

  سنة.81-لدى العبي كرة القدم أقل من  لألطراف السفلى االنفجارية

 حصص1 المتمثل فيدريبي وـديكم هذا البرنامج التــرف أن نضع بين أيــظيم الشــعلنا       

من  به نتعومتت ونظرا لما صاصتاالخلكونكم أصحاب ة كل أسبوع وـحص تدريبية بمعدل

منكم اإلطالع على البرنامج  انجرومكانة علمية مرموقة في هذا المجال خبرة مهنية و

رونها تساعد في ت واقتراحاتكم التيوتدوين كل مالحظاتكم  التدريبي المقترح مع إبداء رأيكم

 الدراسة. إتمام البرنامج والمساهمة في تحقيق هدف

 التقدير.و االحترامفائق  اتقبلوا من وفي األخير                                                   

 

 :تحت إشراف األستاذ                                                           الطلبة:من إعداد         

  د. منصوري عبد هللا 

 بيــــدي فــؤاد 

 شــكيرد أيـوب 
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 60 د06 امللعب اجلواري 

 السرعة اهلوائية القصوىاحلفاظ على  اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة
املر

 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م06%
ن أقصى 
 النبض

  د5

 األطراف السفلى والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح
ا

 

 
العععععععععععععععمعععععععل 
عععععععععععععععلععععععععععععععى 
احلععععععععفععععععععاظ 
عععععععععععععععلععععععععععععععى 
السععععععععععععععرعععة 
اهلععععععوائععععععيعععععععة 
 القصعععععععععوى

زايدة و 
 عابياسععععععت
حتعععععععععمععععععععععل و 

    العضعععععععععععععععلععععععععة
و الععقععيعععععععام 
ابالسععرتعا  
يف أسععععععععععر  
وقعععععععععععععععععععععععععت 

 ممكن 

 
مث د 8 و ذلك ملدة  01-01إبيقا   جلرياب يبدأ الالعبونيقف الالعبون خلف بعضهم البعض 

  %511VMA بشدة د 8بعد ذلك راحة ملدة 

 

 
د مث 8و ذلك ملدة   21-61يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون ابجلري إبيقا  

 %511VMA بشدة د 8بعد ذلك راحة ملدة 
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إلى 
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 عري خفيف مع متارين التمديد  -
 مناقشة هدف احلصة -
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 02 د60 امللعب اجلواري 

 القوة لألطراف السفلية احلفظ على اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة
املر

 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م60%
ن أقصى 
 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح
ا

 

 
العملللللللللللللللللللللل 

 على 
تقويللللللللللللللللللللللللة 
األطللللللللراف 
السللفلية و 
احلفللللللللللللللللا  
 علللللللللللللللللللللللللللللى 
 القلللللللللللللللللللللللللللوة
 النفجاريللللللة
العضلللللللللللللية 

سلللللللللللللللللرعة و 
  استجابتها  

 

 
ابلقفز على املقعد مث القفز على احلواجز و بعد  يبدأ الالعبونيقف الالعبون خلف بعضهم البعض 

 VMA  %00دقائق راحة بشدة  8دقائق عمل و  8ملدة  51/51ذلك اجلري 

 
 

الالعبون ابلقيام خبطوات عمالقة / مهتزة مث بعد ذلك  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ
 VMA % 00دقاقئق راحة بشدة  8دقائق عمل و  8ملدة  51/51القيام ابجلري 
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 مناقشة هدف احلصة -
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 60 د06 امللعب اجلواري 

  االنفجارية+ القوة السرعة اهلوائية القصوى احملافظة اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة

املر
 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م06%
أقصى ن 

 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح

ا
 

احلفااااااااااااااااا  
علااااااااااااااااااااااااااااى 
الساااااااااااااااارعة 
اهلوائيااااااااااااااااااة 
 القصاااااااااوى

زايدة و 
عاب ياساااااات

حتمااااااااااااااااااال و 
    العضااااااااااااااااااااااالة
 والقيااااااااااااااااااا  
ابالساارتعا  
يف أساااااااااار  
وقااااااااااااااااااااااااات 

 ممكن 

 
ابجلري مث اهلرولة مث بعد ذلك القفز على احلواعز  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون

 %86دقائق راحة بشدة  8دقائق عمل و 8ملدة  06-06( BLOCابقي التمارين )وإكمال 

 
ابجلري مث اهلرولة مث بعد ذلك القفز على  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون         
   %86راحة بشدة  دقائق 8ودقائق عمل  8ملدة  06/06( BLOCالتمارين ) وإكمال ابقياحلواعز 
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 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 00 د60 امللعب اجلواري 

 (VMA) السرعة اهلوائية القصوى احلفاظ اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة

املر
 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م60%
ن أقصى 

 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح

ا
 

 
 

العملللللللللللللللللللللل 
علللللللللللللللللللللللللللللى 
احلفللللللللللللللللاظ 
 علللللللللللللللللللللللللللللى
السللللللللللللللللرعة 
اهلوائيللللللللللللللللللة 
 القصلللللللللوى

زايدة و 
عاب ياسللللللت

حتملللللللللللللللللللل و 
    العضللللللللللللللللللللللللة
 والقيللللللللللللللللللا  
ابالسللرتعا  
يف أسللللللللللر  
وقلللللللللللللللللللللللللت 

 ممكن 

 
د مث 8وذلك ملدة  00-00يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون ابجلري إبيقا  

 %90VMA بشدةد 8بعد ذلك راحة ملدة 
 
 

 
د مث 8ملدة ذلك و  51-51يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون ابجلري إبيقا  

 %90VMA د بشدة 8بعد ذلك راحة ملدة 
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 00 د60 امللعب اجلواري 

 لألطراف السفلية االنفجارية القوة احلفاظ اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة

املر
 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م60%
ن أقصى 

 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح

ا
 

 
العملللللللللللللللللللللل 

 على 
تقويللللللللللللللللللللللللة 
األطللللللللراف 
السللللللللللللللفلية 
واحلفلللللللللللاظ 

القلوة  على
العضلللللللللللللية 
 وسلللللللللللللللللرعة 
  استجابتها  

 
 القيامالالعبون ابلقيام ابلقفز اجلانيب مث بعد ذلك  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ

راحة بشدة  دقائق 8دقائق عمل و 8ملدة  50/50العمل  مرتفعة جانبية مث ابجلري. خبطوات
500% VMA 

 
القيام مث بعد ذلك  ابلقفز اجلانيبالالعبون ابلقيام  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ

راحة بشدة  دقائق 8ودقائق عمل  8ملدة  50/50 . العملابجلريمرتفعة جانبية مث  خبطوات
500% VMA 
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لم

ا
 

 
العودة 

إلى 
الحالة 

 الطبيعية 

 

 
 جري خفيف مع متارين التمديد  -
 مناقشة هدف احلصة -

 
 

06% 
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 نبض

 
 
 
 

 د01
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 . بيدي فؤاد

 06 د60 امللعب اجلواري 

  االنفجارية+ القوة السرعة اهلوائية القصوى احلفاظ اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة
املر

 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م60%
أقصى ن 

 النبض

  د5

األطراف  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصلالسفلى 

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح
ا

 

احلفاااااااااااااااااااااااااظ 
 علااااااااااااااااااااااااااااااااااااى
السااااااااااااااااااااااااارعة 
اهلوائياااااااااااااااااااااااااااة 
 القصااااااااااااااااااوى
والقااااااااااااااااااااااااااااااوة 
 االنفجارياااااااااة

زايدة و 
عاب ياسااااااااااااااات

حتمااااااااااااااااااااااااااال و 
    العضااااااااااااااااااااااااااااااااالة
 والقياااااااااااااااااااااااااااا  
ابالساااااااااااارت ا  
يف أساااااااااااااااااار  
 وقت ممكن 

 
مث بعد ذلك القفز على احلوا ز  ابلقفز العمودي يبدأ الالعبونيقف الالعبون خلف بعضهم البعض 

  %90VMAدقائق راحة بشدة  8دقائق عمل و  8ملدة  00-00 بني السرعة/القوة مال ابقي التمارينإك

 
ابلقفز العمودي مث بعد ذلك القفز على  يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون

راحة بشدة  دقائق 8ودقائق عمل  8ملدة  00-00التمارين بني السرعة/القوة  وإكمال ابقياحلوا ز 
90% VMA 

ية
هائ

الن
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ا
 

 
العودة إلى 

الحالة 
 الطبيعية 

 

 
  ري خفيف مع متارين التمديد  -
 مناقشة هدف احلصة -
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 60 د06 امللعب اجلواري 

 السرعة اهلوائية القصوى احلفاظ اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة

املر
 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م06%
ن أقصى 

 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح

ا
 

 
 

احملافظةةةةةةةةةةةةةةة 
علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
السةةةةةةةةةةةةةةةةرعة 
اهلوائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 القصةةةةةةةةةوى
وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا 

عاب ياسةةةةةةت
حتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل و 

    العضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة
 والقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
ابالسةةرتعا  
يف أسةةةةةةةةةةر  
وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 ممكن 

 
د مث 8وذلك ملدة  51-51 بعض يبدأ الالعبون ابجلري إبيقا يقف الالعبون خلف بعضهم ال

 %511VMA بشدةد 8بعد ذلك راحة ملدة 
 

 
د مث 8ملدة و ذلك  51-51يقف الالعبون خلف بعضهم البعض يبدأ الالعبون ابجلري إبيقا  

 %511VMA د بشدة 8بعد ذلك راحة ملدة 
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إلى 
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 الطبيعية 

 

 عري خفيف مع متارين التمديد  -
 هدف احلصةمناقشة  -
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 رقم احلصة الوقت مكان التدريب التاريخ املدرب
 . شكريد أيوب
 . بيدي فؤاد

 00 د60 امللعب اجلواري 

 لألطراف السفلية االنفجارية القوةاحلفاظ على  اهلدف
 التشكيالت الوقت الشدة التمارين األهداف املرحلة

ريية
حض

 الت
حلة

املر
 

 الغياابت.جيل ست - 
 طرح هدف احلصة -

م60%
ن أقصى 

 النبض

  د5

األطراف السفلى  والرتكيز علىاألمحاء  -
 والعضالت ومتديد املفاصل

 د55

سية
ألسا

لة ا
ملرح

ا
 

 
العملللللللللللللللللللللل 

 على 
تقويللللللللللللللللللللللللة 
األطللللللللراف 
السللللللللللللللفلية 
واحلفلللللللللللاظ 
على القلوة 
العضلللللللللللللية 

سلللللللللللللللللرعة و 
  استجابتها  

 
وضع  °00يستند الالعبون إىل اجلدار يف وضعية اجللوس على كرسي، حبيث تثىن الركبة بزاوية 

 القيام قفزاتمث بعد ذلك اثنية  51مدة  ، البقاء على هذه الوضعيةثقل خارجي فوق الفخذين
 %00راحة بشدة  دقائق 0ودقائق عمل  0ملدة  51/51 مث ابجلري. العمل على احلواجز

VMA 

 
 وضع° 00 بزاوية الركبة تثىن حبيث كرسي، على اجللوس وضعية يف اجلدار إىل الالعبون يستند

 قفزات القيام ذلك بعد مث اثنية 51 مدة الوضعية هذه على البقاء الفخذين، فوق خارجي ثقل
 %00راحة بشدة  دقائق 0ودقائق عمل  0ملدة  50/00 العمل. ابجلري مث احلواجز على
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 جري خفيف مع متارين التمديد  -
 مناقشة هدف احلصة -

 
 

06% 
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 :هتاجئ عنة ادلراسة الاس تطالعية يف الاختبارات القبلية و البعدية 

اختبار الرسعة الهوائية القصوى  الامس و اللقب الرمق

VMA 

اختبار القفز العمودي من 

 الثبات

 بعدي قبيل بعدي قبيل

01  11 11 0.36 0.37 

02  12 12.5 0.38 0.38 

03  10 10 0.39 0.40 

04  13 13 0.36 0.36 

05  11.5 11 0.38 0.38 
  

 :هتاجئ القياسات الاهرتوبومرتية للعينتني يف الاختبار القبيل 

 هتاجئ القياسات الاهرتبومرتية للعينة الضابطة هتاجئ القياسات الاهرتبومرتية للعينة التجريبية الرمق

 

س نوات  الوزن الطول السن

 التدريب

س نوات  الوزن الطول السن

 التدريب

01 17 1.78 64 4 17 1.74 66 4 

02 17 1.74 62 4 17 1.80 69 4 

03 17 1.72 68 4 16 1.82 71 2 

04 17 1.68 63 4 16 1.73 62 2 

05 17 1.70 57 4 17 1.66 58 4 

06 16 1.70 69 3 17 1.77 44 4 

07 16 1.73 65 3 17 1.68 54 4 

08 17 1.66 70 3 16 1.70 58 3 

09 17 1.75 60 4 17 1.80 70 4 

10 17 1.75 61 4 17 1.78 65 4 



 



 ملخص الدراسة :         

قىة  على السرعت الهىائيت -جطرقنا في بحثنا إلى معرفت أثر التدريب املتقطع املختلط جري  

 سنت. 11القصىي و القىة الاهفجاريت لالطراف السفلى لدي العبي كرة القدم أقل من 

كل فعال قىة ًأثر بش-وقد جم صياغت الفرضيت العامت كما ًلى التدريب املتقطع الاملختلط جري  

على املحافظت على مستىي السرعت الهىائيت القصىي و القىة الاهفجاريت لألطراف السفلى لدي العبي 

 سنت. 11كرة القدم أقل 

 ى التالي 3 الفرضياث الفرعيت فكاهت على النح أما فيما ًخص

 ت بين الاختبار البعدي و القبلي الخاص بالقىة الاهفجاريت ال ًىجد فروق ذاث داللت احصائي

 الطراف السفلى للمجمىعت التجريبيت .

  ال ًىجد فروق ذاث داللت احصائيت بين الاختبار البعدي و القبلي الخاص بالسرعت الهىائيت

 القصىي للمجمىعت التجريبيت .

 ت التجريبيت و الاختبار البعدي ًىجد فروق ذاث داللت احصائيت بين الاختبار البعدي للمجمىع

للمجمىعت الضابطت في اختباري السرعت الهىائيت والقىة الاهفجاريت لصالح املجمىعت 

 التجريبيت .

قىة في املحافظت على -جىضيح مساهمت الاسلىب املتقطع مختلط جري  3أهمية البحث 

 . ف السفلىالسرعت الهىائيت و القىة الاهفجاريت لالطرا

 اجراءات الدراسة امليدانية : 

 10استطالعيت،  2العب، 22العينت 3 لقد جم اختيار العينت بطريقت قصدًت و جمثلت في 

 ججريبيت .10ضابطت، 

أجريت الدراست امليداهيت في امللعب الجىاري للمركب الرياض ي املجال املكاني و الزماني : 

 .22/02/2012إلى  22/02/2012في الفترة املمتدة بين .الشهيد حمالوي بمدًنت قسنطينت 

 جم استخدام املنهج التجريبي ملالئمته مع طبيعت الدراست .املنهج املستخدم : 

قىة ، السرعت الهىائيت القصىي، القىة -التدريب املتقطع مختلط جري  الكلمات املفتاحية :

 الاهفجاريت، كرة القدم .
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