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تنمية صفة  ىتأثير التدريب بالمنهجين التكراري والمستمر عل

 سنة) 42-81(  الصاالت  مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم

 حسيبة بن بوعلي دراسة ميدانية باإلقامة الجامعية

 _والية ام البواقي_
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 و عرفــــــــــانر  ــــــــــــــــــشك

 أتقدم بأسمى عبارات الشكـــر و اإلجـــالل و التقدير إلى من  

 وهبفينـــا الحيــــاة سبحانــــــه عز وجـــــــــل

 إلــــــى جميــــــع أســـــــــاتـــــذة المعهـــد الكــــــــــرام

 البدنيــــة و الرياضيــــةإلــــــى كــــــــــل دكاتـــــرة معهــــــد التربيــة  

 "غريبي هشـــام  "أقــــدم شكــــري الجزيــــــل لألستــــاذ الفـاضــــل  

 دون استثناء و إن خاننا الذكر

  



 

  ت

 
 

  

 مــــــــــــــــــــــالرحي  نـــم اهلل الرحمـــــــبس

 "ون  ــــــــن ال يعلمـــــــــون و الذيــــــــن يعلمـــوي الذيــــل يستــــــــــــو ه"

 من علمتني أن الحياة عطاء... إلى القـلب الذي ينبض بالدعاء

 إلى من تحدى الصعاب( منصورة)و أن العطاء وفـاء أمي الغالية  

 (الشافعي)و قهر المحن لينير لي طريقي طريق العلم أبي العزيز  
 أيامي و شاركوني أفراحي و أحزاني و أشد بهم ساعدي  إلى من قـاسموني

 إخوتي أطـــــــــــال اهلل فـــــــي عمرهــــــــم و كـــــــــل األقــــــــــارب مـــــــــن قريـــــــب و بعيـــــــد
 و إلى كل األصدقـاء الذين قـاسموني و شاركوني هذا البحث و لهم شكر خاص و

 اهلل ورعها على مجهودهـا العظيـــم فـــــــــي تقديــــــــم العـــــونأشكر صديقتي حفظها  
 محمدي رميسة وأخيرا إلى كل من عرف وأحب مروى بصدق إلى من عرفت

 وأحببت و أهديها إلى كل من عجز قـلمي عن كتابة اسمــه إلــــــى أطفـــــــــــال
 . . . .العـــــــــــــراق الحبيســــــــــــــــــــــــة  الحجــــــــــــــــــــــارة و إلـــــــــــى  

 

 

 

 

 



 

  ث

 

 

 خير المسألة و خير الدعاء و خير النجاح و خير العلم و خير العمل  اللهم إني أسألك  »
 «و خير الحياة و خير الممات و ثبتني و ثقـل موازيني و حقق إيماني و ارفع درجتي       
 .الصالة و السالم على خاتم النبيين محمد صلى اهلل عليه و سلم  :بسم اهلل فـاتحتي         

 :أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                                      
 التي سهرت الدجى ألجلي ، و إلى  اهدي هذا العمل المتواضع إلى نبع الحنان أمي         
 و إلى باقي األخوة  *وليد*أبي الذي رافقني طوال حياتي و إلى رفقي دربي أخي العزيز         

 .خير الدين و النوري و خالد و حبيبة                  
و إلى الزوج الكريم بالل و إلى رفيقـات الحبيبات في الدراسة إيمان ، عفـاف ، شهرة                    

، 
 «مــــــــــروى   »ياسمين ، وسام ، أمال و بالطبع ال أنسى رفقتي العزيزة                                 

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد ، و ال أنسى  اما                       
 .األســــــــــــــــــاتـــــــــــذة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام
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 ***فهــــــــــــــــــــــــرس املحتويـــــــــــــــات*** 

 أ ................................................................................................................. بسملة ال

 ب ......................................................................................................... شكـــــر و عرفان

 ت ......................................................................................................... إلاهـــــــــــــــــــــــــــــــداءات

 ث ................................................................................................................. الفهرس 

 ح ........................................................................................................ الجداول  قائمة

 ج ......................................................................................................... ألاشكال قائمة

  10 .................................................................................................................. دقدةة امل

ـــل التمهيـــــدي**   **الفصـــــــــ

 10 .................................................................................... املدقدةــــة وإشكالية  الدراسة0

 10 ..................................................................................... التســـــاؤالت الفرعيــــة  0.0

 10 ............................................................................................. الفرضيــــــة الرئيسية . 2

 10 ........................................................................................ الفرضيات الفرعية0.2

 10 ................................................................................................  أهميــــة الدراســــــة . 3

 10 ................................................................................................  أهــــــداف الدراســــة. 0

 10 ............................................................................................... ةتغيــــــرات البحــــــث . 0

 10 ............................................................................... تعريفمصطلحات البحث 0.0

 10 ............................................................................................ الدراســـــــات املشابهـــة . 0

  

 الجانب النظري : ألاول الباب 

 التدريب الرياض ي الحديث: الفصل ألاول 

 00 .................................................................................................................... تمهيد 

 01 ......................................................................... ةفهوم التدريب الرياض ي الحديث. 0

 00 ........................................................................ .ةبادئ التدريب الرياض ي الحديث. 2

 00 ................................................................................. ةبدا الفروق الفردية0.2

 00 ...................................................................................... ةبدا زيادة الحمل2.2

 21 ............................................................................................. ةبدا التناوب3.2

 21 ............................................................................................ ةبدا التكيف0.2



 

 ث

 20 ..................................................................... خصائص التدريب الرياض ي الحديث. 3

 22 ..................................................................... وسائل التدريب العاةة في كرة الدقدم. 0

 23 ........................................................................................... اشكال حمل التدريب. 0

 23 ........................................................................... (شدة املثير)شدة الحمل 0.0

 23 ............................................................................................ حجم الحمل 2.0

 20 ........................................................................................... كثافة الحمل 3.0

  20 .......................................................... الدوائر التدريبية في ةجال التدريب الرياض ي. 0

 20 ........................................................................... الدوائر التدريبية الكبرى  0.0

 20 ....................................................................... الدوائر التدريبية املتوسطة 2.0

 20 ...................................................................... انواع الدوائر املتوسط 0.2.0

 20 ......................................................................... الدوائر التدريبية الصغيرة 3.0

 20 .......................................................................................... حصة تدريبية 0.0

 21 ................................................................................................................... خالصة

 **طرائق التدريب الرياض ي الحديث: الفصل الثاني ** 

 31 .................................................................................................................... تمهيد 

 30 .......................................................................................... التدريب قتعريف طرائ.0

 30 .......................... إلاشتراطات التي يجب ةراعاتها عند إختيار طريدقة التدريب2.0

 31 ....................................................................................... طريدقة التدريب املستمر .2

 32 ................................................................. ةميزات طريدقة التدريب املستمر0.2

 33 ............... تأثير  طريدقة إلاعداد املستمر ةن الناحية الفسيولوجية والنفسية 2.2

 33 ................................................................أهداف طريدقة التدريب املستمر  3.2

 33 ............................................................................ تشكيل الحمل املستمر  0.2

 30 .............................................................. أساليب طريدقة التدريب املستمر  0.2

 36 .......................................................................................... طريدقة التدريب الفتري .3

 36 ............................................................................. الفتري ةفهوم التدريب  0.3

 30 ............................................................................... أنواع التدريب الفتري  2.3

 37 .................................................................. ةميزات طريدقة التدريب الفتري  3.3

 37 ............................................................................... أنواع التدريب الفتري  0.3



 

 ث

 30 ....................................................................... تأثير طريدقة التدريب الفتري  0.3

 38 ................................................................... أهداف طريدقة التدريب الفتري 0.3

 38 ...................................................................................... طريدقة التدريب التكراري . 0

 38 .................................................................................................... تعريفه  0.0

 39 .............................................................. أهداف طريدقة التدريب التكراري  2.0

 30 .................................................................... تأثير طريدقة التدريب التكراري  3.0

 40 .............................................................................................. ها خصائص 0.0

 40 ..........................تدقسيم طريدقة التدريب التكراري على املدى الزةني للمثير التدريبي0.0

 41 ....................................................................................... طريدقة التدريب الدائري . 0

 41 ................................................................................................... تعريفه  0.0 

 41 ..................................................... ألاساليب املستخدةة في إلاعداد الدائري 2.0

 41 ........................................................................... ةميزات التدريب الدائري 3.0

 42 ........................................................................... الدائري لتدريب أهداف ا 0.0

 42 ...................................................................................... الرياض يطرائق التدريب  .0

 42 ....................................................................... كطريدقة التدريب البليوةتر  0-0

 43 ............................................................................................ ةفهوةه 0.0.0

 43 ................................................... ةبادئ وقواعد التدريب البليوةترك  2.0.0

 43 ............................................................... ةميزات التدريب البليوةتري  3.0.0

 44 ................................................................. طريدقة جري التالل واملرتفعات  2.0

 44 ....................................................... شروط وقواعد تدريب املرتفعات 0.2.0

 45 ........................................................ خصائص التدريب في املرتفعات  2.2.0

 00 ........................................................... أساليب التدريب في املرتفعات 3.2.0

 46 ......................................................................... لضاغططريدقة التدريب ا 0-3

 00 ......................................................................... باملحطات طريدقة التدريب 0-0

 01 ....................................................................... طريدقة التدريب الفسفوري 0-0

 00 ................................................................................................................... خالصة

 

  



 

 ث

 

 **الصفات البدنية: فصل الثالث **

 00 ................................................................................................................... تمهيد  

 02 ................................................................................................... اللياقة البدنية . 0

 02 ................................................................................................... تعريفها  0.0

 02 ............................................................................... فوائد اللياقة البدنية  2.0

 03 .......................................................................... ةدقوةات اللياقة البدنية  3. 0

 03 ................................................................................................ ( التحمل)املداوةة.2

 03 .......................................................................................تعريف املداوةة  0.2

 00 ......................................................................................... أنواع املداوةة  2.2

 00 .............................................................................. املداوةة العاةة 0.2.2

 00 ............................................................................. املداوةة الخاصة . 2.2

 00 ...................................................................................... تعريفها  0.2.2.2

 00 ............................................................................. ةداوةة السرعة 3.2.2

 00 .......................................... تدريبات ةداوةة السرعة  وسائل وسائل 0.2.2

 01 ...................................................... تنمية ةداوةة السرعة و تطويرها 0.22

 00 ................................................................................................................السرعة.3

 00 ....................................................................................... تعريف السرعة  0.3

 01 .......................................................................................... عةأنواع السر  2.3

 01 ............................................................................. السرعة إلانتدقالية 0.2.3

 01 ............................................................................... السرعة الحركية 2.2.3

 01 ................................................................................ سرعة در الفعل 3.2.3

 01 ........................................................................................ أهمية السرعة  3.3

 00 ................................................................... العواةل التي تؤثر في السرعة  0.3

 02 ................................................................................. طرق تنمية السرعة  0.3

 03 .................................................................................................................. الدقوة .0

 03 ................................................................................................  تعريفها  0.0

 03 ............................................................................................ أهمية الدقوة  2.0



 

 ث

 03 ............................................................................................ أنواع الدقوة   3.0

 03 ................................................................................ الدقوة الدقصوى  0.3.0

 00 ..................................................................... الدقوة املميزة بالسرعة   2.3.0

 00 .................................................................................. تحمل الدقوة    3.3.0

 00 .......................................................................... العواةل املؤثرة في الدقوة  0.0

 00 ..................................................................................... طرق تنمية الدقوة 0.0

 00 .............................................................................................................. املرونة .   0

 00 ............................................................................................ املرونة أنواع 2.0

 00 ...................................................................................... ةرونة ثابتة 0.2.0

 00 ........................................................... ( الديناةكية)املرونة املتحركة  2.2.0

 00 ...................................................................... العواةل املؤثرة على املرونة  3.0

 00 .......................................................................................... أهمية املرونة  0.0

 00 ............................................................................................................. الرشاقة . 0

 00 ................................................................................................  تعريفها  0.0

 60 ......................................................................................... أهمية الرشاقة 2.0

 00 ......................................................................................... أنواع الرشاقة  3.0

 00 ................................................................................ الرشاقة العاةة 0.3.0

 00 .............................................................................. الرشاقة الخاصة 2.3.0

 66 ................................................................................................  اللياقة الهوائية . 0

 01 ............................................................................ ةكونات تدريب اللياقة  0.0

 VMA ............................................................... 00السرعة الهوائية الدقصوى  2.0

 PMA  ................................................................ 01الدقدرة الهوائية الدقصوى  3.0

 01 ................................................................................... التدريب الالهوائي  0.0

 00 ...................................................................... ةكونات التدريب الالهوائي  0.0

 02 .................................................................................................................. خالصة 

  



 

 ث

 

 **الحديثة الدقدمكرة : الفصل الرابع **

 00 ...................................................................................................................... دتمهي

 00 ......................................................................... عن لعبة كرة الدقدم  حة تاريخيةمل.0

 00 ........................................................................................................... كرة الدقدم .2

 00 ......................................................................... ة الدقدم في العالم تاريخ كر 0.2

 01 ............................................................................................ خصائص كرة الدقدم .3

 00 ................................................................................................ أنواع طرق اللعب .0

 11 ............................................................................................... كرة قدم الصاالت .0

 11 ......................................................................... تعريف كرة قدم الصاالت 0.0

 11 ....................................................................... قانون كرة الدقدم الصاالت  2.0

 10 ............................................................................................. كرة الدقدم النسائية .0

 10 ............................................................... لدقدم النسائية البطوالت ألاوروبية لكرة ا.0

 11 ........................................................ أبرز التواريخ التي ةرت بها كرة الدقدم النسوية.1

 10 ................................................................................................................... خالصة

 **الجانب التطبيدقي: الباب الثاني** 

 **املنهجية و إلاجراءات: الفصل ألاول **

 02 ....................................................................................................... تمهيد-

 03 ........................................................................................... ةنهج البحث.0

 03 .............................................................................. ةجتمع و عتبة البحث.2

 00 ........................................................... الضبط الاجرائي للمتغيرات البحث.3

 00 .......................................................................................  ةجاالت البحث.0

 00 .............................................................................. املجال املكاني  0.0

 00 ............................................................................. املجال الزةاني 2.0

 00 .............................................................................. طرق و ادوات البحث. 0

 00 ..................................................................... التحليل الببلوغرافي 0.0

 00 ........................................................................ الاختبارات البدنية 2.0



 

 ث

 00 ................................................. مx3 01اختبار تحمل السرعة 0.2.0

 00 ................................................ م 211اختبار تحمل السرعة   2.2.0

 00 ...................................................................... الوسائل الاحصائية 3.0

 00 ............................................................................. الدراسة الاستطالعية. 0

 00 .................................................................... الاستطالعية التجربة 0.0

 01 .........................................................................................  الثبات 2.0

 01 ....................................................................................... الصدق 3.0

 00 ..................................................................................... الدراسة الفعلية. 0

 00 ....................................................................... الاختبارات الفعلية 0.0

 00 .......................................................................... البرناةج التدريبي 2.0

 00 ......................................................................... الاختبار البعدية   3.0

 **عرض النتائج واختبار الفرضيات: الفصل الثاني** 

 010 ....................................................................................................... تمهيد -

 012 .........................................................................................  عرض النتائج .0

 010 ........................................................... ةناقشة النتائج في ضوء الفرصات.2

 011 ............................................................................. الفرضية ألاولى 0.2

 011 ........................................................................... الفرضية الثانية 2.2

 010 ........................................................................... الفرضية الثالثة 2.3

 001 ............................................. ةناقشة النتائج في ضوء الدراسات املشابهة. 3

 000 ............................................................................................. الاقتراحات. 0

 002 .................................................................................................... الخاتمة 

 املالحق
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 **دول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق**

  71 ......................................................................... ةبادئ التدريب الالهوائي(     1)جدول رقم 

  يوضح نتائج إلاختبار الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدربت باملنهج ( 2)جدول رقم

 102 ............................................................................................................... م01×3التكراري 

  تدريت باملنهج يوضح  نتائج إلاختبار  الدقبلي و البعدي للمجموعة التي ( 3)جدول رقم

 103 ................................................................................................................. م01×3املستمر 

  يوضح نتائج إلاختبار الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدربت باملنهج ( 4)جدول رقم

 104 ................................................................................................................. م211التكراري 
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 :ةــــــــــــــــــــــــدةـــــةدق

كرة القدم هذه اللؤلؤة الساطعة في امليدان الرياض ي والتي هي محط إعجاب الجميع والسحر  إن 

الذي تملكه ألسر قلوب العالم كله، فهي التي تربعت على العرش الرياض ي على غرار التخصصات 

لماء نجد أن معظم العفلذا لتثبت أنها ألاقوى بينهم . إلخ...ألاخرى ككرة السلة وكرة اليد وكرة اليد

والباحثين يتقصون الحقائق ملعرفة السر وراء تلك الكرة السحرية ،وصبوا لدرس جميع النواحي 

إلخ واهتموا بعمليات التدريب وكل ما يحيط ...املحيطة بها البدنية والنفسية والتاكتيكيةوإلاجتماعية 

 .بها

بالتدريب الرياض ي هم من كافة النواحي وذلك يكون متعلق دإن تهيئة الالعبين مرهون بإعدا 

خالل مراحل النمو والتطورات وذلك بغية الوصول بقدراتهم إلى أعلى مستويات ممكنة وتوظيفها 

 .لتحقيق إنجاز رياض ي أفضل

ا أن التدريب الرياض ي جزء ال يتجزأ من التربية العامة و هو أحد وسائلها الفاعلة في تحقيق مك 

املواطن الصالح الذي يمتلك وسائل الخلق و إلابداع في  فلسفة الدول واملجتمعات الهادفة إلى إعداد

 .شتى مجاالت الحياة ومنها إلابداع الرياض ي الذي نبحث عنه

وتمثل طرائق التدريب املنهجية املتبعة من قبل املدرب في تطوير عناصر إلاعداد و ال سيما  

مة املرونة و الرشاقة ومداومة بما فيه من مختلف الصفات البدنية من السرعة املداو )دني بإلاعداد ال

فهي تمثل الاجراء التطبيقي املنظم للتمرينات املنفذة لتحقيق أهداف التدريب، وتختلف ( السرعة

طرائق التدريب بعضها عن بعض من حيث مكونات الحمل التدريبي املستخدم فيها لتحقيق أهداف 

ية الصفات البدنية محديث لتطوير وتنتدريب الرياض ي التدريية مختلفة وهذا يتجلى في مدى أهمية ال

 .املختلفة
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دور كبير في ميدان كرة القدم الحديثة فهي في املاض ي واجهت صعوبات  السنويةكما أن للرياضة 

جمة ألسباب عدة منها العادات والتقاليد وألاعراف  التي تقر بأن املرأة ال تستطيع أن تجاري الرجل في 

انه استطاعت املرأة أن تقتحم هذا  إال  ألاخرى  ةيالعربوباقي الدول  ميدان الرياضة خاصة في الجزائر 

مستحيل في قاموسها فهي تستطيع أن تحطم ألارقام القياسية  الش ىامليدان بجدارة وتثبت أن املرأة 

من  السنوي ويبقى البحث املستمر في كيفية إعداد العنصر . ألاخيرة  نةآلاو هذا بالفعل ما حدث في 

إلى أعلى املراتب وخاصة الناحية البدنية وذلك لرقة املرأة والبنية  اللوصول به جميع النواحي

وكذا صالبتها في نفس الوقت فهذا الجنس املزدوج الشخصية يسعى دائما إلى اكتشاف  ةاملورفولوجي

 :البحث ومن هنا يبدأ الجدل حول ما يلي  دءوبة لالكتشافودخول جميع املجاالت فهي متعطشة  

تأثير التدريب بمنهجي التكراري واملستمر على تنمية صفة مداومة السرعة لدى العبات  ما مدى

 ؟_أكابر_كرة القدم 



 

 
 

 

 

 

 

 

صل ـــالف

 التمهيدي
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 :اشكالية البحث.0

عند تسليط الضوء على هذه اللعبة بالذات يصبح ألامر مختلفا تماما ، و خارج  «كرة القدم»

عن املعتاد تشتعل القلوب بالحماسة بالرغم من وجود ألالعاب ألاخرى ككرة السلة ، كرة الطائرة ، 

ت إلخ إال أن كرة القدم هي اللعبة ألاكثر شعبة في العالم فلقد أسرة قلوب الجميع و تربع....كرة اليد 

 .فوق العرش و لم تكتفي بأنها ترأست املجاالت الرياضية ألاخرى السياسية و إلاقتصادية 

حيث يشمل التدريب الرياض ي الحديث العديد من الجوانب بدني ، نفس ي ، تكتيكي ، تقني ، و 

الجانب الذي ركزنا عليه في دراستنا هو الجانب البدني ألنه يشمل عدة أبعاد أو ما يسمي بمكونات 

 (التحمل، القوة، السرعة، الرشاقة، املرونة ) اللياقة البدنية ألاساسية 

إن مداومة السرعة تعتبر مكونا أساسيا للياقة البدنية لذا إرتأينا أن نركز  هذا ملكون بحيث 

ترى تعددت مناهج و طرق التدريب في العصر  الحديث لتطوير  و تنمية صفة املداومة السرعة ، بحيث 

لتطوير هذه الصفة بينما يرى  ألامثلأو   ملنهج التكراري هو الطريقة ألانجعهذا املجال بان ا الطالبتين

املنهج املستمر  لهذه  بأنسابيةآخرون بأن املنهج الفترى هو ألانسب و منهم من يرى غير ذلك و يقر 

و نظرا ( املستمر املنهج التكراري و )  التجريبيينمدى فعالية هذا  ملتغيرين  اكتشافالصفة و بغرض 

نحو دراسة تأثير اتهم في تنمية صفة مداومة  السرعة لدى العبات  اهتمامنالسالسة تطبيقها تمحور 

لقد إحتلت الرياضة النسوية في آلاونة ألاخيرة مرتين مرموقة في مجال الرياضة و بدأت . كرة القدم 

في العالم  السنويةو هذا هو حال الرياضة  ألاذهانفي  إنجازاتهمتدخل بأسمائها التاريخ و تدون و تحفر 

 التساؤل الرئيس ي : آلان من هنا يتبادر إلى أذهاننا مايلي 

السرعة  مداومةهل البرنامج التدريبي باملنهجين التكراري املستمر يؤثر إيجابيا على تطوير صفة          

 ?عند العبات كرة القدم آكابر

 :إقترحنا قصد توضيح هذه إلاشكالية و جوانبها 
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 :التساؤالت الفرعية التالية 0-2

أن يؤثر البرنامج التدريبي باملنهج التكراري على تطوير صفة مداومة السرعة لدى إلى أي مدى يمكن * 

 العبات كرة القدم ؟

 هل تتأثر صفة  مداومة السرعة إذا طبقنا عليها برنامج تدريبي باملنهج املستمر ؟* 

ة من ألاخر  في تنمية صفة مداومة أكثر نجاع( املستمر و التكراري ) ين أي من املنهجين التدريب* 

 السرعة  لدى العبات كرة القدم ؟

 :الفرضية الرئيسية -2

  على تطوير صفة املداومة السرعة عند ( التكراري ، املستمر ) يؤثر البرنامج التدريبي باملنهجين

 .العبات كرة القدم آكابر  

 :ة الفرضيات الفرعي 2-0

 :من خالل طرح إلاشكالية تم وضع فرضيات كإجابات مؤقتة على النحو التالي 

  طريقة التدريب باملنهج التكراري  تؤثر إيجابيا على تنمية صفة  مداومة السرعة لدى العبات كرة

 . «أكابر»القدم 

  الالعبات له تأثيرات فعالة على تطوير صفة  مداومة السرعة لدى املستمر التدريب باملنهج. 

  التدريب باملنهج التكراري أكثر  نجاعة لتطوير صفة  مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم

 «أكابر»
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 :أهمية هذه الدراسة -3

متكاملين بين كل ما هو نظري و تطبيقي و الذي  نقوم بهذه الدراسة و التي هي عبارة عن  جزئين         

من خالله نقوم بمعالجة العالقة املتبادلة بين مناهج التدريب و تأثيرها على الصفات البدنية في مجال 

 .التدريب الرياض ي الحديث 

  إلايجابية التي تخلفها على تطوير بعض  و ألاثار املنهج التكراري و املستمر معرفة مدى أهمية

 .الصفات البدنية كمداومة السرعة 

  تكمن أهميتها في التعرف على مناهج التدريب الحديثة و كيفية توجيهها حسب التخصص املراد و

 .تكيفها لتالئم مختلف الصفات البدنية 

 الرياض ي و ذلك بغية  أبرز الدور الفعال الذي يسعى العنصر النسوي مواكبته في مجال التدريب

 .متطالبات كرة القدم الحديثة  الوصول إلى مراكز مرموقة ملجارات

 :أهداف الدراسة  -0

 :نهدف من خالل دراستنا هذه إلى 

 .التعرف باملنهجين التكراري و املستمر و كيفية تطبيقها و كذلك مجاالت إستعمالها 

 في التدريب الرياض ي ( التكراري و املستمر) املنهجين  معرفة مدى نجاعة. 

  التعرف بصفة مداومة السرعة و كيفية تطويرها. 

  إيجاد حلول بالنسبة لعقدة الشوط الثاني للمباراة بالنسبة للعنصر النسوي الذي يظهر فيه

 .التعب و إلانهاك على الالعبات و التخلص منه إيجاد حلول جذرية لهذه املشكلة 
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 :ةتغيرا ت البحث  .0

    ( برنامج تدريبي)التدريب الرياض ي 

  املنهج التكراري 

 هج املستمر نامل 

  مداومة السرعة 

 :التعريف بمصطلحات البحث   0.0

 :التدريب الرياض ي   0.0.0

 ..............يقال درب فالن بالش يء و عليه عوده و مرنه  :لغة

 : إصطالحا

يعتبر التدريب الرياض ي عملية تربوية هادفة و موجهة ذات تخطيط علمي إلعداد العبين   

بمختلف مستوياتهم و حسب قدراتهم براعم ناشئين إعداد متعدد الجوانب،بدنيا ، 

مهاريا،فنيا،خططيا،نفسيا للوصول إلى أعلى مستوى ممكن و بذلك ال يتوقف التدريب على مستوى 

فقط فلكل مستوى طرق و ( قطاع البطولة ) على إعداد املستويات العليا دون آخر و ليس مقتصرا 

 1...أساليبه 

 برناةج تدريبي: 

الذي من خالله يتم وضع و تنسيق الوحدات التدريبية ووقت كل شكل الإن البرنامج التدريبي هو   

ات املدرب وحدة و املحتوى الخاص بها و يتم تنسيق هذه الوحدات وعددها ووقتها طبقا إلحتياج

الخططي  و والفترة الزمنية بين بداية التدريب وموعد البطولة ومستوى الالعبين البدني واملهاري 

                                                           
  17ص 2112، مصر،11مدحت محمود عبد العالي الشافعي، تطبيقات الهجوم في كرة اليد، طعماد الدين أبو زيد ، 1



 لتمهيديالفصل ا  

 

- 2 - 

واملستوى املرجو الوصول إليه في البطولة ويوضح البرنامج التدريبي الزمن وإلامكانيات والطرق 

 2...جميع املتغيرات السابقة  التدريبية املستخدمة فيه وذلك من خالل جداول منظمة بها

 :املنهج التكراري  2.0.0

د على أن يأخذ إلى الحد ألاقص ى لقدرات الفر  يتميز املنهج التكراري بالشدة العالية، أي الوصول  

 3...تسمح له باستعادة الشفاء الكاملبعد ذلك راحة بينية  

ا بالتناوب مع طريقتي ونستخدم هذ%  088-08لذلك  يمكن تحديد الشدة القصوى للفرد بين 

 .التدريب الفتري منخفض ومرتفع الشدة 

 4... بحيث أن الديناميكية بين الطريقتين تحسن كثيرا من مستوى الالعب

 : املنهج املستمر 3.0.0

تتميز هذه الطريقة بأن التمرينات التي تؤدى بجهد متواصل ومنظم وبدون راحة كأن يقوم  

ع من وسطة وتكون شدة الحمل في هذا النو ولزمن طويل وسرعة متالالعب بالجري ملسافة طويلة 

   5...التدريب ومتوسطة وحجمهما كبير

 (:تمحل السرعة) ةداوةة السرعة  0.0.0

التعب عند أدائه حركات بسرعة أقل من القصوى حتى يقصد بها إمكانية الالعب على مقاومة  

الالهوائي  و يعرف املؤلف تحمل السرعة على أنها القصوى ويتم إكتساب الطاقة عن طريق التنفس 

مقدرة الالعب على أداء الحركات السريعة بفترات متقطعة  أثناء فترة إستمرار املنافسة من دون 

  6... إنخفاظ في مستوى النشاط البدني و املهاري 

                                                           
العبي الجودو برنامج تدريبي لبعض مهارات الخنق وأثره على مستوى األداء لدى: محمد أحمد فؤاد رشوان الشرقاوي 2

 . 17ص 2111، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 1ط

 
 .276، ص2115، دار وائل للنشر، 1مبادئ التدريب الرياضي، ط: الخواجا محمد حسن احمد إبراهيم 3
 . 122ص  2112، القاهرة دار الفكر العربي، 12بسطوسي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي ط4

5 Turpin bernard : préparation et entraînement du football, édition Amphora, paris, 
1990,p57. بتصرف 

 . 44، ص 2111، مكتبة المحتمع العربي للنشر و التوزيع،  1تحمل االداء لالعبي كرة القدم، ط: م ياسر حسنهاش 6
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 :شابهةالدراسات امل .0

 2101اد ةنير ةحمود جاسم، كلية بغد: دراسة للباحثان ةؤيد وليد نافع  

تأثير منهج تدريبي بالطريقة التكرارية في تطوير القوة إلانفجارية للرجلين ومهارة : تحت عنوان 

 7ضرب الكرة ألبعد مسافة لكرة القدم 

 هدف الدراسة: 

   إعداد برنامج تدريبي بالطريقة التكرارية لتطوير القوة إلانفجارية للرجلين. 

  الكشف عن تأثير منهج تدريبي على تطوير مهارة ضرب الكرة ألبعد مسافة ممكنة لدى العبي

 .كرة القدم 

 ةنهج الدراسة: 

  العب  42إستخدم  الباحثان املنهج التجريبي ملالئمته و طبيعة املشكلة على عينة تتكون من

 .املنتمين إلى فريق الجامعة التكنولوجية لكرة القدم ببغداد 

 إلاستنتاجات : 

  توصل الباحثان على ان هناك تأثير فعال للمنهج التدريبي في تطوير القوة إلانفجارية للرجلين

 .لدى العبي كرة القدم 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جاةعة حلوان : دراسة اشرف ةحمد علي جابر 

 واملهاري لالعبي كرة القدم برنامج تدريبي مقترح لتطوير الجانب البدني : عنوان البحث. 

 يهدف البحث إلى تحديد أثر البرنامج املقترح في تطوير الجانب البدني : هدف الدراسة

وتحديد العالقة بين الجانب البدني والجانب املهاري ( سنة 48-01)واملهاري لالعبي كرة القدم 

 .نتيجة تطبيق البرنامج التدريبي 
                                                           

تأثير منهج تدريبي بالطريقة التكرارية في تطوير القوة : دراسة للباحثان مؤيد وليد نافع، منير محمود جاسم، تحت عنوان7
 . 2111ة لكرة القدم، كلية بغداد اإلنفجارية للرجلين ومهارة ضرب الكرة ألبعد مساف
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 إلاستنتاجات : 

للبرنامج التدريبي املقترح أثر إيجابي على التقدم بالجانب املهاري والجانب البدني لوجود 

 .عالقة إيجابية بين التقدم باملستوى البدني واملستوى املهاري نتيجة تطبيق البرنامج التدريبي 

  ( 2110)دراسة ةحمد كاظم وحسناء الستار 

 تحت عنوان: 

كراري بأسلوبين تدريبيين مختلفين في تطوير بعض الصفات البدنية تأثير  إستخدام طريقة التدريب الت

 8لدى العبي كرة الطائرة 

 هدف الدراسة: 

التعرف على تأثير كل من ألاسلوبين التدريبيين بطريقة التدريب التكراري في تطوير القوة   

 .إلانفجارية لعضالت الرجلين والذراعين 

 ةنهج الدراسة: 

-4882املنهج التجريبي وتكونت عينة البحث  في املرحلة الثانية للعام الدراس ي  الباحثان إستخدم 

و آلاخرى التدريب  عتين واحدة تستخدم التدريب االبليومتري وقسمت إحدى الشعب إلى مجمو  4882

طالبا وقد إستخدم الباحثان طريقة التدريب التكراري في تطوير  01باألثقال وتكونت كل مجموعة من 

 .نفجارية للرجلين والذراعين القوة إلا 

 إلاستنتاجات: 

هناك فروق معنوية بين نتائج إلاختبار  القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين في نتائج إختبار  

 ( تدريب الباليومتري ) القوة إلانفجارية للرجلين والذراعين ولصالح املجموعة التجريبية ألاولى 

                                                           
إستخدام طريقة التدريب التكراري بأسلوبين تدريبيين مختلفين في : محمد كاظم، وحسناء الستار،دراسة تحت عنوان8

 . 2114تطوير القوة اإلنفجارية لدى العبي كرة القدم، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد 
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    ( 2110)دراسة فائزة عبد الجبار أحمد رسالة ةاجستير 

 د على تنمية تحمل  /ن 048تأثير إستخدام الراحات البينية وفق مؤشر النبض : تحت عنوان

 م  288السرعة وإنجاز ركض 

 د على تنمية تمحل /ن048معرفة تأثير إستخدام فترة الراحة وفق مؤشر النبض : هدف البحث

 م  288السرعة وإنجاز ركض 

 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين فترات الراحة وفق مؤشر النبض وتنمية : فرضية البحث

 .تحمل السرعة وإلانجاز  

 إستخدمت الباحثة املنهج التجريبي : ةنهج البحث. 

 تم إختبار عتبة البحث بالطريقة العمدية والتي يتم إختبارهاإختبارا حرا على : عتبة البحث

غراض الدراسة التي يقوم بها الباحث وتمثل مجتمع البحث بالعبي من فئة الشباب أساس أنها تحقق أ

العب  41والبالغ عددهم  4881-4882سنة يمثلون أندية بغداد للموسم الرياض ي ( 48-01)بأعمار 

 .يمثلون املجموعة التجريبية 

 ةجاالت البحث : 

  4881-81-40- 4881-84-42: مجال زمني 

 ملعب الكشافة : مجال مكاني 

 .أجرت الباحثة إلاختبارات آلاتية على عتبة البحث 

 إختبار معدل النبض للقلب وقت الراحة التامة  -

 م  288إختبار تحمل السرعة  -

 م  288إختبار إلانجاز  -

 أهم إلاستنتاجات: 
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واثناء د إلى تحسين مستوى النبض قبل الجهد /ن048أسلوب العمل وفق مؤشر النبض أدى

 .الجهد وأثناء الراحة التامة 

 م  288د إلى تنمية تحمل السرعة و إلانجاز /ن048أدى أسلوب العمل وفق مؤشر النبض 

دراسة أثر إستخدام طريقتي التدريب الفترى املرتفع الشدة والتدريب التكراري في تطوير السرعة والقوة 

 .سنة ( 40-01)كرة الطائرة املميزة والسرعة في دقة بعض املهارات ألاساسية في 

 علي خضير، حيدر  شمخي عبد الجبار وعباس عبد : الباحثون : رسالة ةاجستير

  4884جامعة املوصل كلية التربية الرياضية : الرزاق

 عتبة البحث : 

العب تم إختيارهم بالطريقة غير عشوائية تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين بالطريقة 04

الباحثون التدريب الفترى املرتفع الشدة للمجموعة التجريبية ألاولى والتدريب  العشوائية وإستخدم

 .التكراري للمجموعة التجريبية الثانية 

 أهداف البحث : 

التعرف على طريقي التدريب الفترى املرتفع الشدة والتدريب التكراري في تطوير السرعة والقوة 

 ( .40-01) املميزة بالسرعة  لدى العبي كرة الطائرة شباب

التعرف على مدى تأثير السرعة والقوة املميزة بالسرعة في دقة بعض املهارات ألاساسية في كرة 

 .الطائرة 

 إلاستنتاجات : 

أن كال من الطريقتين تدريب فترى املرتفع الشدة والتدريب التكراري من الطرق التي تسهم  تبين

بشكل فعال في تطوير السرعة، القوة املميزة بالسرعة والتي أثرت في دقة بعض املهارات ألاساسية 

 .بالكرة الطائرة
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في تطوير السرعة والقوة  تبين أن طريقتي التدريب الفترى املرتفع الشدة والتكراري تسهم بشكل فعال

 .املميزة بالسرعة لعضالت الرجلين 

  ( 2110)دراسة رحيم حبيب 

 تأثير  تدريبات تحمل الالكتنيك في تنمية التحمل الخاص، تحمل السرعة، : تحت عنوان

 م  088القوة وتحمل تراكم نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم وإنجاز  ركض 

 هدف البحث: 

على مدى تأثير تدريبات تحمل الالكتيك  في تنمية التحمل الخاص وتحمل  التعرف 

 .م  088السرعة، القوة، وتحمل تراكم نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم وإنجاز ركض 

 إستخدم الباحث املنهج التجريبي ملناسبة لطبيعة هذه الدراسة : ةنهج البحث. 

 ةجاالت البحث : 

 القوى في كلية التربية الرياضة، جامعة بغداد  مضمار ألعاب: مجال املكاني

  4882-82- 84     4882-80-41من : مجال زماني

 إلاختبارات املستخدةة: 

 م  288تحمل السرعة إختبار 

 إختبار  الحمل ملدة دقيقة واحدة 

 إختبار قياس نسبة التركيز  حامض الالكتيك في  الدم 

 م  088إختبار  إلانجاز لركض 

  الاستنتاجاتأهم: 
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تحمل السرعة، )إن تدريبات تحمل الالكتيك كان لها ألاثر الكبير في تطوير التحمل الخاص 

أدت تدريبات تحمل الالكتيك إلى القدرة على تحمل نسبة زيادةتراكم حامض ( تحمل القوة

 الالكتيك في الدم ألطول فترة أثناء ألاداء

 م  088ركض  أدت تدريبات تحمل الالكتيك  إلى تطور إنجاز 

 م  088ضرورة تطوير مستوى تحمل السرعة، وتحمل القوة لعالقتها بإنجاز ركض 

 التأكيد على التدريبات ذات شدة عالية و لفترات زمنية قليلة في تطوير صفة التحمل الخاص 

لزيادة قدرة  ضرورة عناية مدربي ركض املسافات املتوسطة والطويلة في التدريبات تحمل الالكتيك

 . الالعب في تحمل تراكم حامض الالكتيك في العضالت ألطول فترة ممكنة أثناء ألاداء 

 :إلاستفادة  ةن الدراسات املشابهة و املرتبطة 0.0

تلقي الدراسات املشابهة واملرتبطة بموضوع الدراسة الحالية على الكثير  من الجوانب التي تفيدنا 

في البحث الحالي وتبرز نواحي القوة والضعف مما ينير الطريق أمامنا فيما يتعلق بتحديد متغيرات 

رات البحث وقد بحثنا وإختيار العينة واملنهج املستخدم، وكذلك إلاختبارات املناسبة لقياس متغي

 :إستفدنا من هذه الدراسات مايلي

 نفس املتغيرات لبحثنا هذا تم تناولها في الدراسات املذكورة أعاله 

املنهج املستخدم، حيث إستخدم الباحث املنهج التجريبي ملالئمتها لطبيعة   واختيار تحديد 

 .الدراسة الحالية 

باحث تصميم املجموعات املتكافتة لعينة البحث إختيار التصميم التجريبي املناسب، حيث إختبار ال

 .بالقياسين القبلي و البعدي ( ضابطة، تجريبية)

 تحديد محتوى إنجاز الوحدات التدريبية لعينة البحث  

توصية الباحث في تحديد وسائل وأدوات جمع البيانات واملتمثلة في إلاختبارات املستخدمة ملعالجة  

 سات البيانات املستخلصة من القيا

 .الوقوف على ما توصلت إليه لتفسير وتأكيد نتائج الدراسة الحالية  
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 :تمهيد 

تعتبر فترة التدريب و إلاعداد من أهم املراحل التدريبية و التربوية التي يمر من خاللها الرياض ي ، حيث 

فترة   من خالل سيرورة لنتيجة الرياض ي و ذلك  التنبؤ أنها تسبق فترة املنافسة و من خاللها يمكن 

التي تشمل عدة جوانب مختلفة لكن متكاملة فيما بينها ، و أي نقص أو إهمال ألحد الجوانب إلاعداد و 

يؤدي حتما إلى نقص املستوى التدريبي للرياض ي في تقديم رياض ي محضرا و مدرب جيدا من جميع 

 .و ذلك يوم املنافسة ( الفنية،الخططية،البدنية،النفسية،العقلية)الجوانب 
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 :فهوم التدريب الرياض ي الحديث ة .0

التدريب الرياض ي هو العمليات املختلفة التعليمية و التربوية، وإعداد الالعبين و الفرق الرياضية  

من خالل التخطيط و القيادة التطبيقية بهدف تحقيق أعلى مستويات الرياضية و الحفاظ عليها ألطول 

 .فترة ممكنة

و التي تهدف إلى قيادة و إعداد هو أيضا العمليات التي تعتمد على ألاسس التربوية و العلمية  

 .9تطوير القدرات و املستويات الرياضية في كافة جوانبها لتحقيق أفضل النتائج في ا لرياضة املمارسةو 

صر اللياقة كما يعرف التدريب الرياض ي على أنه جميع العمليات التي تشمل بناء و تطوير عنا 

البدنية ، وتعلم التكنيك ،التكتبك ، وتطوير القابليات العقلية ضمن منبع علمي مبرمج و هادف خاضع 

 .لألسس تربوية قصد الوصول بالرياض ي إلى أعلى املستويات الرياضية املمكنة 

،   10التحضير الرياض ي عملية تربوية و تعليمية منظمة تخضع لألسس:"و يعرفه محمد عالوي  

واملبادئ العلمية و تهدف أساسا إلى إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى رياض ي ممكن في املنافسات 

 11"الرياضية أو في نوع معين من أنوع الرياضة  

أنه عبارة عن القوانين و ألانظمة الهادفة إلى إعداد الفرد : و يفهم مصطلح التدريب الرياض ي  

عداد الكامل لعموم أجهزة الرياض ي و صحته الجسمية العامة للوصول إلى مستوى إلانجاز عن طريق إلا 

، ما يتحسن التوافق العصبي و العضلي و يسهل تعليم املسار الحركي فضال عن زيادة قابلية إلانتاج 

 12لدى الفرد 

 

                                                           
 . 01ص  0110القاهرة  – 0، دار الفكر العربي ط( تخطيط،تطبيق،قيادة ) الرياض ي الحديث التدريب :حمادة مفتى إبراهيم 9

 1.10،ص4884، دار الثقافة للنشر، الاردن، علم النفس الرياض ي في التدريب و املنافسات الرياضية : ناهد رسن سكر

 

 .01ص  4884دار الفكر العربي ،القاهرة ،علم النفس الرياض ي في التدريب و املنافسات الرياضية ، : محمد حسن  عالوى 11
 .10ص  0111 0علم  التدريب الرياض ي في ألاعمار املختلفة ، دار الفكر و الطباعة و التوزيع ط:قاسم حسن حسين 12
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 :ةبادئ التدريب الرياض ي الحديث  .2

الالعب للفاعلية  إن التدريب عملية منظمة لها أهداف تعمل على تحسين  و رفع مستوى لياقة 

الخاصة أو للنشاط  املختار و تهتم برامج التدريب باستخدام التمرينات و التدريبات الالزمة لتنمية 

املتطلبات الخاصة باملسابقة و التدريب ، يتبع مبادئ و لذلك تخطط العملية التدريبية على أساس هذه 

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

 :  13و تتلخص مبادئ التدريب الرياض ي مايلي 

 : ةبدأ الفروق الفردية  0.2

إن أي برنامج تدريبي صحيح يكون بسبب اختالف الرياضيين و اختالف استجابة كل منهم للتدريب  

 :لذا يجب مراعاة ألامور آلاتية

 العضالت الصغيرة إن شفاء العضالت الكبيرة يكون بطيئا مقارنة ب. 

  الحركات السريعة أو الانفجارية تتطلب زمنا من الاستشفاء أكبر من الحركات البطيئة. 

  ألالياف العضلية السريعة الانقباض تستشفي أسرع من ألالياف العضلية البطيئة الانقباض. 

 ما يتطلبن زمنا أطول من الرجال لالستشفاء و النساء عم. 

 :ةبدأ زيادة الحمل   2.2

ينص مبدأ زيادة الحمل على استخدام مقاومات أو أعباء أكبر  من القدر املعتاد ، ويعد ذلك من  

أهم متطلبات حدوث التكيفات في الجسم للتدريب الرياض ي فأجهزة الجسم و أعضاؤه تتكيف 

للمتغيرات التدريبية املستخدمة فبعد أن يتكيف الجسم فإنه يتطلب متغيرات تدريبية مختلفة 

 .تمرار في أحداث تكيفات جديدة و بمستويات  أعلى لالس

                                                           
لتوزيع مكتبة املجتمع العربي للنشر و ا 0عالم  كرة  السلة ، ط: أمجد محمد العتوم ، حسن محمود الصمادى ، تمام نهار العبدالالت 13

 021ص  4804،
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يجب التدريب باستخدام حمل أو مقاومات أكبر من املستخدمة و ذلك لزيادة قوة العضالت و منها  

عطلة القلب ، وتكون الزيادة في الحمل بشكل تدريجي و لزيادة الحمل يجب أن تعمل العضالت لفترات 

 .14التدريبزمنية أطول من فترات املعتادة في 

  :ةبدأ التناوب 2.3

إن مبدأ التناوب يؤكد أن هناك مستوى مثالي لزيادة الحمل التدريبي ينبغي أن يتجز في التدريب و  

 إن هناك إطار زمني مثالي إلجراء أو إحداث زيادة في الحمل التدريب 

و في الوقت نفسه و ينبغي أن ال تكون زيادة الحمل بطيئة جدا بحيث أن التحسن ال يكون محتمال  

إن الزيادة السريعة لألعمال التدريبية سوف تؤدي لإلصابة و تلحق أضرارا عضلية و نفسية  فالتدريب 

 . 15فوق مستوى أهداف التدريب يكون ذا نتاج عكسية و خطرة

 :ةبدأ التكيف  0.2

ات أو العضالت لتذكر أو  إسترجاع  فعاليات معينة ، كأن تكون حرك( يبرمج)الذي بواسطته  

مهارات بواسطة تكرار املهارات أو الفعالية و الجسم يتطبع و يتكيف للحمل التدريبي و تصبح املهارات 

أسهل في ألاداء  لذلك فالتكيف يفسر لنا ملاذا يكون أداء  التمارين مؤملا و مزعجا بعد البدء في  برنامج  

ع أو أشهر فإن الرياض ي سوف يؤدي أو نظام تدريبي جديد و لكن بعد أداء التمارين نفسها ألسابي

التمارين بإرتياح و بشعور أقل في ألالم العضلي أو إلانزعاج و هذا يفسر لنا أيضا  الحاجة إلى تنوع 

                                                           
 . 02ص  4802دار صفاء للنشر و التوزيع ، عمان ،  0مهارات التدريب الرياض ي ، ط: أحمد يوسف متعب حسناوي 14
 .480،ص  4881للمكتبة املصرية للطباعة ة النشر  0زكى محمد محمد  حسن ، مدرب الكرة  الطائر ، أسس و مفاهيم و آراء ط15
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البرامج التدريبية و إلاستمرار في تطبيق مبدأ زيادة الحمل التدريبي  لغرض إلاستمرار في تحسن مستوى 

 16الرياض ي

 :ث خصائص التدريب الرياض ي الحدي .3

يتميز التدريب الرياض ي بالعديد من الخصائص الجوهرية و املؤثرة التي تلقي بمتطلبات جديدة و  

 :متطورة دائما على العملية التدريبية، القائمين بها و أهم هذه الخصائص ما يلي

  يهدف التدريب الرياض ي بشتى أنواعه إلى تحسين القدرات البدنية ة النفسية و العقلية  للفرد

خالل املمارسة الفعلية لنشاط الرياض ي املعني ، و من ثم تحسين الصحة العامة و بناء و من 

تكامل الشخصية و على ذلك يمكن القول بأن التدريب الرياض ي هدفه الرئيس ي محاولة الوصول 

 .بالفرد إلى مستوى عالي 

  السن و الجنس يتميز التدريب الرياض ي بخصوصية التدريب و مراعاة الفروق الفردية من حيث

و كذا مراعاة الفروق الفردية بين أفراد الجنس الواحد في نفس النشاط حيث يختلف تدريب 

 .الناش ئ على العب الدرجة ألاولى

  ، يتميز التدريب الرياض ي بمراعاة دينامكية تطور القدرات البدنية لألعمار التنمية املختلفة حيث

ض القدرات البدنية و من ثم  إختالف نسبة حيث تتميز كل مرحلة عمرية بتطور طبيعي لبع

التركيز محتويات التدريب بالنسبة للقدرات البدنية بما يتناسب و فترات النمو هذه القدرات 

خالل مراحل العمر و الذي يختلف من دولة إلى أخرى تبعا إلختالف الظروف البيئية و املناخية 

17 . 

 و إلاستمرار و ليس باملوسمية أي أنها ال تشغل فترة أن التدريب الرياض ي عملية تتميز باإلمتداد أ

                                                           
 . 01،ص 0118دار املعارف للقاهرة ،  0يب الرياض ي طعلم التدر : محمد حسن عالوي 16

1.1ص   0110قواعد و أسس التدريب الرياض ي منشأة املعارف إلاسكندرية :آمر هللا أحمد البساطي  17
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معينة أو موسما معينا ثم تنقض ي و تزول و هذا يعني أن الوصول ألعلى املستويات الرياضية 

 .يتطلب أوال إستمرار في التدريب طوال أشهر السنة كلها 

 املنافسات الرياضية و نركز للراحة التامة  حينما نترك التدريب الرياض ي عقب إنتهاء طإذ أننا نخط 

 إذ أن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في هبوط مستوى الفرد و يتطلب البدء من جديد ملحاولة تنمية و تطوير 

 18الفرد عقب فترة الراحة و الهدوء مستوى 

 : 19وسائل التدريب العاةة في كرة الدقدم  .0

                                                           
 .21.20ص  0118، 0علم التدريب الرياض ي ، دار املعارف ، القاهرة ط: محمد حسن عالوي 18
 . 28ص  4800، دار الفكر العربي سنة  0الطريق نحو العاملية في كرة القدم ، ط :عمرو أبو املجد أبو العالء عبد الفتاح 19

 وسيلة التدرب هدف التدريب

القدرات العامة البدنية و التوافقية و الخططية و كذلك إعطاء خبرات  اكتمال -

الحركة و طرق القيادة والتوجيه في خط متواز مع جميع النواحي الفنية و 

 .الخططية 

 ألالعاب الصغيرة -

 .القدرات العامة و البدنية و التوافقية و كذلك إكتمال التجانس و للتفاهم  اكتمال -
 رياضات  أخرى ألعاب من  -

 (كرة اليد ،كرة طائرة ،كرة السلة) 

 تمرينات سويدية- تنمية الرشاقة و املرونة و القوة -

 أجهزة و أدوات الجمباز- .في الغالب تنمية التوافق و الرشاقة والقوة -

 (الكفاح)رياضات القتال - .و كذلك سرعة التصرف أمام الخصم  الاستجابةتنمية سرعة رد الفعل و  -

تدريب القدرات البدنية و التوافقية و تحسين العناصر املحددة لألداء مثل سرعة  -

 .الحركة و القوة املميزة                         بالسرعة 

تمرينات    مختارة )ألعاب القوى  -

  ) 

 السباحة- .تدريب  و تعليم القدرات العامة البدنية و التوافقية  -

 رياضة الشتاء- .  تدريب و تعليم القدرات العامة البدنية و التوافقية  -
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 :أشكال حمل التدريب  .2

و هي تمثل السرعة أو القوة أو الصعوبة املميزة لألداء في درجة تركيز (:شدة املثير)شدة الحمل  0.0

التدريبات أو املثيرات الحركية في الوحدة التدريبية و تحدد بمقدر إلانجاز الفعلي و هي بذلك تمثل قوة 

 : 20املثير و درجة صعوبة آه اء التمرين ، و يمكن قياسها من خالل 

 و التي يمكن قياسها من خالل الزمن أو معدل النبض كما في تدريبات  :سرعة التمرين

م  088م في ثانية و الجري ملسافة  088الجري و السباحة و مثال على ذلك الجري ملسافة 

 .د/ن 028بمعدل نبض 

  و يمكن قياسها باستخدام الوزن في ألاثقال الحرة  :ةدقدار قوة املدقاوةة. 

 دريبات النط أو الوثب في املكانكما في الت:سرعة رد الحركة. 

 و تقاس بالسنتمتر أو باملتر كما في الوثب أو امليات في ألعاب القوى  :ةدقدار ةسافة ألاداء. 

يتمدد مقدار الحجم من خالل زمن  أو مسافة التمرين و كذا عدد مرات التكرار و :  الحملحجم  2.0

و التكرارات في الوحدة التدريبية خالل اليوم كذلك يمثل حجم الحمل مجموعة املسافات أو ألازمنة أ

 : 21الواحد و دورات الحمل ألاسبوعية أو الشهرية  و يمكن إيضاح ذلك من خالل 

 :فترة دوام التمرين أو املثير الواحد -0

م أربعة تكرارات  18و يتمثل في عدد مرات أداء أو تكرار التمرين الواحد كما في تكرار الجري ملسافة 

 . 08× كغ  18رفع ثقل وزنة  مأو  18×2

التمرين الواحد و تحدد من   استمرارأداءو يقصد به  :فترة  دوام التمرين أو املثير لعدة ةرات -2

 :خالل 

                                                           
 . 4882محاضرات ساطع إسماعيل ناصر ، ألاكاديمية  الرياضية العراقية جامعة بغداد 20

. 14ص  0118،دار القلم الكويت ، 4تدريب ، تعلم ، تحكيم ، طالقوى، موسوعةالعاب: محمدعثمان 21
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ثا تمثل دوام املثير في الزمن الذي يستغرقه التمرين  وهو /م  088و مثال ذلك جري : زمن أداء التمرين * 

04  

 28ثا  بعد راحة  04م أي  088×2تكرر التمرين أكثر من مرة و مثال ذلك ثانية أو مجموع ألازمنة إذ لم 

 .ثا   0/4ثا أي زمن دوام التمرين هو 

و يقصد املسافة التي يقطعها الرياض ي كما في تدريبات الجري بصفة عامة و مثال : مسافة التمرين * 

 كم حيث يمثل الحجم هنا مسافة الجري  0.1ذلك الجري ملسافة 

و تمثل الكثافةالعالقة أو النسبة الزمنية بين فترات الحمل و الراحة داخل   :ثافة الحمل ك 3.0

الوحدة التدريبية أو مجموعة التدريبات و تحدد كثافة التمرين درجة الشدة و يتوقف مقدارها على 

دريبات السرعة إتجاه  الحمل حيث تنعدم الفترات البينية تقريبا في تدريبات املداومة ،بينما يختلف في ت

و فهم العالقة الصحيحة بين فترات الحمل و الراحة يضمن توافر آداء عاليا من قبل الرياض ي و تقبل 

 .22التمرين بشكل يجعلهم أكثر تأثيرا و قد تأخذ فترات الراحة بين تكرارات التمرين إحدى النوعين

  املرونة و الجري الخفيف و في بعض يتخللها تدريبات الاستشفاء و :راحة إيجابية

 .في سرعة الاسترجاع  ة ساعد ألاحيان  الوسائل امل

 و تتمثل في فترة راحة تامة ال يقوم الرياض ي فيها بتنفيذ أي نشاط و يقل : راحة سلبية

 .استخدامها في التدريب الحديث 

مدة قطع املسافة هي ( شدة الحمل ) 2× ثا/م 81بسرعة ( حجم الحمل )م  088×2الجري ملسافة : ةثال 

ثا  48د و  0( كثافة العمل)وقت العمل  84م أي  و بين كل مرحلة هناك راحة تقدر ب  088ثا لكل  48

  إلنهاء التمرين 

                                                           
س  تنمية  الصفات البدنية سنة ثانية ماستر ، معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية قسم التربية صدوق حمزة ، مقيا22

 . 4801 – 4802البدنية و الرياضية ، تخصص تدريب و تحضير بدني جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ،السنة الجامعية 
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 :الدوائر التدريبية في ةجال التدريب الرياض ي  .3

 :الدائرة التدريبية الكبرى  0.0

 208تمتد هذه املرحلة من » هم ركائز عملية التخطيط تعتبر الدائرة التدريبية الكبرى أحد أ

 . 23ذات هدف واحد أو ممتدة ألاهداف أسابيع و يمكن أم تكون 

تمثل الدائرة الكبيرة خطة سنوية تهدف إلى الوصول بالرياض ي إلى تحقيق أعلى مستوى رياض ي في  

 24و تتضمن الدائرة الكبيرة ثالث فترات تدريبية هي  املنافسة خالل السنة ،

  فترة إلاعداد 

  فترة املنافسة 

   فترة الانتقال. 

دورة الحمل الكبرى و يقصد بها أيضا املوسم التدريبي تتكون من مجموعة دورات الحمل  

عداد املتوسط و هي في نفس الوقت إحدى حلقات إلاعداد طول العام ، والذي يعتبر جزء ضمن خطة إلا 

طويل املدى و التي تمتد إلى عدة سنوات ،و لذلك فهي بالرغم مما تعمل على تحقيقه من أهداف خاصة 

 . 25إال أنها في نفس الوقت تسعى لتحقيق أهداف مرحلتها من إلاعداد طويل املدى 

 :الدائرة التدريبية املتوسطة  2.0

دورة الحمل الشهرية التي تتالزم مع  دوائر ، وقد تمثل(  2-2)تتكون من دوائر صغيرة عدة من  

أسابيع و ( 2-2)و عادة ما يكون من ( الدائرة البدنية ،النفسية ،العقلية)دوائر إلايقاع الحيوي للرياض ي 

أسابيع لذلك تمثل الدوائر  2أسابيع و لكن في الغالب تستمر ملدة ( 1-4)في فترة املنافسات تستمر من 

                                                           
23neibaFperrigaul co struir entrainment, p105. بتصرف 

 .001، ص4802مهارات التدريب الرياض ي، دار صفاء للنشر، عمان، : احمد يوسف متعب الحسناوي   24

25
 .227 نرجعسابق،:  أبوالعالء،عبدالفتاح
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تكرارها بأشكال و أحجام  و من خالل( ملدة سنة)ئر الكبيرة وين الدوااملتوسطة املكون ألاساس ي في تك

 . 26مختلفة و شدة التدريبية متدرجة على مدار السنة التدريبية

 :أنواع الدوائر املتوسطة  0.2.0

تصف الدوائر املتوسطة حسب أهدافها املحددة طبقا إلى فترات التدريب و مرحلة في املوسم  

 :الرياض ي إلى نوعين رئيسين هما 

  الدوائر املتوسطة ألاساسية. 

  الدوائر املتوسطة التنافسية. 

 و هناك أنواع أخرى ثانوية تستخدم خالل فترات معنية و هي 

  إلاعدادية. 

  التقويمية. 

  إلاعداد للمنافسات 

  (و تقع في فترة الانتقال )إلاستشفائية 

 :الدائرة التدريبية الصغيرة  3.0

و هي خطة لتنظيم دورة الحمل التدريبي خالل أسبوع أو العشرة أيام ، و غالبا ما تكون ملدة  

أيام تدريبية و أسبوع لتالءم النظام الحياتي و الاجتماعي للرياض ي و قد تتضمن الدائرة الصغيرة ثالثة 

وحدة في الدوائر الصغيرة و هي ( 04-2)يكون في كل يوم وحدة تدريبية واحدة أو وحدتان أي بحدود 

 .أساس بناء الدوائر املتوسطة و الكبيرة إذ تشكل منها هذه الدوائر 

 . 27«و من أهم الاعتبارات و العوامل التي يجب مراعاتها عند وضع خطة الدائرة التدريبية الصغيرة 

                                                           
 . 002مهارات التدريب الرياض ي ، مرجع سابق ،ص : أحمد يوسف متعب الحسناوى 26

 epbneiib anenbabiFaFapebFasaFa  'i  naiiebainia  a : isnqsaa  .D  s isaL .G     4881    01بتصرف    27
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  عالقة الدائرة الصغيرة بالدائرة املتوسطة فقد تتكون كل دائرة متوسطة من دوائر صغيرة

 .عدة لكل منها أهداف أكبر تعمل على تحقيقها تتمثل بأهداف الدائرة املتوسطة 

 للرياض ي   عالقة مستوى الحمل التدريبي و مكوناته بالحالة الوظيفية و البدنية و املهارية

،فعند تشكيل دورة الحمل في الدائرة الصغيرة يجب مراعاة البدء بوحدات ذات أحمال 

خفضة الحمل نسبيا مرتفعة الشدة نسبيا تؤدي إلى التعب تتبعها  وحدات إستشفائية من

 .الوصول إلى حالة التعويض الزائد إلزالة التعب و 

  و تجنب توالي أو تكرار وحدات  تدريبية ( التموجية)مراعاة مبدأ الديناميكية الحمل التدريبي

عالية الشدة أو وحدات  تدريبية عالية الشدة أو وحدات تدريبية منخفضة الشدة عند حاالت 

 .الاستشفاء و الحفاظ على نموذج مستوى الحمل التدريبي 

  ( الشدة، الحجم، الراحة)مكونات الحمل التدريبي يعتمد تشكيل الدائرة الصغيرة من حيث

28إلى حد كبير على الفترة و املرحلة التدريبية  التي تقع فيها الدائرة الصغيرة
. 

 :حصة تدريبية   0.0

 هداف املبرمجة في الدورة الصغرى تعتبر الحصة التدريبية أصغر دورات التدريب ، تنتج عن طريق ألا " 

"29 . 

  

                                                           
 . 002مهارات التدريب الرياض ي ، مرجع سابق ،ص :أحمد يوسف متعب الحسناوي 28
2981 n   nbaiuFapebFsaFasFniFnapsb appbeesianeibaF 
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 : خالصة 

التدريب الرياض ي العلمي الحديث أهم الركائز التي يتوقف عليها التفوق الرياض ي بل هو يعتبر  

 .العمود الفقري الذي بدونه لن تستقيم أي رياضة 

العمل  استراتيجياتد أن يدرك املدرب الجي  استطاعفالتدريب الرياض ي هو سالح  ذو حدين فإما  

طرقه فقد ملك سبل النجاح و إذ ما عمل بها بطريقة ذكية وصل إلى تحقيق أعلى املستويات و به و 

مفر له التدريب الرياض ي فالفشل حقيقة و ال  استراتيجياتالعكس إذ لم يعرف قواعد و سبل و طرق و 

من ذلك ، فالواجب دائما هو البحث عن الجديد و ألافضل في مجال التدريب و خاصة في هذا العصر 

التقدمي الذي أصبح بفضل التدريب الرياض ي في تخصص كرة القدم مكانة بارزة في املجتمع بل و غرق 

 هذا كله بفضل و السياسية فاستطاعت الرياضة أن تحتل الصدارة و  الاقتصاديةاملجاالت ألاخرى 

.التدريب الرياض ي 
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 :تمهيـــــــــــــــــــــــــــــد

طريقة تتالءم مع إمكانيات الالعبين الذين  طرائق التدريب مختلفة و كل مدرب يحاول إستخدام 

مستوى و العديد من  أعلىيتعامل معهم ، والتي يمكن بواسطتها تنمية املهارات الحركية و الخططية إلى 

 .طرائق التدريب في كرة القدم منبثقة من تدريب الجري في ألعاب القوى 

بمستوى العناصر املتحكمة في الرياضة  تعتمد عملية التدريب على طرائق عدة تستهدف إلارتقاء 

التخصصية ،كما تخضع هذه الطرائق إلى نظام معين يحدد كل من حجم التدريب املستخدم و شدته 

 .كذلك مدة الراحة و نظام العمل 

يواجه املدرب الرياض ي إثناء عمله صعوبة في إختيار طريقة التدريب التي تحقق له ما يسعى إليه  

دريب كلها ذو أهداف واحدة فكل طريقة من طرائق التدريب تحقق أهداف معينة ، و ليست طرائق الت

و من هنا كان الواجب على املدرب الرياض ي أن يختار طريقة التدريب التي تحقق له الهدف املنشود ، 

 .فتنوع طرائق التدريب منحصرا في طريقة واحدة 

رض تنمية و تطوير الحالة التدريبية للفرد تعد طرائق التدريب وسائل تنفيذ الوحدة التدريبية لغ 

 .، بسلوك يؤدي إلى تحقيق الغرض املطلوب عن طريقة عمليات التدريب املنظمة 

هناك العديد من طرائق التدريب التي تحقق كل منها أغراض و واجبات معينة لذلك يجب إختيار  

 .الطريقة املناسبة للهدف املناسب 
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 :تعريف طرائق التدريب . 0

 : الطريدقة 

عبارة عن إجراء يتم وفقا لخطة موجهة أساسا لتحقيق هدف  وطبقا لذلك فطرائق التدريب عبارة  

عن إجراء مخطط موجه لتحقيق أهداف تدريبية عامة وخاصة ، وإنطالقا من تحديد عناصر إلانجاز 

نهجية ذات النظام  و امل) يمكن تحديد طرائق التدريب بأنها ( البدنية ، الفنية ، الخططية )الثالثة 

 30إلاشتراطات  املحددة املستخدمة في تطوير املستوى أو الحالة البدنية للرياض ي و الرياضة

 :طريقة التدريب بأنها(  4884عام )و يعرفها وجدي الفاتح و محمد لطفي  

درجة مختلف الوسائل التي يمكن بها تنمية و تطوير الحالة التدريبية للفرد الرياض ي إلى أقص ى  

 ممكنة 

 :إلاشتراطات التي يجب ةراعاتها عند إختيار طريدقة التدريب  2.0

 .     أن تحقق الغرض املباشر من الوحدة التدريبية و الذي يجب أن يكون واضحا.0

 .   أن تتناسب مع مستوى الحالة التدريبية للفرد  .4

 . تتماش ى مع مهارة املدرب و إمكاناته في كيفية تطبيق الطريقة. 2

 .توضع على أساس خصائص و متطالبات النشاط الرياض ي املمارس  .2

 . 31تساعد على إستخدام القوة الدافعة التي تحث الالعب على مواصلة التدريب الرياض ي  .1

 :طريدقة التدريب املستمر. 2

                                                           
و أساليب التدريب الرياض ي ، مكتب النور للطباعة و إلاستنساخ  بغداد إستراتجيات طرائق : حسين عالي العلي ، عامر فاخر شغاتي 30

4808. 
 .28ص(  4802سنة ) مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع  ¹أحمد عريبي عودة إلاعداد البدني في كرة اليد ، ط31
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تعرف أنها أداء حمل تدريبي بشدة متوسطة و لفترة زمنية أو مسافة طويلة نسبيا ، وتتميز هذه  ←

الطريقة بإستمرار الحمل التدريبي لفترة طويلة نسبيا دون أن تتخللها فترات  راحة ، و يتم أداء هذه 

تغاة و خصوصية الطريقة التدريبية بدرجات و أساليب شدة مختلفة على وفق ألاهداف التدريبية املب

 32اللعبة أو الفعالية الرياضية

و هي الطريقة التي يتم فيها تقديم حمل تدريبي للرياض ي تكون شدته متوسطة املدة ( :2)تعريف ←

زمنية  أو مسافة طويلة نسبيا
33 . 

هي عبارة عن مجموعة من التمرينات املختلفة التي تالءم مستويات العبي كرة القدم و : (3)تعريف  ←

جرعات حمل بمستوى شدة متوسطة مع تقليل فترات الراحة ، و غالبا ما تصل ضربات القلب ذات 

د الواحدة بمستوى شدة غير / ن (  021-28)عند الالعب أثناء التدريب في هذه الطريقة ال تتعدى 

 34كبيرة

ل الوحدة تتميز هذه الطريقة باإلستمرار بالعمل أو التدريب و عدم وجود فترات راحة خال: (0)تعريف 

التدريبية و يمتاز حجمها  باإلتساع  كطول فترة ألاداء أو زيادة عدد مرات التكرار و تستخدم هذه 

 .35كالهرولة و الركض و السباحة و التجديف( املتكررة)الطريقة في الحركات املتشابهة 

فيه حمل التدريبي  ذلك ألاسلوب التدريبي الذي ينفذ» تعرف طريقة التدريب املستمر بأنها : (0)تعريف 

 .«تتراوح شدته في حدود املتوسط لفترة زمنية محددة 

 : طريدقة التدريب املستمر ةميزات 0.0

                                                           
 . 02ص (  4802عمان سنة   –، دار صفاء للنشر و التوزيع  ¹ط)، مهارات التدريب الرياض ي  أحمد يوسف متعب الحسناوي 32
 . 20ص  4802، مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع سنة  ¹ط) أحمد عربي عودة ، إلاعداد البدني في كرة اليد 33
 . 21ص 4802ملجتمع العربي للنشر و التوزيع سنة ، مكتبة ا ¹غازي صالح محمود ، هاشم ياسر ، كرة القدم التدريب البدني ط34
 ( . 20ص  4804، مكتبة املجتمع العربي و التوزيع  ¹ط)نايف مغطي الجبور ، الرياضة النسوية الفردية 35



 الفصــل الثانـي

 طـرق التدريب الرياضـي الحديث

- 44 - 
 

 .إستمرار الحمل البدني لفترة طويلة من الوقت دون أن تتخللها فترات راحة بينة .0

 .يعمل على تطوير التحصل العام لالعب  .4

 .و الخططي  يعمل على تطوير دقة ألاداء املهاري  .2

 .تطوير التحمل الخاص أثناء التدريب على املهارات .2

 .الحد ألاقص ى إلستهالك ألاوكسجين أساسية و ( عامة)إلارتقاء بمستوى القدرات الهوائية بصفة . 1

 .36شرقية حمل أجهزة و أعضاء الجسم الوظيفية .2

 :ية تأثير طريدقة إلاعداد املستمر ةن الناحية الفسيولوجية و النفس2.4

 : ةن الناحية الفسيولوجية / أ

و سرعة العمليات الهوائية إلنتاج الطاقة في (  i²الحد ألاقص ى إلستهالك ) يحسن من القدرات الهوائية  

 .، مما يحسن التحمل الهوائي   i²ظروف توافر 

 :ةن الناحية النفسية  /ب

املستمر لفترة طويلة مثل الكفاح و التصميم و قوة  ينمي إلاعداد املستمر الصفات إلادارية املرتبطة  باألداء

 . 37العزيمة وإلارادة 

 :أهداف طريدقة التدريب املستمر   2-0 

 ( . ea ²oi )تطوير القدرات الهوائية و من أهما الحد ألاقص ى إلستهالك   . 0

 .إلى حد كبير ( التحمل الدوري التنفس ي ) تطوير التحمل العام  . 4  

إلى حد قليل و يتمثل بقدرة الرياض ي على ( حسب خصوصية اللعبة ) تطوير التحمل الخاص  .0

الحفاظ  على مستوى عالي من ألاداء طول املنافسة كما في ركض املسافات املتوسطة و الطويلة 

  –السباحة  –

                                                           
 088صبحي أحمد قبالن ، مرجع سابق ص 36

 088صبحي أحمد قبالن ، مرجع سابق ص 37
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 :تشكيل الحمل املستمر .2.0

يعد معدل النبض أفضل وسيلة لتحديد درجة الشدة في تدريبات الحمل املستمر و تستخدم 

و بدون فواصل زمنية للراحة و لزيادة ( د /ن 008-028)التمارين التي تسمح بوصول النبض من 

 :38خصوصية و فاعلية هذا النوع من التدريب فقد أمكن تقسيمه لعدة أساليب متنوعة هي

ريب املستمر هي أساليب طريدقة التد
39: 

 – 28)تتحدد شدة الحمل التدريبي في هذا ألاسلوب من  :التدريب املستمر ةنخفض الشدة / 0

الوظيفية  من معدل ضربات القلب القصوى ، و بعد هذا ألاسلوب مناسبا لبناء التكيفات%(  08

الخاصة بالقدرات الهوائية و السيما في فترة إلاعداد العام و يتميز الحجم التدريبي في هذا ألاسلوب 

 .كلم 22باملسافات الطويلة و ألازمنة الطويلة قد تصل إلى 

من معدل %(  18-08)تتحدد شدة الحل التدريبي من : التدريب املستمر ةرتفع الشدة .4 

و هو مناسب لإلرتقاء بالقدرات الالهوائية و التحمل الخاص و تكون تدريباته ضربات القلب القصوى 

 .أقرب ما يكون للمنافسة 

يكون بدرجة شدة ثابتة من خالل الحفاظ على معدل السرعة :التدريب املستمر ثابت الشدة .2

الل ألاداء ، بالنسبة ملسافة التمرين و كذلك الثبات في شدة التمرين من خالل معدل النبض املحدد خ

كلم أو ركض بسرعة ثابتة  18 – 41فقد يتضمن التدريب ركضا مستمرا بسرعة ثابتة ملسافة تتراوح من 

ساعات و يمكن أداءه من خالل أسلوب لعب لزمن محدد مع الحفاظ على  81د إلى حدود  01ملدة 

 د / ضربة  018 -028معدل ثابت نسبيا للنبض يتراوح 

. 

                                                           
مكتبة املجتمع (  ¹الطلبة املرحلة الرابعة في كليات التدريب الرياضية  ط)يب الرياض ي نوال مهدي العبيدي ، فاطمة عبد املالكي ، التدر 38

 . 021ص  4800العربي للنشر و التوزيع 
 02 -01أحمد يوسف متعب الحسناوي مرجع سابق ص  39
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 :تغير الشدة التدريب املستمر امل.2

في هذا ألاسلوب تقسم مسافة الركض في التمرين أو زمن اللعب إلى مسافات أو فترات زمنية ترتفع 

 :كم 2فيها شدة ألاداء و تنخفض بصورة متوالية مثل الركض املستمر ملسافة 

 0  (د / ض  018 -028)كم بنبض 

  0/4  ( د / ض 028 -018)كم بنبض 

  0  (د /ض 018 -028)كم بنبض 

 0/4  (د/ض 008 -028)كم بنبض 

 (:اللعب بالسرعة)تدريب الفارتلك 

تمت تسمية هذا التدريب و تطويره من قبل السويديين، و هو تدريب متوسط بين التدريب الفتري  

و يتضمن ركض مسافة ( ieebFe naa l)و تدريب ركض املسافات املنتظمة تسمية تعني اللعب بالسرعة 

إلاندفاع في ألاداء ألاصعب للركض في النقاط غير املنتظمة و ألاكثر صعوبة و مقارنة مع ( في أي مكان ) 

بالتدريب الفتري من حيث طول املسافات ، والسرعة في ألاداء فإن تدريب الفارتلك ليس أسلوب تدريبي 

التكراري  كفئ و حسب ، فهو يمكن أن يساعد في تجنب إلاصابات التي عادة ما ترافق إلاستمرار في ألاداء

، كما يحسن فرص زيادة الشدة التدريبية من دون تعرض الرياض ي لظروف إلاجهاد البدني و إلاحتراق 

النفس ي  بظرف دقائق من التدريب ، و تعد طريقة تدريب الفارتلك من الطرق ألاساسية إلكتساب 

-08)تدريبية من السرعة و التحمل و تحمل السرعة فضال عن تحمل القوة ، كما يمكن إستخدام شدة 

لغرض تطوير القدرات ألاوكسجينية و  lnnو Gnnكذلك يمكن إستخدامها في مرحلة  %(  18

الالأوكسجينية زيادة على تطوير الجهازين الدوري و التنفس ي و قد يصل معدل النبض خالل العمل بها 

 ( .د/ض 008-028)من 

سلوب التدريبي  املتبع و يمكن أن يتضمن أما مدة الراحة و إلاستشفاء فتعتمد على نوع الطريقة و ألا 

د و يحسب أهداف  18 ← 28كم و لزمن يمتد من  48 -08تدريب الفارتلك تمارين ركض ملسافات من 
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التدريب وتخصص الرياض ي و تتغير فيه شدة ألاداء في التمرين تبعا ملقدرة الالعب و حالته البدنية خالل 

 . 40ددة لمسافة ألاداء أو الفترة الزمنية املح

 :التدريب الدائري التدريب املستمر بأسلوب / 2

في هذا ألاسلوب يؤدي الرياض ي التدريبات املحددة في تنظيم دائري لدورتين أو ثالث دورات من دون فترات 

يحسب الزمن الذي يسجله الالعب في ألاداء أوال و من ثم  يتم تحديد الزمن املناسب و  راحة بينية ، أذ

 املطلوب لشدة التمرين املحددة 

 طريدقة التدريب الفتري  .3

يعد التدريب الفتري واحد من طرائق التدريب ألاساس ي التي تشكل فيها مكونات حمل التدريب  

فتري الفضل الكبير في تطوير إلانجاز الرياض ي في اغلب ألالعاب بدقة  وفقا ألهداف التدريب و للتدريب ال

الرياضية و فعالياتها نتيجة للتأثير الكبير لهذه الطريقة التدريبية في بناء التكيفات الوظيفية املناسبة في 

 .41أجهزة الجسم الحيوية  و بما يتفق مع تحسين إلانجاز الرياض ي

 :ةفهوم التدريب الفتري   3.0

هو تكرار فترات من املجهود  متبادل  مع فواصل من الراحة للتحرر املؤقت من عبئ ذلك املجهود  

 بوصف أي تدريب تتضمن مجموعة من جرعات التمرينات يتخللها و يستخدم مصطلح التدريب الفتري 

 مجموعة من فترات الراحة البينية

 :أنواع التدريب الفتري  3.2

هناك أنواعا مختلفة من التدريب الفتري بتنوع إستخدام معدالت مختلفة بين العمل  والراحة و  

 :طرق للتدريب الفتري  82فيما يلي 

                                                           
 00.ص  4804يع مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوز  ¹الجمباز الفني من ألالف إلى الياء  ط: سالم أحمد بني حمدان 40

 .00مهارات التدريب الرياض ي ، مرجع سابق ص : أحمد يوسف متعب الحسناوي 41
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 .تدريب السرعة.0

 .التدريب التكراري .4

 .التدريب الفتري السريع   .2

 .البطيئ   التدريب الفتري  .2

 :ةميزات طريدقة التدريب الفتري  3.3

 .تحكم شديد و دقيق في شدة التمرين  .0

 .تقدم تدريجي من  يوم  آلخر و يمكن للمدرب مالحظة تقدم الالعب  .4

 .تحسين سريع  في أنظمة الطاقة  املختلفة  .2

 . 42يمكن  تنفيذ  البرنامج  في  أي  مكان  و بدون  أدوات . 2

 :هناك نوعين ةن التدريب الفتري و هي 3.0

 :الفتري املرتفع الشدة التدريب  .0 

ية و تطوير بعض  عناصر اللياقة البدنية مثل مالنوع من التدريب الفتري  على تنيعمل هذا  

 .43السرعة أو القوة أو القوة املميزة بالسرعة   

 :التدريب الفتري املنخفض الشدة .2 

( 028)القلب الجهاز التنفس ي حيث يصل النبض إلى  تزداد كفاية ألاجهزة العضوية و العضلية ، 

 .ضربة في الدقيقة الواحدة أثناء الحل الرياض ي العالي مما يساعد على تطوير صفة املطاولة 

 .تنمية التحمل العام و الخاص  و القوة         

 :تأثيرها ←

 .زيادة كفاءة التمثيل الغذائي للعضالت  -

                                                           
ص 4804، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع سنة 0ط(إصابات  –تدريبات  –تدريب  -مهارات  ) صبحي أحمد قبالن  ، كرة  اليد 42

084  

 . 10-18ص  4802، مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع  0التدريب البدني طغازي صالح محمود ، هاشم ياسر حسن ، كرة القدم 43
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 .ألاوردة و الشعيرات الدموية تقوية جدان الرئتين و  -

 .على إنتاج الطاقة عن الطرق ألاخرى  الكولسترولخفض مستوى  -

 . 44تقدم سريع في القدرة على إنتاج الطاقة عن الطرق ألاخرى  -

 :أهدافه ←

 %. 28 -%  18من أقص ى مستوى للفرد في تمرينات القوة تصل إلى % 08 -% 28شدة التمرينات تتراوح  -

ثانية بالنسبة للقوة سواء بإستخدام  28-48إستخدام تمرينات التقوية باألثقال أو بدونها إلى حوالي يمكن  -

 .أثقال أو بدون أثقال 

 .ثا بالنسبة للقوة سواء بإستخدام ألاثقال أو بدونها  28 -01ثا  ركض و  18 -01فترة التمرين تتراوح من  -

 048-008 ←ثا 048 -28د و الناشئين / ضربة  028 -048أي ثا للمتقدمين  18 -21الراحة تكون ما بين  -

 .د /ضربة 

 :طريدقة التدريب التكراري . 0

 :تعريفه 0.0

تتشابه هذه الطريقة مع التدريب الفتري في تبادل ألاداء مع الراحة غير أن هذه الطريقة تختلف  

إستعادة الشفاء بين التكرارات،حيث من حيث الشدة التدريبية مع فترة ألاداء و مرات التكرار و فترات 

 من الشدة القصوى و هي قريبة من%(  088-11)تستخدم في هذه الطريقة شدة تدريبية قصوى 

و بما يتناسب مع شدة ألاداء ( 2-2)ملنافسة من حيث املسافة و الشدة  مع عدد قليل من التكرارات ا

 45.دقيقة  21ئق إلى دقا( 2-2)وفترات راحة  طويلة  نسبيا بين التكرارات من 

تستخدم طريقة التدريب التكراري لتطوير أحد العناصر املهمة من عناصر اللياقة البدنية كعنصر  

السرعة و يتم ذلك عن طريق تطوير العمليات ألاوكسجينية و تتم تكرار هذا التمرين بإستخدام الراحة 

                                                           
عمان مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع   0ط( إصابات /تدريب / مهارات )جح محمد ذيابات فاين  مفض ى  الجبور ، كرة القدم 44

 .401ص  4802سنة 
 . 12أحمد يوسف متعب الحسناوي ، مرجع سابق ص 45
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في أداء التمرينات الرياضية ، ما يأخذ املدرب  أو املشرف على أداء   الطويلة تحت الظروف ألاوكسجينية

التمرينات بطريقة التدريب التكراري  هو صفة التغيير املستمر في عدد التكرارات مع إعطاء راحة إيجابية 

 بين هذه التكرارات حسب الجهد املبذول في أداء التمرين من خالل هذه الراحة إلايجابية السماح لالعب

للعودة الكاملة للحالة الطبيعية و لوظائف الطاقة في الجسم كما كانت في بداية التمرين و يستغرق كل 

 46(. ثانية 28-48)تمرين في هذه الطريقة التدريبية 

مع التدريب الفتري في  ألاداء  تتميز هذه الطريقة باملقاومة أو السرعة العالية للتمرين و هي تتشابه 

 :لف عنه في الراحة و لكن تختو 

 .طول فترة أداء التمرين و شدته ، و كذلك عدد مرات التكرار / 0 

داء مع إعطاء راحة طويلة فترة إستعادة الشفاء بين التكرار تتميز بالشدة القصوى أثناء ألا / 4

 47.نسبيا

 :أهداف طريدقة التدريب التكراري  0.2

 .تطوير السرعة القصوى ، تطوير القوة القصوى  .0

 .تطوير القوة إلانفجارية  .4

 .تطوير القوة املميزة بالسرعة  .2

48للمسافات القصيرة و املتوسطة( الخاصة)تحمل السرعة  .2
. 

 : تأثيرها  0.3

 .بالعضالت  ²iتنظيم و تطوير عملية تبادل   -

 

                                                           
 . 20صالح محمود ، هاشم ياسر ، مرجع سابق ص  غازي 46
ص  4804مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع ، عمان سنة  0ط()مهارات ، تدريب ،تدريبات ، إصابات )صبحي أحمد قبالن كرة اليد 47

088). 
   12أحمد يوسف متعب الحسناوي  مرجع سابق ص 48
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 .زيادة الطاقة املخزونة  -

 .تحسين إثارة الجهاز العصبي املركزي  -

 سرعة حدوث التعب  -

 .دين أوكسجين عال  -

 .49إستهالك الطاقة املخزونة في العضالت و تراكم حمض اللبن -

 :خصائصها 0-3

 %. 088و تصل إلى %  08شدة عالية ال تقل عن  .0

 % . 088 -18شدة تمرينات القوة .4

 .ثانية  2-2أو  2 -4زمن ألاداء قصير جدا يتراوح  .2

 .ء تمرينات القوة ثواني قليلة أثناء ألادا .2

 راحة طويلة نسبا .1

 قت املدى الزةني للمثير التدريبيتدقسيم طريدقة التدريب التكراري على و  0.0

 : 50وسائل التدريب العاةة في كرة الدقدم  .0

 (ثانية 048-01)ير املدى من 

 ( دقائق 0-4)متوسط املدى من  . 4

 (دقيقة 01-0)طويل املدى من . 2

  

                                                           
 . 401مرجع سابق ص  ناجح محمد ذياب نايف مفض ى الجبور 49
 . 28ص  4800، دار الفكر العربي سنة  0الطريق نحو العاملية في كرة القدم ، ط: عمرو أبو املجد أبو العالء عبد الفتاح 50
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 :طريدقة التدريب الدائري / 0

تعرف بأنها طريقة تنظيمية لإلعداد البدني تتميز باملرور على عدد متتال من التمرينات و  :تعريف 0.0

 . 51يكون تشكيلها بكل من طرق إلاعداد املستمر و الفتري و التكراري 

 :أهدافها  0.2

  تطوير التحمل بأنواعه . 

  تنميةالقوة العضلية بأنواعها. 

 :الدائري ألاساليب املستخدةة في إلاعداد  0.3

 .إلاعداد املستمر لتحقيق زمن أداء مستهدف  .0

 .إلاعداد املستمر لتحقيق زيادة حجم أداء مستهدف . 4

 .إلاعداد املستمر مع تحديد كل من الجرعة و زمن ألاداء  .2

أو  ( منخفضة الشدة في البداية )منخفض الشدة بتحديد الجرعة املناسبة  إلاعداد الفتري . 2

 ( ، راحة طويلة نسبيا في البداية ( زمن قليل في البداية)الزمن املناسب لألداء 

 (زيادة شدة ألاداء ، تقليل زمن ألاداء ، زيادة الراحة البينية )ألاعداد الفتري املرتفع الشدة  .1

 :الدائري ةميزات التدريب  0.0

تحسين القدرة الوظيفية للفرد كالجهاز التنفس ي و الدوري و زيادة القدرة على مقاومة التعب و  .0

 .التكيف للمجهود البدني املبذول 

و التحمل الصفات املركبة ( القوة العضلية و السرعة )بدرجة كبيرة في   تنمية صفات  تسهم.4

 .منها مثل تحمل القوة و تحمل السرعة، والقوة املميزة بالسرعة

                                                           
 . 480ص  4808القاهرة ، دار الكتاب الحديث سنة  – 0مفتى إبراهيم ، املرجع الشامل في التدريب الرياض ي ط51
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إلاهتمام بالفروق الفردية فيعمل الالعب بما يتالءم  مع حالته و قدراته و تجدد الجرعة .2

 .التدريبية حسب مستواه و مقدرته 

 .يمكن إستخدام أنواع متعددة من التمرينات تبعا لإلمكانات  املتاحة  .2

 . 52تعتبر  من  طرق  التدريب  التي  تتميز  بعنصر  التشويق  و  إلاثارة  و  التغيير  .1

 :أهداف التدريب الدائري  0.0

 :العديد من الخبراء أن للتدريب الدائري أهداف تتمثل في  اتفق

 .دنية ألاساسية و املركبة تنمية القدرات الب .0

 .تحسين الحالة التدريبية  .4

 (روح الفريق ، العمل الجماعي ، الثقة بالنفس ) تحسين القيم التربوية  .2

 .زيادة  واقعية املمارسة  .2

موضوعية مراقبة املستوى  و التقويم  وهذا ما توفره بطاقة  تسجيل املستوى بما يسمح  .1

 بتقويم الفرد لذاته و التقويم الجماعي

 :طرائق التدريب الحديثة.0

باإلضافة إلى الطرق السابقة الذكر فهناك طرق أخرى حديثة أستخدمت لتطوير الصفات البدنية  

و وسائل ذات مميزات ترتبط بنوع الصفات البدنية املراد تطويرها و  و تنميتها و أستخدمت طرائق عدة

53ظهرت وسيلة جديدة لتطوير صفة مهمة من صفات إلانجاز هي
 : 

 (:البليو ةترك)طريدقة تدريب / 0.0

لتمنية القوة  ¹و تعد إضافة  علمية جديدة تضاف إلى طرائق إلاعداد و التدريب البدني ، 

معنى .و تطويرها و هي عامل مهم لإلنجازات معظمها في ألعاب و فعاليات  رياضية  كثيرة  إلانفجارية

 في مجال التدريب الحديث نجد أنه أسلوب تدريبي يؤدي إلى تنمية القدرة إلانفجارية ( بليو متري )مفهوم 

                                                           

. 040مرجع سابق ص ( تدريب ، تدريبات ، إصابات  –ليد  مهارات د صبحي أحمد قبالن ، كرة ا 52
 

 . 122ص  4804جمال صبري فرح ، القوة و القدرة و التدريب الرياض ي الحديث ، دار دجلة عمان 53
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 :ةفهوم تدريبات البليوةترك  0.0.0

تستخدم لوصف ( nieisaapbn)أن كلمة بليومترك و يذكر عبد العزيز النمر ، ناريمان الخطيب ،  

العضلية ذات الدرجة العالية من القدرة العضلية املتغيرة نتيجة إلاطالة باالنقباضاتنوع من التمرينات 

 سريعة للعضلة العاملة 

 :ةبادئ و قواعد التدريب البليوةتك 2.0.0

 :على أن هناك مبادئ  لتدريب البليومترك هي (  0101و جامبيتا  راد سيفلي و فرانشيش)يتفق كل من 

 .مبدأ قاعدة التحمل الزائد  .0

 .مبدأ الخصوصية  .4

 .مبدأ ألاثر التدريبي  .2

 .مبدأ الفروق الفردية  .2

 .مبدأ التنوع.1

 .التقدم بالحمل  .2

 .إلاستشفاء .1

 الدافعية  .0

 :ةميزات التدريب البليوةتري   3.0.0

تحسين التوافق داخل العضلة و من ثم يؤدي إلى مكاسب سريعة في مستوى  القوة  دون زيادة  .0

 .في  كتلة  وزن الجسم 

 .ذو أهمية   كبيرة في ألانشطة التي تلعب القوة املتفجرة دورا مهما فيها كالوثب الطويل .4

لي و الذي يصعبالتقدم يشكل محتوى تدريبيا لالعبي سرعة القوة من املستوى التدريبي العا .2

 54.بمستوى القوة لديهم 

                                                           
 . 24ص  0110كى محمد درويش التدريب البليومتري ، دار الفكر العربي القاهرة ز 54
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يشكل تقسيم هذا النوع من التمرينات إلى صغيرة و متوسطة و عالية الشدة إلى إمكانية  .2

 .إستخدمها لكل مستوى و مرحلة نسبية و بما يتالءم مع النشاط  

 :طريدقة جري التالل و املرتفعات  0.2

التحمل بصورة عامة أسلوب من أساليب تنمية القدرات يعد جري التالل و املرتفعات لالعبي  

الهوائية ،حيث يعتمد على تغيير السرعات بسبب طبيعة ألارض فتقل السرعة و يزداد الجهد عند صعود 

 .املرتفعات حيث تعمل العضالت ضد الجاذبية ألارضية

ببرنامج خاص محدد  في إنهاء تدريبات حرة ال تتقيد( الفارتلك)هذا التدريب يختلف عن تدريبات  

على التالل و تسجيل  الزمن ثم متابعة ( كيلومتر 2إلى  1)أكثر من مسافة فقط ، مثل الجري مسافة من 

 .ذلك حسب أسس التدريب أما بزيادة املسافة أو الشدة أو إلاثنين معا ، هذا للمستويات املتقدمة 

 :شروط و قواعد تدريب املرتفعات 0.2.0

 55:هناك شروط و قواعد من املهم مالحظتها أثناءفترة إلاقامة و التدريب في املرتفعات 

 :فترة إلاقاةة و قواعد التدريب . أ

أسابيع أما الفترة الزمنية  82وحدات تدريبية و ملدة  81-82فترة التدريب في هذه ألاماكن تتكون من 

أسابيع أما عملية التكيف  1-2يضية من التعويضية الالزمة لحدوث التغيرات الفسيولوجية التعو 

 .أسابيع   81-80الفسيولوجي الكامل فيحتاج إلى فترة من 

على عكس ( أي زيادة الحجم  و قلة في الشدة )حجم التدريب يجب أن يزداد بعد عدة أيام  من إلاقامة 

 .ما يحدث في التدريب عند مستوى سطح البحر 

تدريب املستمر أو التدريب الفتري فترة التدريب يجب أن تكون ضرورة إطالة فترة الراحة سواء في ال

 .خالل فترة املنافسة 

                                                           
دار  0تطبيقات في الفسيولوجيا  الرياضية و تدريب املرتفعات ط: اطع إسماعيل ناصر رافع صالح فتحي ، شريف قادر حسين ، س55

 . 441ص. 4881الدجلةناشرونموزعون 
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 :فترة العودة ةن املسابدقة 

 82إن العودة إلى مستوى سطح البحر يجب أن تكون قبل أسبوع واحد من السباق الرئيس ي إلى  

أسابيع  82-84أسابيع حيث تظهر فترة في املستوى و عليه فيجب أن تكون هناك فترة زمنية قدرها من 

للتدريب الذي تم عند   كامتدادقبل السباق الرئيس ي حيث يكون التدريب على مستوى سطح البحر 

 .املرتفعات

 :خصائص التدريب في املرتفعات  0.2.2

ال تقل فترة التدريب في املرتفعات عن وحدتين إلى خمس وحدات تدريبية في ألاسبوع و ملدة . 0

 .شهرين

 .تتأثر ألاقلمة بالفروق الفردية  . 4

 حمل التدريب و عدم إقامة املنافسات خالل املرحلة مع تخفيض حمل التدريب ما بين تقليل. 2

 (28-18 .) % 

يحدد زمن مرحلة ألاقلمة الحادة بعودة مؤشرات التنفس و الدورة الدموية ملستوى سطح . 2

البحر و زمن املرحلة من الحادة بعودة مستوى إستثناء هذه املؤشرات بعد الحمل املقنن إلى 

 توى سطح البحر مس

 :أساليب تدريب املرتفعات 0.2.3

 56:هناك أساليب عدة متبعة عند التدريب في املرتفعات ومنها ما يلي 

 .الركض على التالل . 0

 (.الكمامات)أسلوب كتم النفس . 4

 .أسلوب تدريب الركض بالغابات  . 2

 (الهيبوكيا)أسلوب نفض ألاوكسجين  . 2

 .التدريب بنقص ألاوكسجين  . 1

                                                           
 . 424مرجع  سابق  ص 56
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 .املتقطع  ²iالتدريب بنقص  . 2

 .األوكسجيننظام غرف نقص . 1

 :طريدقة التدريب الضاغط  0.3

يؤدي هذا التمرين بطريقة رفع الحمل املستمر بدون مدة راحة خالل فترة زمنية محددة تمتد  

حتى يصل الالعب إلى ألاداء مع الدين ألاوكسجين و املدرب هو الذي يحدد (  ثانية  28 ← 28من )غالبا 

 57:شدة حمل التمرين عن طريق

 .تغيير إتجاه التمرين بإستمرار  .0

 .تغيير املسافة بين الالعب  و الكرة  .4

 .تغيير املسافة التي يجريها الالعب  .2

 .إدخال مهارة الخداع أو أية مهارة أخرى مع املهارة ألاولى  .2

و يهدف هذا التدريب إلى سرعة أداء الالعب للمهارات بالدقة املطلوب ، و في الوقت نفسه زيادة  

تحمل الالعب لألداء املهاري  لهذه املهارة ، ومن أمثلة هذه في كرة اليد أن يقف املدرب قرب املنطقة  

رات عدة و يقف الالعب عند خط الرمية الحرة و يقوم املدرب بدحرجة الكرة ناحية الحرة و معه ك

اليمين و اليسار و يجري الالعب ليلتقط الكرة من أعلى ألارض و يقوم بالتصويب نحو املرمى ثم يجري 

ليلتقط الكرة الثانية من الناحية ألاخرى و التصويب و هكذا ملدة نصف دقيقة و هذا التمرين ينمي 

 .صفة  تحمل السرعة و القدرة و تحمل ألاداء 

 :طريدقة تدريب املحطات 0.0

هذه الطريقة من طرائق التدريب املهمة و ذات أثر فعال و يتوقف نجاح هذه الطريقة على  

التمرينات و طريقة أدائها الصحيحة ، و يمكن في هذه الطريقة أن تكون  اختيار مقدرة املدرب في 

بدنية مهارية  و يجب أن يالحظ املدرب أن تكون التمرينات البدنية املختارة تعطى التمرينات مهارية أو 

                                                           
 . 448مرجع سابق ص 57
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ملجموعة العضالت الكبرى لتقويتها و يعني هذا أن تكون  هناك تمرينات ملجموعة عضالت الجذع  و 

ات تمرينات  ملجموعة عضالت الرجلين و كذلك الذراعين و املنكبين أما إذا كانت التمرينات تنمى املهار 

فيجب فيجبأن توضع التمرينات التي تنمى مختلف املهارات و ليس التمرينات التي تنمى مهارة واحدة 

بمعنى أن تكون هناك مثال محطة ملهارة ضرب الكرة بالرأس و محطة  للسيطرة على الكرة و محطة 

58لركل الكرة
 

 :ةا يجب ةراعاته عند إستخدام تدريب املحطات 0.2

عند تصميم وحدات التدريب الدائري يجب مراعاة تغيير الحمل عبرى املحطاطات التدريبية بما  

 :يتناسب و املجموعات العضلية ألاساسية إذ يمكن تشكيل وحدة التدريب الدائري و كما يآتي 

 .تمرين الرجلين: الوحدة ألاولى

 .تمرين الذراعيين و املنكبين: الوحدة الثانية

 .تمرين بطن: الوحدة الثالثة

 .الوحدة الرابعة  تمرين ظهر 

و في كل وحدة تدريبية يركز ألاداء على مجموعة عضلية محددة تختلف عن املجموعات العضلية في 

الوحدات ألاخرى ،و هذا يوضح أنه في املحطات جميعها يكون هناك مجموعة عضلية واحدة تعمل و 

 . 59املجاميع ألاخرى تكون في حالة راحة

ترقيم محطات التدريب الدائري بواسطة لوحات يكتب عليها أرقام و تمرينات الدائرة كما يمكن و يمكن 

إلاضافة لكل لوحة موصفات أداء التمرين كما يمكن وضع رسوم توضيحية تبين التسلسل الحركي 

 .للتمرين كما يمكن كتابة حجم أداء التمرين على كل لوحة

حطات بحيث تختار التمرينات املطلوبة  و توضع في أماكن قريبة و يجب أن تنظم التمرينات في تدريب امل

من بعضها بحيث ينتقل الالعب من محطة إلى أخرى بسرعة و يقوم الالعب بأداء التمرين حتى يصل إلى 

                                                           
 . 040كرة اليد ، مرجع سابق ص : صبحى أحمد قبالن 58
 . 01ص  4802تمع العربي للنشر و التوزيع مكتبة املج 0إلاعداد البدني في كرة اليد ط: أحمد عريبي عودة 59
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التعب ثم يأخذ مدة راحة إيجابية يؤدي فيها تمرين مرونة ملدة زمنية يصل فيها إلى الراحة التامة تقريبا 

 . 60إلى املحطة الثانية ثم الثالثة  و هكذا حتى ينتهي من كل املحطاتثم ينتقل 

 : طريدقة التدريب الفسفوري 0.0

إلى أن التدريب الفسفوري هو تكثيف ( 4884)يشير وجدي مصطفى الفاتح و محمد لطفي السيد  

الفورمة الرياضية زيادة ألاحمال التدريبية و رفع شدة التدريب بدرجة عالية ملدة قصيرة ، مما يؤدي إلى 

 : و تكون (  22- 204)في أسرع وقت  لكن دون ضمان إستمرارية على مدار املوسم التدريبي 

 .ثانية 28. 48. 01. 08الراحة بين كل تكرار وأخر . 0

 .ثانية 28. 48. 01. 08مرات و بين كل تكرار و أخر يأخذ راحة  81متر تكرر  48يجري الالعب مسافة  . 4

 .61ثانية28. 01.48.28مرات و بين كل تكرار و أخريأخذ راحة  1متر تكرار  28يجري الالعب مسافة . 2

  

                                                           
 02ص  نفسهمرجع60

 
،دار الهدى للنشر و التوزيع ، املينا  0ألاسس العلمية للتدريب الرياض ي و املدرب ط: وجدي مصطفى الفاتح ، محمد لطفي السيد 61

 .084ص  4884
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 :ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص

نستتتتتتتنتج ممتتتتتتا ستتتتتتبق أن طرائتتتتتتق التتتتتتتدريب هتتتتتتي همتتتتتتزة وصتتتتتتل بتتتتتتين املتتتتتتدرب و الالعبتتتتتتين ختتتتتتالل الوحتتتتتتدة  

التدريبية و من خاللها يستطيع املدرب تنفيتذ برنامجهتا التتدريبي لتنميتة و تطتوير الحالتة التدريبيتة لالعتب و 

ذلتتتك باستتتتخدام الوستتتتائل و الخطتتتوات الالزمتتتتة قصتتتد الوصتتتتول إلتتتى أقصتتتت ى درجتتتة ممكنتتتتة لتحقيتتتق الهتتتتدف 

 .املطلوب 

العالقتات الديناميكيتة بتين املتدرب ة  و يمكن القول أيضتا أنهتا النظتام املقتنن املخطتط إليجابيتة التفاعتل فتي

 ..الالعبين على الطريق املوصل إلى الهدف من التدريب



 

 

 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 الصفات البدنية
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 :ـــدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهيــــــ

لقد إحتلت الصفات أو القدرات و امليزات البدنية مكانة مميزة جدا في مجال التدريب و تعرف  

 :بتت اللياقة البدنية 

أنها قدرة الفرد على العمل أو القيام بنشاط غير عادي  بدون أن تظهر عليه عالمات التعب و  

 .القيام بعمل أو بنشاط الفترات طويلة دون نقص في الكفاءة  باستطاعتهيكون 

بأنها نتاج تفاعل كافة العناصر البدنية و الفسيولوجية التي تعكس كفاءة : كما تعرف أيضا  

 لبدني و الحركي لالعب ألاداء ا

يتم إكساب الاعبين اللياقة البدنية من خالل ألاعداد البدني الذي هو عبارة عن تمرينات تنفذ  

 في الوحدة التدريبية 

إن التعريف السابق اللياقة البدنية يوضح لنا عدد العناصر التي تتكون منها اللياقة البدنية و  

 :هي كما يلي 

 التحمل 

 السرعة 

  القوة 

 ملرونةا 

  الرشاقة 
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 62:اللياقـــــــــــة البدنية. 0

ــــــــــتعريفــــــه. 0 ـــــــــــــــ  اـــــــــــــــ

اللياقة البدنية إحدى أوجه اللياقة الشاملة و هي القاعدة التي تبني عليها إمكانية ألانشطة  

باملهرات ألاساسية و الخطط و طرق اللعب و الرياضية املختلفة ، فعليها تبني اللياقة الخاصة و القدم 

بدونها تصبح إمكانية تحقيق هذه ألابعاد أمرا صعبا بل قد يكون مستحيال و تظهر أهمية اللياقة 

البدنية من خالل إرتباطها الطردي بعديد من ألاالت الحيوية كالذي و العقلية و النمو و مواجهة 

هي إلحدى أوجه اللياقة الشاملة و  ″اللياقة البدنية  أن( تشارلزبيكر)الطوارئ غير متوقعة يذكر 

و  االجتماعيةتتوقف هذه اللياقة على إلامكانيات البدنية للشخص في ضوء تأثير العوامل ألاخرى

 ″و النفسيةالثقافية 

 63:ةـــــة البدنيـــــــد اللياقـــــــــــفوائ 0.0

 بالقوة العامة للفرد من حيث قوة التحمل و الجلد الارتفاع . 

 العمل على زيادة املرونة في املفاصل املختلفة للفرد  . 

  تصحيح ألاخطاء التي قد تطرأ على قوام الفرد و العمل على تالقيها و عالجها في حالة

 .حدوثها

 العمل على حسن املظهر العام للفرد     . 

 خفة الحركة و زيادة التوافق و الرشاقة و التوازن أثناء أداء الحركات بمختلف أنواعها. 

  زيادة الكفاءة إلانتاجية لألفراد مع التقليل من الجهود البدني و الذهني املبذول . 

 التقليل من التعب و العمل على رجوع الجسم للحالة الطبيعية بسرعة. 

  

                                                           
 .21اللياقة البدنية ، مؤسسة الوارق للنشر و التوزيع ، عمان ص  مروان عبد اليد إلبراهيم ، تصميم و بناء إختيارات62
 .04، ص  4884بنغازي ،  –، جامعة قار يونس  0علم وظائف ألاعضاء الرياض ي ، ط: فتحي املهشمهش يوسف الدرس ي  63
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64:ةدقوةات اللياقة البدنية 2.0
 

 .الغداء الكامل و املناسب.0  

 .العادات الصحية السليمة.4  

 .العناية الطبية و العالج السريع لألمراض .2  

 .التوزيع الصحيح للوقت من حيث النشاط و العمل و الراحة و النوم.2  

 .مزوالة ألانشطة الرياضة و الهوايات العامة بما يتناسب و كل فرد.1  

 :التحمل -املداوةة.  2

 : ةــــــــف املداوةــــــــــتعري:  2. 0

يمكن التعبير عن املداومة بعدة مصطالحات أخرى كالتحمل املطاولة الجلد و املداومة تعني  

قابلية جهاز عضو مجموعة من العضالت العضلة على النشاط في شكل مركز نوعا ما لفترة طويلة من 

اسية في إلاعداد البدني و هي متصلة علميا و الزمن و تعتبر املداومة من الصفات البدنية ألاس

فيزيولوجيا بالقوة السرعة ، املرونة و الرشاقة و إن قوة إلارادة تعتبر من العوامل الرئيسية التي تساعد 

هي قابلية مقاومة : الالعب على تطويرها و عدم إلانهيار و إلاستسالم للتعب حيث يعرفها هار إكسبار 

 .عند أداء تمرنيات بدنية لفترة طويلةألاجهزة العضوية للتعب 

على أنها القدرة النفسية و البدنية التي يمتلكها الرياض ي ملقامة التعب الناتج : تعريف فناك   

 لإلنخفاظ املحسوس عن الطاقة

التحمل أو املداومة هو املقدرة على إلاستمرار بفاعلية في أداء عمل بدني غير » 0102تعريف بالتونق 

تأثيره إلاجابي على عملية بناء املكونات الخاصة بالنشاط الرياض ي التخصيص ي نتيجة تخصيص ي له 

 65«لرفع مستوى التكيف لألداء البدني

                                                           
 .21علم التدريب الرياص ي ، مرجع سابق ، ص : قاسم حسن حسين 64
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 :املداوةـــــةأنــــــواع2.2

 :املداوةــــة العاةــــة  0.2.2

التنمية العامة للجسم من دون التركيز على أجزاء معينة منه ، و تحسين عمل  الذي يتصمن 

الجهازين الدوري و التنفس ي بمد الخاليا العضلية العاملة باألكسجين املستمرة بالعمل ، و من جهة 

نظر بسطويس ي أحمد عن التحمل العام هو عنصر رئيس ي و مهم لرفع مستوى القدرات الهوائية في 

و ال يتعارض معه و على ذلك يحذر أبو العالء عبد . الحد الذي يتناسب مع التحمل الخاصالجسم إلى 

عن بالتفون أن املبالغة في تنمية التحمل العام عند الرياضيين ذي تخصصات معينة في  0111الفتاح 

تأثير  إتجاه السرعة و القوة يعتبر ذو تأثير سلبي على املكونات البقية ألداء تلك التخصصات كما له

سلبي أيضا على توقيت و إقاع ألاداء الحركي و أن التحمل صفة بدنية أساسية لدى إلانسان و هذه 

الصفات تعتمد على طبيعة العمل و نوعه و مدته و هو موروث و مكتسب وال يمكن أن يعبر عن ذلك 

قدرة الفرد  بشيئ آخر ، لذ فالتحمل يقسم إلى تحمل خاص و تحمل عام ، حيث أن التحمل العام هو 

على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة ألوقات طويلة نسبيا بحيث يقع العبئ ألاكبر على الجهاز الدوري 

 66التنفس ي

 :املداوةــــــــــــة الخاصـــــــــة2.2.2

 :تعريــــــــــــف0.2.2.2 

التدريبية إن التحمل الخاص هو أساس في مفهوم التخصص في تدريب الرياض ي تتكون العملية  

 إلاعداد في هذه املرحلة نحو بناء اللياقة البدنية ، و يمكن بلوغ ذلك من خالل مضاعفة حصة تدريبات

و له تأثير كبير  67تدريبات املنافسات و كذلك تدريبات املنافسة الفردية من الخاص القريبة و املشابهة 

                                                                                                                                                                                     
، امللزير بالطبع و النشر ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  0التدريب الرياض ي املعاصر ألاسس الفيولوجية ، ط: أبو أحمد عبد الفتاح  65

 .000، ص  4804

.603، ص  5991، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  2القياس في التربية البدنية و الرياضية ، ط: محمد صبحي 
66

 
 .11،ص  4880تخطبط و تقويم التدريب الرياض ي ، طربلس ، جامعة النجاح ، دار الشروق للنشر ، : مجيد  ريسان خريبط67
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و على وجه الخصوص في تدريبات كرة جد في تنمية العناصر الحركية الخاصة في الفعاليات الرياضية 

 القدم ، و يظهر تأثيره في تطوير مستوى إلانجاز الرقمي

في ضوء مكونات الحمل التدريبي و في ضوء الصفة البدنية الخاصة حيث أن التحمل الخاص  

عن املندالوي أنه يرى أن التحمل ( فردوس محمد بن جميل)هو ألاساس ي الذي تتعامل معه و تذكر 

هو إحدى العناصر املهمة في تحديد  النجاح في الفاعلية الرياضية بحيث تتراوح الشدة الخاص 

من مستوى الالزم للعداء ، أحيانا تتشابه الثدة املستخدمة في %( 01-11)املستخدمة ما بين 

 68املنافسة

بكفاءته البدنية طوال مدة  أنها القدرة الفرد على إلاحتفاظ″يعرفها محمد حسن عالوي على  

أداء النشاط املعين ، لذ نرى أن التحمل الخاص يخدم طبيعة أداء الفعاليات التخصصية أي تكون 

″أساسا من أجل إجتياز مرحلة هبوط املستوى في التدريب 
69
 

  

                                                           
،  0111تأثير برنامج تدريبي مقترح لنسبة السرعة في تحسين مستوى ألاداء كلية التربية البدنية ، طربلس ،: فردوس محمد بن دخيل  68

 .02ص 
 .41في التدريب و املنافسات الرياضية ، ص  علم النفس الرياض ي: محمد حسن عالوي 69
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 :مداومة السرعة  2.4.4

 .70تعني القدرة على مواجهة التعب في ظروف العمل و ألاداء الرياض ي

تمثل العالقة ما بين صفة املداومة و السرعة و لذلك يمكن ( تحمل)بما أنصفة مداومة السرعة 

 .أن يتوقف عليها مستوى إلانجاز الرقمي في كثير من فعاليات الركض 

بما أن تحمل السرعة هي جزء أساس ي و من مكونات التحمل الخاصة في كرة القدم الحديثة ، 

ألاساسية في تطوير هذه الصفة الفعالة  يجعله عنصر حاسم لتحقيق فإن دواعي ألاهمية و الحاجة 

الفوز و يمكن تحديد العمل العضلي ألاقص ى أصال حسب مستوى الرياض ي و مدى إلعداده و تدريبه 

الصحيح و يرى الباحث أن مطاولة السرعة هي القدرة على مواجهة التعب ، و التغلب عليه و إلاستمرار 

 .71القصوى أثناء املباراةعلى معدل من السرعة 

 و هذ النوع عبارة عن مركب من عامل السرعة و التحمل و يختلف بإختالف نوع النشاط  

نجاز عمل إمكانية مقاومة التعب عند إ»م إلى عنصر تحمل السرعة كونه 0121ينظر ما تفيف 

 «72عالية  عضلي و الذي يتطلب سرعة

باحة املسافات القصيرة و كذلك تحمل السرعة فهناك تحمل السرعة العظمي كما في العدو و س

ألاقل من العظمي كما في سباحات املسافات املتوسطة كما في سباقات املسافات الطويلة و تحمل 

 .73السرعة املتغيرة كما هو الحال في ألالعاب الجماعية

 

                                                           
 .421ص  0110علم التدريب الرياض ي في ألاعمار املختلفة ، دار الفكر للطباعة و النشر : قاسم حسن حسين 70
 .081ص  0111 ₁إلاسكندرية ط( النظريات التطبيقات)التدريب الرياض ي : عصام عبد الخالق71
72 
 .42ص  4884، منشورات جامعة فار يوسف بنغازي  ₁علم وظائف ألاعضاء الرياض ي ، ط :فتحي املهشهش يوسف الدرس ي73
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 :وسائتتتتتتل تدريبتتتتتتات مداومتتتتتتة السرعتتتتتتتة  2.2.4

يحتاجون إلى تحمل السرعة بدرجات متفاوتة بحسب متطلبات نوع النشاط  إن الرياضين 

 :املمارس و هذا يتطلب مراعاة ما يلي 

74أن يكون تكرار ألاداء في الجري بالسرعات ألاقل من القصوى أو القرينة من القصوى * 
 

  التدريب بالسرعة القصوى أو أقل من القصوى مسافة تزيد عن املسافة ألاصلية مرتين* 

 إستخدام أسلوب السرعات املتغيرة أثناء التدريب  * 

و تؤدى تدريبات تحمل السرعة ( متر 28-28)أداء تكرارات مرتفعة الشدة ، مسافات قصيرة * 

( بيك أب)مرات أسبوعيا و تستخدم فيها القوة املميزة بالسرعة و تدريبات التحمل ( 2-4)بواقع 

 .الالهوائية  للمسافات قصيرة و طويلة لتنمية القدرة

 .عن املسافة ألاصلية%(  48-08)زيادة مسافة التدريب بالسرعة القصوى في حدود * 
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 :تنمية ةداوةة السرعة و تطويرها  0.2.2

هناك عدة طرق و وسائل تؤدي إلى أنواع مختلفة من التحمل و تطويره حيث أنه مرتبط بكل  

التدريب الرياض ي الكثير من املواضيع املختصة في أهمية أنواع التدريب املختلفة ، و قد تناول علم 

 .75تنمية صفة تحمل السرعة الخاصة و تطويرها

إن طريقة التدريب الفترى تعد من أفضل الطرق التدريبية التي تؤدي إلى تطوير صفة تحمل  

 السرعة في  كثير من ألانشطة الرياضية 

الحسبان زيادة عدد مرات التكرار إلى  فعند تدريب تحمل السرعة الخاصة يجب أن نضع في 

 .جانب ذلك إرتفاع بدرجة شدة الحمل

ألافضل لتنمية تحمل السرعة و تطويرها أن يتوفي البداية ″أن ( محمد حسن عالوي )و ذكر  

حجم التدريب من خالل إستخدام عدد كبير من التكرارات ثم بعد ذلك إلارتفاع بدرجة الحمل مع 

″ن التمرينات أو بين أجزاء التمرين الواحدتقدير أزمان الراحة بي
76
. 

التدريبية ذات الشدة التي تتراوح بين ألاقل من  الاحتمالإلى أن ( عصام عبد الخالق)و يشير 

تعد  الالعبمن أقص ى مقدرة %( 088 – 18)و من %( 18 -% 11)القصوى إلى الشدة القصوى أي من 

 .77شدة مناسبة لتطوير تحمل السرعة الخاصة و تنميتها

نجد أهمية تحمل السرعة في معادلة الرياض ي و  النهائية،إذ نجد تحمل السرعة في املرحلة  

 .املحافظة على سرعته حتى نهاية املقابلة أو التدريب
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 :الســـرعــــــــــــــة. 3

 :تعريـف السرعـة0.3

 78«املقدرة على أداء حركات معينة في أقل زمن ممكن»:تعرف السرعة بأنها  

القدرة على تحريك أطراف الجسم أو جزء من رافع الجسم أو الجسم ككل ″:تعرف السرعة بأنها  

″في أقل من ممكن
79
. 

 يرى البعض أن مصطلح السرعة في املجال الرياض ي يستخدم للداللة على تلك إلاستجابات 

 80.العضلية الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة إلانقباض العضلي و حالة إلسترخاء العضلي

  تعني قدرة الرياض ي على أداء حركات رياضة في أقص ى زمن ممكن و تدخل السرعة في : السرعة

 :حركات ألاداء جميعها و تنقسم إلى ألانواع التالية 

 .سرعة إلانتقال كالجري داخل امللعب .0

 .سرعة ألاداء و تمثل في سرعة أداء أي من املهارات الرياضية.4

سرعة رد الفعل و تمثل في قدرة الرياض ي على سرعة إلاستجابة ألي مثير خارجي مثل  .2

الزميل و املنافس و الكرة و من ثم املقدرة مع سرعة التصرف نتيجة لتحركهم داخل 

 .امللعب
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ـــــــة أنواع/ 3-2 81:السرعـــــــ
 

 :أنواع للسرعة هي  13هناك 

 : لسرعة إلانتدقالية 0.2.3

 .و يقصد بها سرعة التحرك و إنتقال الجسم من نقطة إلى نقطة أخرى في أقل زمن ممكن

 : السرعة الحركية  2.2. 2

و يقصد بها القدرة على أداء حركة أو مجموعة من الحركات بجزء أو اكثر من أجزاء الجسم في 

 .أقل زمنن ممكن

 : سرعة رد الفعل  3.2.3

 .و هي الفترة الزمنية التي تنقض ي بين لحظة ظهور مثير معين و بداية إلاستجابة لهذا ملثير

 :أهميتتتتتتتتتة السرعتتتتتتتتة  6.6

 مكون هام للعديد من الجوانب ألاداء البدني في الرياضات املختلفة 

  تعتبر أحد عوامل نجاح العديد من املهارات الحركية 

  يحسن إلاستهالك ألاقص ى لألكسجين(₂io) 

  أشهر من مرحلة إلاعداد العام عند الناشئين ، و  82يطور نشاط أنزيم الفركتوكينيز بعد

 .أسابيع لنفس املرحلة عند الالعبين الشباب( 82)بعد 

  يرتبط أداء عدائي السرعة مع مخزون فوسفاتي عالي الطاقة في الخلية العضلة 

82يطور سرعة الترددات العصبية و إنتقال إلاشارات العصبية 

 تسريع بداية ظهور حمضية ألاكتيك. 

 .كتيكزيادة نشاط ألالياف السريعة إلانقباض الذي يؤدي إلى إنتاج كبير في الال
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 83:العواةل التي تؤثر في السرعة0.3

 :هناك عدة من العوامل التي تؤثر في السرعة هي كما يلي  

 :العاةــــــل الوراثــــي *  

تؤثر الخصائص التركيبية أللياف العضالت على السرعة ، فالالعبون الذين يرثون ألياف بيضاء  

 .بدرجة أكبر تزداد عندهم نسبة السرعة

 :لخصائص امليكانيكية للمفصل و العظام ا*  

 .الخصائص امليكانيكية إلايجابية تؤثر إيجابا على السرعة  

 :وة العضليــــــــة الدقــــ*  

كلما زادت القوة العضلية كلما أمكن التغلب على املقاومات التي تواجه جسم الالعب كلما  

 :تحسنت السرعة بالتالي 

 :التوافــــق العضلــــي العصبــي *  

 .كلما كان التوافق أفضل بين إنقباض العضالت و إرتخائها أمكن تحقيق سرعة أفضل  

 :ــــة و املطاطيـــــــة املرونـــــــ*  

 .كلما زادت املرونة بدرجة مناسبة زادت فرص زيادة السرعة*   

 .الاستخدام إلايجابي لقوانين الحركة *   

 .كلما استخدمت قوانين الحركة في ألاداء زادت فرص زيادة السرعة *   
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 :إلارادةقـــــــــــوة*  

العوامل املهمة التي تحفز الرياض ي في الحصول على ألافضل النتائج مما يدفعه إلى بذل  من 

 حسين سرعته و التفوق على آلاخرينالطاقة املوجودة لديه كلها من أجل ت

 :طــــــرق تنميــــــــــة السرعـــــة  0.3

 طريقة العدو ، إلانطالقبإستخدام مقومات إضافية. 

 منخفض لتقليل املقومات  طريقة في إتجاه. 

  طريقة ألانماط الحركية للمناقشة. 

  التدريب فوق املرتفعات من أسبوعين إلى ثالثة. 

  طريقة تكرار إلاستجابة للمثير بأسلوب واحد غير مغاير. 

  (.إلاتجاه و الترتيب)طريقة تكرار رد الفعل بصور مختلفة 

  تحليل عناصر الفعل و التدريب على كل عنصر وحده. 

 .طريقة تطوير إلاحساس بالفوارق بين ألازمنة
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ـــوة .0  ecroF: الدقـــــــــ

 :تعريــــــــــف 0. 0

تعرف القوة بأنها قدرة العضالت في التغلب على املقاومات املختلفة و تكون هذه املقومات هي جسم 

سواء مع املنافس أم أرص امللعب ، و تعد القوة برأي  عب نفسه أو املنافس أو الكرة أو إلاحتكاكالال 

 .84كثير من الخبراء أساس كل تقدم في ألاداء الرياض ي

 : أهميــــــــة الدقــــــوة / 0-2

  تعتبر القوة العضلية أحد مكونات الياقة البدنية 

  القوة العضلية تستخدم كعالج وقائي ضد التشوهات و العيوب الخلقية و الجسمية 

  أثبت الخبراء أن ألافراد الذين يتمتعون بالقوة العضلية يستطيعون تسجيل درجة عالية

 .من القدرة البدنية العامة

 تعتبر عنصر أساس ي أيضا في القدرة الحركية. 

  ال يوجد نشاط بدني رياض ي يمكنه إلاستغناء عن القوة. 

 لها دور فعال في تأدية املهارات بدرجة ممتازة. 

 :الدقـــــــوة أنـــــواع 3.0

 : الدقوة الدقصوى  0.3.0

هي أقص ى قوة يستطيع الجهاز العضلى و العصبي إنتاجها في حالة أقص ى إنفباض إرادي أو  

 .أقص ى كمية من القوة يمكن أن يبذلها الفرد ملرة واحدة 
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  : الدقوة املميزة بالسرعة  2.3.0

هي القدرة على إظهار أقص ى قوة في أقل زمن ممكن و عليه فإن التوافق العضلي العصبي له دور  

 :كبير في إنتاج القوة املميزة بالسرعة و تحتوي نوعين هما 

 القتتتتتتتتتتتوة إلانفجاريتتتتتتتتة 

 قتتتتتوة إلانطتتتتتتتالق 

خارجية و لفترة زمنية طويلة دون هي مقدرة العضلة على العمل ضد مقاومة :تحماللدقوة 3.3.0

 .85حلول التعب أو هي كفاءة الفرد في التغلب على التعب أثناء املجهود املتواصل

 :العواةــــــل املؤثــــــرة فـــــي الدقــــــــوة  0.0

 مساحة املقطع الفسيولوجي 

 العمر الزمني و التغذية و الراحة 

 الوراثة 

 حالة العضلة قبل بدء إلانقباض 

 رة إلانقباض العضليفت 

 :طــــــرق تنميــــــة الدقـــــــــوة  .0-0

  و عن طريقة يمكن تنمية تحمل القوة : التدريب الفتري منخفض الشدة. 

  و عن طريقة يمكن تنمية القوة املميزة بالسرعة : التدريب الفتري مرتفع الشدة. 

 .86املميزة بالسرعةو ينتمي القوة القصوى و القوة : التدريب التكراري 

 etFbexelF:    املرونــــــــــــة  .0
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 :املرونـــــة تعريـــــــــف0. 0

تعرف بأنها أكبر مدى حركي يصل له املفصل أو مجموعة مفاصل و هي تتأثر بخاصية ألانسجة الناعمة 

العضالت و ألاوتار و ألاربطة املتصلة باملفصل املعني ، و كذلك ترتبط بنوع العظام و  قابليةإمتطاط:مثل

 .التركيب العظمية املكونة للمفصل 

 :أنــــــــــواع املرونــــــــــة  2.0

 :تندقســـــــــم املرونــــــــة إلــــــــــى  

 .87الحركي و هي التحرك و الثبات بنهاية املدى: ةرونة ثابتة  0.2.0 

و تعني املقدرة على أداء الحركات على املدى الكامل : ( الديناةيكية)املرونة املتحركة 2.2.0 

 .88للمفصل بشكل متحرك ديناميكي ، و يطلق عليها أيضا املرونة إلايجابية

 :العواةـل املؤثــرة علــى املرونــة 3.0

 :يتأثر مستوى املرونة بعدة عوامل تتلخص فيما يلي 

  درجة مطاطية العضلة و ألانسجة الضامة. 

  فاعلية التنظيم العصبي للتوتر. 

  تركيب املفصل. 

 مستوى القوة العضلية و درجة التوافق للمرونة املتحركة. 

 :أهميــــــــة املرونـــــــــة 0.0

  تسهم في إعطاء الحركات املدى املناسب و املطلوب إلنجازها. 

  89.إنسيابيةإظهار الحركات بصورة 
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 :الرشاقة. 0

و تعني القدرة على التوافق الجيد للحركات التي يقوم بها الفرد سواءا بكل أجزاء جسمه : تعريف 0.0

 90.أو بجزء معين منه

 : أهمية الرشاقة 2.0

 بكافة املهارات الحركية والعديد من العناصر البدنية في كثير  من الرشاقةترتبط

 .الرياضات 

  تعتبر الرشاقة من أهم متطالبات التخصصات الرياضية التي يحتاج تنفيذها إلى تغيير

إتجاهات وسرعات ودمج عدد من املهارات في إطار واحد كما هو في الرياضات 

 .الجماعية ككرة القدم وكرة السلة ، واليد و الطائرة والهوكي بشكل عام 

 :أنواع الرشاقة  3.0

الرشاقة العامة والرشاقة الخاصة كما : أنواعها إلى نوعين رئيسيين هماتنقسم الرشاقة من حيث  

 :يلي

 :الرشاقة العاةة 0.3.0

املقدرة على أداء واجب حركي يتسم بالتنوع و إلاختالف والتعدد بدقة وإنسيابية  "وتعرف بأنها  

 "وتوقيت سليم

 :الرشاقة الخاصة 2.3.0

املقدرة على أداء واجب حركي متطابق مع الخصائص والواجبات والتركيب  "و تعرف بأنها  

 .91والتكوين الحركي لواجبات املنافسة في الرياضة التخصصية

                                                           
 .41ص  4804، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع عمان، ألاردن  0رياضات ألالعاب الجماعية،ط: عبد السالم محمد الشناق90
 . 482، مرجع سابق ص  0املرجع الشامل في التدريب الرياض ي، ط: مفتى إبراهيم91
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 :اللياقة الهوائية. 0

و يقصد باللياقة الهوائية قدرة الجستم علتى إلاستتمرار فتي  إنتتاج الطاقتة الهوائيتة أثنتاء أداء العمتل 

و ذلتتتتك أنتتتته كلمتتتتا زادت قتتتتدرة  O²اليتتتتة متتتتن أقصتتتت ى إستتتتتهالك ألاكستتتتجين زادت لتتتتت العضتتتتلي فتتتتي املستتتتتويات ع

الالعتتب علتتى إستتتهالك ألاكستتجين زادت قدرتتته فتتي إنتتتاج الطاقتتة وبالتتتالي زادت قدرتتته علتتى إلاستتتمرارية فتتي 

أي  O²العمتتل العضتتلي املرتفتتع وال يتوقتتف عنتتد هتتذا الحتتد ولكتتن يمتتتد إلتتى دور يشتتمل أيضتتا دور تعتتويض 

كبيتتتر   O²متتتا يستتتمى بالتتتدين ألاكستتتجيني ، حيتتتث عنتتتد توقتتتف النشتتتاط يقتتتل إنتتتتاج الطاقتتتة ويبقتتتى إستتتتهالك

 Vo²د فتتتأكثر  ليفتترض 28وبالتتتالي يعتتوض ألاكستتجين كمتتا أن إستتتتمرار املبتتاراة أو املنافستتة  لفتتترة طويلتتة 

Max    هتتا العتبتتة الفارقتتتة وهتتذا املستتتوى يتترتبط بالقتتدرات الهوائيتتة لالعتتب ويطلتتق علي%   08-18فتتي حتتد

 .الالهوائية 

ويستتتتتتخلص متتتتتن هتتتتتذا  أن الالعتتتتتب يحتتتتتتاج إلتتتتتى تطتتتتتوير الطاقتتتتتة الهوائيتتتتتة أوال لتكتتتتتون خلفيتتتتتة جيتتتتتدة 

لتستتتتهيل إنتتتتتتاج الطاقتتتتتة الالهوائيتتتتتة التتتتتتي تعتمتتتتتد علتتتتى ستتتتترعة التعتتتتتب كمتتتتتا أن تعتتتتتويض التتتتتدين ألاكستتتتتجين 

 .لطاقة الهوائية املستمر خالل ألاداء من الخصائص التي تعتمد على مستوى جيد من ا

 Max  vo2:92الحد ألاقص ى الستهالك ألاكسجين .0

في الدقيقة وللمقارنة بين ألاشخاص وذلك بعدد   O²ويعتبر عليه بعدد الليترات املستهلكة من 

لدى  O²مقابل كل كلغ من الجسم في الدقيقة ويبلغ الحد ألاقص ى لإلستهالك   O²امليليليترات من 

 .د في الرياضات الجماعية /كلغ/مللتر  18إلى  11ي العبي املستوى العالي حوال

، وكذا ببعض  28بإختالفاإلختصاصات ويتأثر بالسن فيبدء بالنقصان بدءا من سن Max²Voيختلف   

 . O²  =Max²Voشهيق  - O²العوامل الوراثية ويتحسن بالتدريب زفير 

                                                           
92

دار الفكر  1سعدية عبد الجواد شيحة، ياسمين حسن البحار، المدرب و التدريب مهنة وتطبيق ط –أحمد عبد الرحمان، مها محمود شفيق  نبيلية

 .414العربي ص 
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:ةكونات تدريب اللياقة 0.0   

يتكون تدريب اللياقة الالعب كرة القدم من عدة مكونات حتى يمكن تغطية املتطالبات البدنية  

 .املختلفة لألداء

ويقصد بمصطلح التدريب الهوائيو الالهوائي  أسلوبي الطاقة املستخدمة فالتدريب الهوائي و  

 .    O²قص ى إلستهالكالالهوائي هو تقسيم  يعتمد على شدة التدريب التي تقل أو تزيد عن الحد ألا

 : نظام إنتاج الطاقة

 أهميته قليلة ومحدودة ويعتبر مصدر طاقوي مباشر يسمى بمركب : الفوسفاتيالنظام

يوجد على مستوى الخاليا العضلية والدم ويكفي أن يعدو الالعب حجم بأقص ى   ATPالفوسفات 

 .بدون حمض اللبن     وهو نظام الهوائي    PCATPسرعته لينتهي هذا املخزون الطاقوي 

  93النظام الالهوائي بحمض اللبن: 

يعتمد على إنتاج الطاقة بواسطة الجلكزة الالهوائية وينتج عنه تراكم حامض الالكتيك في  

غ من السكر، والعضلة 008نتيجة   ATPوينتج عنه جزئتين من      O²العضلة والدم وهذا في غياب 

الالكتيك قبل ظهور التعب واستمرار تراكمه يؤدي الى عدم غ من حامض 18-28تستطيع أن تتحمل 

 .الحركة

 د 2-0نتقال ويستعمل هذا النظام في الشدة العالية، العمل الكبير الوقت القصير كالعدد ورفع ألاثقال إلا 

 :النظام الهوائي ألاكسجين.2

بواسطة التكسير  20ATPية وينتج كعامل فعال في التفاعالت الكيميائ  O2يتميز عن النظامين السابقين بوجود 

 .الكامل للجليكوجين وعدم تراكم حامض الالكتيك

 

 

                                                           
 . 241ص  4882، دار الفكر العربي ، القاهرة 0فسيولوجيا التدريب والرياضة ط: أبو العالء عبد الفتاح93
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 السرعة الهوائية الدقصوى  2.0

نحن قمنا بالبحث في تطوير السرعة الهوائية القصوى، بحيث أن هذه السرعة تؤدي إلى  ": هتعريف

الاستهالك ألاقص ى لألكسجين  والذي يصل إلى القمة، وهي التفسير للقدرة الهوائية القصوىوتعتبر 

 .املادة ألاولية أو السالح لالعب كرة القدم

 :لىولتكون لدينا أحسن قدرة هوائية قصوى يجب الحرص ع

  من السرعة الهوائية القصوى من % 01التحكم لزمن طويل واملمكن في محيط

 .سرعة اللعب أثناء مقابلة رياضية

  أحسن استرجاع يعطي قوة بدنية أثناء مقابلة بجهد بدني علي أثناء تادية سرعتين

 .مختلفتين

 أحسن مخزون للمحموالت اليومية، ألاسبوعية، خالل عام، وأثناء التدريبات 

  تعمل على مكافحة تزاكم أو إنتاج حامض اللبن 

  وتسجل كذلك أن الباحثLazorla 0118  ينظر أن السرعة الهوائية القصوى تستمر

 .في إنتاجها ألاقص ى، يعني أن ألاكسجين ألاقص ى ظاهرة لوصولها إلى القمة الوراثية

  ائي والتي لدعم نشاط كرة القدم كما نستطيع أن نفكر أن التدريبات من النوع الهو

تحتوي جزء هام في تدريبات كرة القدم لتبني أحسن قدرة هوائية يتطلب أكثر وقت 

عكس املرحلة التحضرية قبل املوسم لذلك يجب الحفاظ على هذه الصفة طول 

 94"السنة

   وهي السرعة القصوى عند استعمال الاستقالب الهوائي أي الحد ألاقص ى الذي يبدأ الرياض ي منه في

 (Max  vo2لألكسجين الاستهالك ألاقص ى)بصفة قصوى  O2استهالك 

                                                           
 Bernard Turgin : préparation et entrainement du footballeur,EditionAmphoraبتصرف94
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   وهي تحدد املستوى البدني من حيث الجانب الهوائي وتستعمل كمؤثر لقياس اللياقة البدنية

 95الهوائية

 (PMA)الدقدرة الهوائية الدقصوى  3.0

تعتبر الكمية الكاملة للطاقة املوجودة والتي باستطاعتها أن تتحرر عن طريق ألاكسدة في زمن معين، 

 .تعتمد على الخزان الكامل للموقودات الدهون و الكربوهيدرات

 96وهي القدرة القصوى عند استعمال إلاستقالب الهوائي 

 الدين ألاكسجين

هو مصطلح يطلق على كمية ألاوكسجين التي يستهلكها الرياض ي خالل فترة  الدين ألاوكسجيني 

الاستشفاء كنهاية املباراة او بين الشوطين في كرة القدم أو خالل فترة انخفاض معدل القلب، بحيث 

املستهلك عن املطلوب لألداء الحركي فيستخدم الزائد منه لتغطية العجز الذي يفقده  O2يزيد  

97الرياض ي خالل العمل العضلي العالي الذي يتطلب طاقة كبيرة
 

 :التدريب الالهوائي 0.0

 .  يرجع اصطالح الالهوائي إلى العمل العضلي الذي يعتمد على إنتاج الطاقة الالهوائية 

أوضحه البعض بأنه عبارة عن التغيرات الكميائية التي تحدث في العضالت العاملة  العمل الالهوائي

 98.إلنتاج الطاقة الالزمة ألداء املجهود مع عدم كفاية أكسجين الهوائي الحيوي 

يعتبر نظام إنتاج الطاقة الالهوائية نظام أساس ي في معظم الرياضات وقد ثبت أن مخزون  

وبانتشار  حامض الالكتيك وإذ  % 08يقل بعد املنافسة الطويلة نوعا ما بما يزيد من  الجليكوجين

أخذنا مثال كرة القدم ورجعنا إلى دراسات وجدنا أن حامض الالكتيك كان أكثر تركيز بعد نهاية 

                                                           

495، ص 2111، القاهرة، دار الفكر العربي 11ط( النظرية، والتطبيق)التدريب الرياضي : عويص الحباني  95 
 .021، ص 4882، 84اللياقة البدنية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط العالء احمد عبد الفتاح، احمد نصر الدين، فيزيولوجيا أبو 96
 .22، ص 4880، القاهرة، دار الفكر العربي، 82و نظريات التدريب الرياض ي،ط أسسبسطويس ي احمد، 97

411ص  4880دار الفكر العربي  80بهاء الدين ابراهيم سالمة، الخصائص الكميائية الحيوية لفسيولوجيا الرياضة، ط  98 
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الشوط ألاول وقد يعكس ذلك إنخفاظ معدل اللعب مع نهاية املباراة ومع استمرار قدرات العمل 

 99(تحمل تراكم حامض الالكتيك)وائيالاله

 التدريب الالهوائي ةكونات 0.0

 :يمكن تقسيم التدريب الالهوائي إلى

 تدريب السرعة 

 تدريب تحمل السرعة

يهدف تدريب السرعة إلى تحسين مقدرة الالعب في تحريك السريع في الحاالت التي تكون فيها السرعة 

 .هي ألاساس

 :فيما يمكن تقسيم تدريب تحمل السرعة إلى مستويين هما 

 تدريب إنتاج

 تدريب املحافظة

وتعتبر تمرينات تحمل السرعة ذات شدة عالية سواء من الناحية البدنية او النفسية، لذلك 

 ينصح بان يستخدم هذا النوع من التدريب مع العبي املستويات العالية

 100ةبادئ التدريب الالهوائي: جدول 

                                                           
99

، دار 1نفسية، فسيولوجية بيوميكانيكية إدارة ط -تعليمة–سلوى عزالدين فكري، منظومة التدريب الرياضي فلسفة  –نبلية احمد عبد الرحمان 

 .122الفكر العربي، ص 
 .441أبو العالء عبد الفتاح مرجع سابق ص  100

 نوع التدريب
 الزمن

 عدد التكرارات الشــــــــدة
 راحة ثابتة

 01 – 2 تدريب السرعة
مرات  5أكثر من 

 زمن األداء
 01-21 القصوى

 01 – 21  تحمل السرعة
مرات  5أكثر من 

 زمن األداء

تقريبا 

 القصوى
55-55 
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 01 – 01 
مرات  5أكثر من 

 زمن األداء

تقريبا 

 القصوى
01-011 
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 :خالصة

نستنتج أن التدريب الرياض ي الحديث يفرض علينا في الوقت الراهن أن نركب سفينة التطور 

ونبحر  فيها، فالصفات البدنية هي أحد أهم مكونات عناصر  التفوق الرياض ي الفعالة جدا إلى جانب 

ي كرة القدم إلخ ، خاصة ف...العناصر ألاخرى النفسية و التقنية و التاكتيكية و إلاجتماعية  العاطفية 

ولهذا فهي الركيزة ألاساسية أو أول خطوة يخطوها املدرب خالل عملية  التنمية البدنية وبواسطتها 

املدرب : يستطيع املدرب معرفة مستوى فريقه والتنبؤ بما سيكون عليه في املستقبل لتوضيح أكثر مثال

ة البدنية للفرد أما الباقي فهو عندما يقوم بعملية إنتقاء العبيه الش يء املهم وألاساس ي هو الحال

يستطيع التحكم فيه من خالل عملية التدريب فالصفات البدنية لدينا ماهو موروث ولدينا ماهو 

مكتسب ، ولهذا يستطيع املدرب صناعة البطل كيفما يشاء خاصة إذا كان يتمتع بصفات خاصة 

ن و متميزين من الناحية البدنية ومميزة فمتطلبات كرة القدم تتطلب من الالعبين أن يكونوا ناضجي

من خالل القدرات البدنية الخاصة يستطيع الرياض ي مسايرة متطلبات التدريب و املنافسات الحادة 

 . ولهذا يؤكد على أهمية وضرورة تنمية وتطوير الصفات البدنية 
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 :دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

الرياضتتتات الجماعيتتتة شتتتعبية حيتتتث أنهتتا أصتتتبحت اليتتتوم تتصتتتدر مقدمتتتة تعتبتتر لعبتتتة كتتترة القتتتدم أكثتتر 

الرياضتتات و أصتتبح إلاهتمتتام  بهتتا لتتيس فقتتط علتتى التتذين يمارستتونها بتتل تعتتدى ذلتتك فقتتد أصتتبحنا نتحتتدث 

 .على الجانب إلاقتصادي و السياس ي و الثقافي لها و أصبحت لها جوانب عدة 

و تملك هتيكال تنظيميتا دقيقتا لتذلك يمكتن تحليتل و هي لعبة رياضية تمارس ضمن قوانينها الخاصة 

اللعبتتتة و يمكتتتن الكتتتالم عتتتن املفتتتاهيم ألاساستتتية التتتتي تحتتتدد لعبتتتة كتتترة القتتتدم كوستتتيلة أوال و كنظتتتام ثانيتتتا و 

هتتتتتذه الشتتتتتروط كلهتتتتتا تراعتتتتتي لتحديتتتتتد القتتتتتوانين العامتتتتتة لكتتتتترة القتتتتتدم ،و تعلتتتتتيم اللعبتتتتتة فتتتتتي مختلتتتتتف امليتتتتتادين 

املنافستتتتتتات عبتتتتتتر كتتتتتتل  ألازمنتتتتتتة بإعتبارهتتتتتتا لعبتتتتتتة املاليتتتتتتين و ألاكثتتتتتتر إقبتتتتتتاال  لقتتتتتتهحالرياضتتتتتية و الختتتتتتوض بهتتتتتتا فتتتتتتي 

 .للمنافسة من طرف الشعوب كلها 

كرة القدم هي لعبة قبل كل شت يء و هتي لعبتة جماعيتة و لكنهتا تعتد لعبتة شتعبية و ذات إنتشتار واستع 

ل أكبر عتدد ممكتن متن في معظم دول العالم و هذه الرياضة تمارس بفريقين و يحاول أحد الفريقين تسجي

 .العب من ضمنهم حارس املرمى ( 00)لكي يكون هو الفائز ، يتكون كل فريق من أحدى عشر  ألاهداف

يلعب الفريقان  على ميدان مستطيل الشكل صالح للعب و أرضتية مستتوية و يشترف علتى تحكيمهتا 

 ( .إحتياطي)ين للخطوط الجانبية و حكم رابع قبحكم وسط و مرا

لعتتتتتب كرويتتتتتة الشتتتتتكل و كاملتتتتتة إلاستتتتتتدراة  و أن تكتتتتتون مصتتتتتنوعة متتتتتن الجلتتتتتد و ال يجتتتتتوز أن إن أداة ال

ستنتمتر و ال  1421تدخل في صناعتها أية مادة تشكل خطر على الالعبين و يشرط أن  ال  يزيتد محيطهتا عتن 

 .سنتمتر  2021يقل عن 

إلاشتتتتتتارة إلتتتتتتى بعتتتتتتتض  غ و تجتتتتتتذر  212غ و ال يقتتتتتتل عتتتتتتن  212أمتتتتتتا فيمتتتتتتا يختتتتتتص التتتتتتوزن فتتتتتتال يزيتتتتتتد عتتتتتتتن 

املالحظتتتات  الخاصتتتة بكتتترة القتتتدم حستتتب القتتتانون التتتدولي لهتتتا يجتتتب أن تمتتتأل الكتتترة جيتتتدا بتتتالهواء و يشتتتترط 

إحضتتار كتتترتين  وقتتت إجتتتراء املقابلتتة واحتتتدة  واحتتدة   للعتتتب و أختترى إحتياطيتتتة للفريتتق املضتتتيف ، و يغلتتتب 

ظروف الجويتة تضتطر إلتى إستتعمال كترات بلتون على لونها اللون ألابيض و ألاسود ، إال في  حاالت نادرة كتال

 .آخر مثل اللون  ألاحمر عند سقوط الثلج 
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 :ملحة تاريخية عن لعبة كرة الدقدم . 0

سنة قبل امليالد ، وبالد إلاغريق و روما إال أن ظهورها الحديث كاف  2888عرفت في الصين حوالي 

القدم البريطانية و قد طور إلانجليز اللعبة و م في بريطانيا جمعية كرة  0021بإنجلترا حيث تأسست عام 

م في باريس تحت  0182نقلوها إلى العالم عبر مستعمراتها املنشرة و تأسس إلاتحاد ألاوروبي للعبة عام 

 101م ، وذلك منتيفيديوباألرغواي 0128-81-02أنشأت أول دورة لكأس العالم في  nFnFإسم 

م و  0011نشأت كرة القدم في بريطانيا و لعل طلبة املدارس إلانجليز أول من لعبوا الكرة في عام 

نظرا إلزعاج الكبير الذي يحدث في املدينة من التدافع وراء » م كتب امللك إدوارد الثاني   0222في عام 

بل هللا فإننا نأمر بتحريم و التي تجعل الشيطان يندفع من خاللها و الذي حرم من ق( كرة القدم)الكرة 

إستمرت هذه النظرة تجاه الكرة في عهد إدوارد الثالث و ريتشارد «          اللعب داخل املدينة في املستقبل 

 الثاني و هنري الخامس  مؤكدين بأن اللعب يحرم الجنود من الحصول على القوة العسكرية ضد فرنسا 

م و بعد ذلك جاء شكسبير على ذكر  0114ابيث م إستمر الحال في عهد إيليز  0212/م 0221

م ثم بدأت اللعبة بإشتهار املذهل إلى غاية سنة  0211اللعبة في مسرحية على لسان امللك لير عام 

م  حيث أسس إتحاد الكرة على أساس قواعد إال أن كرة  القدم آنذاك كانت بعيدة كل البعد  0022

دأ تأسيس إتحاديات الدول و إجراء بطوالت رسمية بدأت كرة عن اللعبة التي نراها اليوم و بعد ذلك ب

102القدم تتطور مع التطور التكنولوجي إال أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم
 

  

                                                           
 .  282،ص  0112ة ، بيروت ،،دار الكتب العلمي 80موسوعة ألالعاب الرياضية املفصلة ،ط:جميل ناصف 101
 .00ص  0111، دار الفكر للطباعة ألاردن  0إلاعداد الوظيفي لكرة القدم ،ط: موافق مجيد املولي 102
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م أسس أول إتحاد إنجليزي على أساس القواعد و القوانين الجديدة لكرة  0022أكتوبر  42و في  

م و سميت بإتحاد  0000ول بطولة رسمية عام القدم و بمرور هذه السنوات أدى ذلك على ظهور أ

فريقا و سنة بعدها أسست الدنمارك إتحاديات وطنية لكرة القدم مرت و  04الكرة و بدأ الدور ب 

 0182فريقا فيمكن القول أن رياضة كرة القدم مرت بعدة تطورات حتى سنة  01يتنافس على بطولتها 

و أصبح معترف كهيئة تشريعية عاملية تشرف على  FnFnم أين تم تأسيس إلاتحاد الدولي لكرة القدم 

شؤون اللعبة و يتلقى إلاتحادإلاقتراحات و التعديالت و يعقد إجتماعات سنوية للنظر فيما يصله من 

إقتراحات و يبلغ إلاتحاديات الوطنية على هذه إلاقتراحات التي تتفق على إدخالها للقانون من أجل 

هذه بعض التطورات أتينا بها على سبيل املثال ال للحصر و هي جد كافية  حماية الالعبين و الهيئات ،

إلثبات أن لعبة كرة القدم قد تطورت من الخشونة و الهمجية إلى الفن و كانت النتيجة التعاون ما بين 

الدول املحبة للرياضة و السالم و ما بذلته هذه ألاخيرة من تضحيات لرفاهية شعبها أن ظهرت كرة 

103بصورتها املشرقة التي تطالعها حاليا، و تزيد من تعلقنا بهذه اللعبة و العبيهاالقدم 
 

  

                                                           
 . 08ص  0102، دار العلم للمالعبين بيروت ، لبنان ،  4حسن عبد الجواد كرة القدم ، ط 103
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 :كرة الدقدم  .2

 :التعريف اللغوي  0.2

هي كلمة التينية و تعني ركل الكرة بالقدم، فاألمريكيون يعتبرونها بما يسمى  niiaieiiكرة القدم 

 .  linnapأو كرة القدم ألامريكية أما كرة القدم املعروفة و التي سنتحدث عنها تسمى  yseie عندهم بت

 :التعريف إلاصطالحي  2-2

كرة *كرة القدم هي رياضة جماعية ، تمارس من طرف جميع الناس ، كما أشار إليها رومي جميل 

 104القدم قبل كل ش يء رياضة جماعية يتكيف معها كل أصناف املجتمع

 :تاريخ كرة الدقدم في العالم  0.2

لقدإختلفت آراء املؤرخين و كثرت ألاقاويل  حول تحديد تاريخ كرة القدم فهي لعبة قديمة  

. ت  482ظهرت منذ حوالي خمسة آالف سنة في الصين للتدريب العسكري و بالتحديد ما بين  ،التاريخ 

قدم  28تتألف من قائمين يبلغ إرتفاعها إلى  و مانت*تشوسو*م و كانت تسمى في الصين  41م و سنة 

واحدة ، و بينهما شبكة من الخطوط الحريرية يتوسطها ثقب مستدير قطره حوالي قدم واحدة و يوضع 

هذا الثقب أمام إلامبراطور في الحفالت العامة و يتبارى الجنود بضرب الكرة املوضوعة من الجلد 

 105املغطى بالشعر إلدخالها داخل الثقب

م و يعتبر طلبة إلانجليز أول من لعبوا كرة  0011كما يقال أن تاريخ كرة القدم يعود إلى سنة  و  

م من خالل السياسة إلاستعمارية التي إنتهجتها  0112القدم و إستمرت هذه اللعبة في إلانتشار عام 

106بريطانيا آنذاك
 

أما في هذا الزمان " سكيروسبي"كما ظهرت هذه اللعبة قديما في اليونان فكانوا يسمونها بإسم  

 107فعرفت بإسم آخر و هو هاريارستوم

                                                           
 . 14-18ص  0102،دار النقائص بيروت لبنان  4رمي جميل ، كرة القدم ط104
 . 81ص  0111إلاعداد الوظيفي لكرة القدم ، دار الفكر بغداد ،: موفق عبد املولى105
 . 24ص  0102كأس العالم لكرة القدم دار العلم ،بيروت : إبراهيم عالم 106
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و  linnapم على أن تكزن هذه اللعبة ألاولى  0028و بعد كل هذه الخالفات تم إلاتفاق سنة  

 ،م تم وضع القواعد الثالث عشر لكرة القدم بجامعة كمبريدج  0021و بعدها في عام  yseieالثانية 

و جاء منع ضرب الكرة " اللعبة السهلة"عشر قواعد جديدة تحت عنوان م أنشأت  0024أما في سنة 

 .بكعب القدم 

 :خصائص لعبة كرة القدم  .2

القدم مثل أي لعبة أخرى تميزها صفات خاصة، فبنيتها فريدة تعطيها صفة مميزة أن  كرة 

 .السبب وراء لعبها بهذه الحماسة و خاصة الالعبين اليافعين الذين يلعبونها ببساطة مفهومها

 .تسجيل ألاهداف بدون إستخدام ألايدي و هذه هي القاعدة  

كثر القواعد املبسطة أن كرة القدم يمكن أن تلعب هذه الفكرة البسيطة لتمكنها من أن تلعب بأ

بكل ألاماكن تقريبا ، في الفناء الخلفي أو ألامامي للبيوت أو الحائق حتى يمكن ألرض من إلاسمنت أن 

 .تكون ملعب لها 

أن خطوط امللعب الجانبية يمكن أن يتم تحديدها بسهولة فمثال يضعون عليها حقائب الظهر أو  

و هذه املرونة نفسها تنظيف على الكرة فكرة القدم تلعب من أجل املتعة و ال تحتاج حتى مالبسهم  ، 

إلى كرة نظامية محددة و في بالنسبة للمباريات الرسمية فإن القواعد يمكن أن تعدل بدون أن تخرج 

 .على نطاق الفكر ألاصلية للعبة فمثال لعبات كرة القدم املصغرة الداخلية لها قواعد مختلفة 

الالعبين و تلعب في مالعب صغيرة ( 1)سنة تحتوي على  04الفرق املؤلفة من الالعبين ألاصغر من 

باإلضافة  إلى أن مدة املباراة و حجم الكرة يمكن أن يتغير بدون أي مشكلة ، و بالرغم من كل هذه 

 108التعديالت فإن مفهوم هذه اللعبة يبقي نفسه بال تغير

  

                                                                                                                                                                                     
 . 08ص  0102دار العم للماليين ، بيروت لبنان  4حسن عبد الجوادة كرة القدم ،ط107
 (. 44ص  4802، مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع، 0ط)و التطبيقية بكرة القدم،  ألاسس العلمية: غازيصالح محمود108
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 :أنواع طرق اللعب  .2

ثر طرق اللعب شيوعا و التي ظهر الكثير منها  في البطوالت الهامة كبطولة كأس العالم و أك 

 0112و محمد عبدة صالح ، مفتى إبراهيم  0112" حنفي مختار"البطوالت ألاوربية حيث يتفق كل من 

 :أن طرق اللعب هي 

 .طريدقة الظهير الثالث  -

 طريدقة قلب الهجوم املتأخر  -

 وم املتأخرطريدقة قلب الهج -

  0-2-0طريدقة  -

  0-0-0-0طريدقة  -

  3-3-0طريدقة  -

  2-0-0طريدقة  -

  2-0-3طريدقة  -

0-2-0-2-0طريدقة  -
109 

و أنه مع التقدم الكبير و التطور السريع الذي طرأ على لعبة كرة التقدم ال يمكن القول أن  

وثيقا بإعداد الالعبين و مدى حالتها   هناك طريقة مثلى للعب و أن طريقة اللعب ترتبط  إرتباطا

البدنية و الخططية و املهارية و الذهنية و النفسية و بذلك تكون طريقة اللعب هي التي تجعل أداء 

 .الالعبين بعيدا عن العشوائية و إلارتجال و تقود الفريق إلى ألاداء املنظم و املخطط 

  

                                                           
 . 088ص  4802، 0مهارات كرة القدم و قوانينها ، دار أسامة للنشر و التوزيع عمان ،ط: مشعل عدي النمري 109
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 :  FUTSALكرة الدقدم الصاالت . 0

 :كرة الدقدم الصاالت تعريف0.0  

تتميز كرة القدم للصاالت بالسرعة ، و إلاثارة ، والتحدي و القدرة على تطوير إتقان الالعبين  

ملهارات كرة القدم ،وهي اللعبة الوحيدة في كرة القدم التي تلعب في  صالة مغلقة و معتمد من قبل 

في غالبية دول  ، و تكمن أهمية كرة القدم للصاالت بشعبيتها( FFn)و آلاسيوي  nFnFإلاتحاد الدولي 

العالم لسهولة ممارستها حيث تحتاج فقط سبعة العبين لكل فريق ، ويمكن ممارستها داخل أو خارج 

الصاالت و نظرا إلنتشار ممارسة لعبة كرة القدم الصاالت بين الشباب في اململكة العربية السعودية 

 .ه املمارسات إرتأىاإلتحاد الرياض ي للجامعات السعودية ضرورة تنظيم و تقنين هذ

 :الصاالت قانون كرة2.0

 :110امللعب:  80املادة 

 .   م  24م إلى  20خطوط التماس من : املباريات الدولية 

 .م  41م إلى  48خطوط املرمى من  

م من خط املرمى من عالمة الجزاء و من جانبي خط املرمى من القائمين خارجا 2طولها : منطقة الجزاء  -

. 

 .م عن خط املرمى عموديا على نقطة بنصف املرمى 08تبعد : الثانية عالمة الجزاء  -

 سم  0م  بسمك  4تفاع القائم بت م و إر 2طول العارضة : املرمى  -

 الكرة :  84املادة 

ضغط  821إلى  822غرام الضغط  288غرام و ال يقل عن  228سم ، وزنها  24سم إلى  22محيطها  -

 .جوي 

                                                           
دم للصاالت اململكة العربية السعودية وزارة صالح بن احمد السقاء ، ألاستاذ عبد الرحمان بن محمد الاحمري ، قانون كرة الق110

 .التعليم العالي 
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 ن عدد الالعبي:  82املادة 

 العبين بما فيهم حارس املرمى ( 1)تلعب املبارة بعدد أقل من  

 العبين ( 2)ال تبدأ املباراة بعدد أقل من  

 العبين ( 1)املسابقات الرسيمة الحد ألاقص ى للبدالء  

املطرود يتم تعويضه بالعب بعد مرور دقيقتين إال إذ تم تسجيل هدف في مرمى فريقه  الالعب 

 يدخل البديل مباشرة 

 معدات الالعبين :  82املادة 

 –قميص )عدم إستخدام الالعب معدات تشكل خطرا عليه أو على منافسه املعدات ألاساسية  

 ( كسارات –جوارب  –شورت 

 .مناسبةباطنه مطاطي أو أي مادة  الجلد أو حذاء من القماش  

 الحكام:  81ادة امل

يطبقون قوانين الصاالت و هم عبارة عن حكمان لهم القرار داخل امللعب و الحكم ألاول هو  

 .ألاخيرو  ألاول صاحب القرار 

 الحكام  املساعدون :82املادة 

الحكم الثالث يساعد الحكام و هو خارج امللعب لضبط املنطقة الفنية و كذلك الحكم امليقاتي  

 .له مهماته في ضبط مدة املباراة في جميع ألاوقات 

 مدة املباراة:  81املادة 

 .دقيقة ملعوبة( 48)تتكون املباراة من شوطين كل شوط عبارة عن  

 .دقائق ملعوبة( 1)ل شوط إذ تم إلاحتكام لألشواط إلاضافية مدة ك 

 .لكل فريق حق في طلب دقيقة واحدة كوقت مستقطع في كل شوط فقط  

 .دقيقة و ال تتجاوزها ( 01)الراحة بين الشوطين  
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 111بداية و إستئناف اللعب:  80املادة 

  بداية املباراة بعد تسجيل هدف بداية الشوط الثاني ، بداية الشوطين  :ركلة البداية

 .إلاضافيين 

 .ال يجوز تسجيل هدف من ركلة البداية 

  هي وسيلة إلستئناف اللعب عندما يوقف الحكم ألي سبب لم يتم ذكره في قانون : إلاسقاط

 .كرة الصاالت 

 الكرة داخل و خارج اللعب :  81املادة 

 :تكون الكرة خارج اللعب  

 .عندما تعتبر املرمى و خط التماس بكاملها سواء على ألارض أو في الهواء  

 إذ تم إيقاف اللعب من قبل الحكام  

املنصوص عليها ( ( م2)الحد ألادنى إلرتفاع سقف الصالة ) عندما تلمس سقف الصالة املغطاة  

 .في قواعد املنافسة 

 تكون كرة في امللعب  

 عندما ترتد من القائمين أو العارضة و ال تزال داخل امللعب  

 .مللعبعندما ترتد من الحكام و ال تزال داخال 

  

                                                           
 
111-KomelLemoui:football ¸Technique¸Jeux¸Entrainement formation¸Entreprise Nationale  du live Edition 1989-p99-100 
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 طريدقة تسجيل الهدف : املادة العاشرة 

يتم إحتساب الهدف عندما تمر الكرة فوق خط املرمى بين القائمين و تحت العارضة بشرط  

 .     عدم حدوث مخالفة 

رس املرمى تسجيل هدف من رمية مرمى أو يضرب الكرة عمدا بيده إلى مرمى غير مسموح لحا 

 .املنافس 

 التسلل : املادة الحادية عشر 

 .كرة القدم الصاالت ال يوجد في قانونه مادة التسلل  

 ألاخطاء و سؤ السلوك : املادة الثانية عشر 

  تتم معاقبة ألاخطاء بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء أو ركلة حرة غير مباشرة :ألاخطاء 

 ألاخطاء التي تعاقب بركلة حرة مباشرة   

 :هناك عشر أخطاء سبعة منها يرتكبها الالعب بإهمال و تهور أو قوة مفرطة و هي كالتالي   

 ركل أو محاولة ركل املنافس  

 عرقلة املنافس  

 القفز على املنافس  

 ضرب او محاولة ضرب املنافس 

 مهاجمة املنافس 

 دفع املنافس 

 :و يتم إحتساب ركلة حرة مباشرة أيضا إذ تم إرتكاب أحد ألاخطاء الثالثة التالية 

 مسك املنافس 

 البصق على املنافس 

 .(بإستثناء حارس املرمى داخل منطقة جزاءه)ملس الكرة باليد بشكل متعمد 
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 الركـــالت الحـــرة: املــــادة الثالثــة عشــر 

 إذ تم ركلها مباشرة في مرى املنافس تحتسب هدف ،و إذ تم ركلها مباشرة في :الركالت املباشرة

 .فريق نفسه تحتسب ركنية للفريق 

  الركالت الحرة الغير املباشرة : 

  إذ دخلت املرمى املنافس تمنح رمية مرمى 

  مرمى نفس الفريق تمنح ركلة ركنية للفريق املنافس  إذ دخلت  في 

  م من ( 1)يجب أن يكون الالعبين املنافسين عند تنفيذ ركلة حرة مباشرة أو غير مباشرة على بعد

 .الكرة لحظة تنفيذ الركلة

 ركلــة الجـــزاء:عشــراملــــادة الرابعـــة

زاء صد املهاجم من قبل املدافع والكرة في تحتسب عند إرتكاب أحد ألاخطاء العشرة داخل منطقة الج

 .اللعب

  م من نقطة منتصف املرمى على خط املرمى (2)و تنفذ على بعد. 

  ال يحق للراكل تسديد الكرة مرة أخرى بعد إرتدادها من القائم و العارضة إال إذ كان إرتدادها من

 .حارس املرمى 

  م من الكرة و خارج منطقة الجزاء و خلف الكرة (1)الالعبين على بعد. 

  ال يسمح بدخول الالعبين منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة كما هو  معمول به في قانون كرة

 .القدم 

 ركلـــة إلادخـــال: املـــادة الخاةســــة عشــرة 

 ب ألاخير للكرة و إجتازة خط التماس سواء تمنح ركلة إلادخال للفريق املنافس في حالة ملس الالع

 .على ألارض أو في الهواء أو ملست سقف الصالة 

  (.التماس)ال يحتسب هدف في حالة تسجيل هدف مباشرة من ركلة إدخال 
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  الكرةم من (1)يجب أن الالعب املنافس على املنفذ على بعد. 

 .يجب أن تكون قدم الالعب املنفذ على خط التماس من الخارج

 رةيــة املرةـــي :عشـــرةاملــــادة السادســـة

  يتم منحها عندما تخرج الكرة بكاملها من خط املرمى إما على ألارض أو في الهواء و كان آخر من

 .ملسها املهاجم و لم يسجل منها هدف 

  تنفيذهايجب أن يكون املنافس خارج منطقة الجزاء عند. 

 رميها من أي نقطة داخل منطقة الجزاء بشرط أال تكون يد حارس املرمى خارج املنطقة  يتم

 .مباشرةلحظة الرمي و إال تحسب عليه ركلة حرة 

 الركلـــــة الركنيـــة :عشــراملــــادة السابعـــة

 الكرة بكاملها خط املرمى إما على ألارض أو في الهواء و كاف آخر من ملسها املدافع و لم  يتم منحها عندما تجرج

 .يسجل منها هدف 

  املنافسيمكن تسجيل هدف منها مباشر في مرمى الفريق. 

    إذ ملسها املنفذ مرتين تحسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق املنافس 

 ركــــــالت الترجيـــــــح 

 لهم الحق في تنفيذ الركالت سواء أساسين أم بدالء  جميع الالعبين. 

  لتصبح ثالث ركالت بدال من خمس ركالت  4802تم التعديل بخصوص ركالت الترجيح بداية من عام. 

 :كــــرة الدقـــــدم النسائيــــــة -0

تعتبتتتتتتر كتتتتتترة القتتتتتتدم متتتتتتن أكثتتتتتتر ألالعتتتتتتاب الجماعيتتتتتتة النستتتتتتائية إنتشتتتتتتارا و أحتتتتتتد بعتتتتتتض متتتتتتن الرياضتتتتتتات 

 .لنسائية التي تلعب بدوري سنوي منتظم ا

لعبتتتت النستتتاء كتتترة القتتتدم منتتتذ وقتتتت طويتتتل حيتتتث أشتتتارت بعتتتض التقتتتارير عتتتن أنهتتتا لعبتتتت فتتتي عتتتام 

،  0011أمتتتتا أول مبتتتتاراة مستتتتجلة فقتتتتد كانتتتتت تحتتتتت إشتتتتراف إلاتحادإلاستتتتكتلندي لكتتتترة القتتتتدم عتتتتام  0118



 ابعلراصل الف

 الحــــديثة كـــرةالقــــدم

- 26 - 

ن املباريتات إستتمرت بعتد هتذا الترفض بترر لكنها قوبلت بالرفض من إلاتحاد البريطاني لكرة القتدم رغتم أ

 .هذه اللعبة الشعبية " رجولة"البعض هذا الرفض بحرص إلاتحاد على 

أصتتتبحت كتتترة القتتتدم النستتتائية شتتتعبية للمتتترة ألاولتتتى علتتتى نطتتتاق واستتتع فتتتي أثنتتتاء لحتتترب العامليتتتة ألاولتتتى 

، كتتتان أناتتتح الفتتترق فتتتي ستتتنة  18عنتتتدما ستتتاهمت املصتتتانع فتتتي دعتتتم اللعبتتتة كمتتتا فعلتتتت للكتتترة الرجاليتتتة قبتتتل 

ذلتتتك الحتتتين فريتتتق ستتتيدات ديتتتك وكيتتتر متتتن مدينتتتة بريستتتتوناإلنجلزية ، أنشتتت ئ هتتتذا الفريتتتق متتتن العتتتامالت فتتتي 

الرجتال العتاملين فتي  ويليام ديك و جون كيتر بعتد أن تغلتبن علتى فريتق الاسكتلنديينمصنع مملوك من قبل 

، ستتتتتاهمت الالعبتتتتتات فتتتتتي جمتتتتتع التبرعتتتتتات للعديتتتتتد متتتتتن القضتتتتتايا املهمتتتتتة أثنتتتتتاء الحتتتتترب و لعتتتتتبن  املصتتتتتنع ذاتتتتتته

مباريتتتتتتات دوليتتتتتتة ضتتتتتتد فريتتتتتتق متتتتتتن بتتتتتتاريس و تكلتتتتتتن أغلبيتتتتتتة الفريتتتتتتق إلانجليتتتتتتزي النستتتتتتائي التتتتتتذي  تتتتتتحق مثيلتتتتتته 

 .112 8-44إلاسكتلنديينتيجة 

حصتتتتتور أحتتتتتد  بلتتتتتغ)علتتتتتى التتتتترغم متتتتتن أنهتتتتتا كانتتتتتت أكثتتتتتر شتتتتتعبية متتتتتن بعتتتتتض مباريتتتتتات الكتتتتترة الرجاليتتتتتة 

 0140إال أنها تلقى ضربة موجعة عندما منع إلاتحاد إقامة املباريات علتى مالعبته عتام ( ألف 12املباريات 

 .و وصفها باملقررة فسر هذا الرفض بالحرص على اللعبة ، كما قبل أنه سريب تهديدا للفريق 

الرجالي بسبب أعداد الجماهير الهائلة التي تجذبها هذه املباريات ، أدى ذلك على إنشاء إتحاد 

سيدات إنجلترا لكرة القدم و إنتقلت الفرق لتلعب مبارياتها على مالعب الرغي ،رغم  أن املنع ساهم في 

د إلانجليزي لكرة القدم إبطاء تطور اللعبة إال أن شعبيتها إستمرت بالنمو في بعد املنع ، أنشأ إلاتحا

لكن كرة القدم  0110و رفع الحظر عام  0122نتيجة زيادة إلاهتمام بعد مونديال  0121النسائية عام 

 .النسائية إلانجليزية لم تحظي بشعبية التي حظيت بها من قبل أبدا 

                                                           
 . 571، 574ص   2052، 05مكتبة لمجتمع العربي للنشر  و التوزيع ط  الرياضة النسوية: نايف مفضي الجبور 112
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  في سبعينيات  القرن املاض ي أصبحت إيطاليا أول دولة تطبق نظام إلاحتراف لكرة القدم

النسائية و إن كان جزئيا ، أما أول دولة تطيقه بشكل كامل فقد كانت الواليات املتحدة ألامريكية 

 . 0114وضعت اليابان بصمتها في  تاريخ هذه  الرياضة حينما أقامت أول دوري للمحترفات عام 

  على الرغم من أن سيدات ديك وكير قد لعبن ضد منتخبات من دول أخرى في بطولة بريطانيا

و التي فاز بها  0102إال أنها أول بطولة رسمية كانت كأس أوربا عام  0121العظمى و العالم عام 

لكن النرويج تغلبت عليها و منذ ذلك الوقت  0101السويد وصلت السويد مرة أخرى إلى النهائي عام 

 .هيمنت أملانيا على البطولة ألاوربية لتفوز بست ألقاب من أصل سبعة 

و فازت به الواليات املتحدة ألامريكية  0110الم  للسيدات فأقيم في الصين عام أما أول كأس ع

منتخب ، أقيمت البطولة الرابعة في الواليات املتحدة ألامريكية و شهد النهائي جمهورا كبيرا  02من بين 

يات سواء أمام شاشات التلفاز أو بالقدوم إلى امللعب في جمهور بلغ عدده ألف مشجع ، فازت الوال 

املتحدة في ذلك النهائي بضربات الترجيح إلى جانب الواليات املتحدة و أملانيا تعتبر النرويج و السويد و 

 الصين أقوى الفرق النسائية باإلضافة إلى فرق البرازيل و كندا بمواهب لها مستقبل باهر 

 أقيمت البطولة ألاولى في كندا   01بطولة العالم للنساء تحت ال  أقرت الفيفا 4884في عام ،

لكف الفريق  املضيف خسر النهائي أمام الواليات املتحدة بالهدف الذهبي بالوقت إلاضافي أما البطولة 

 .113في تايلند و فازت ألاملانيات باللقب 4882الثانية فأقيمت عام 

 :ة البطولة ألاوربية لكرة الدقدم النسائي .0

 (ضربات الترجيح) إنجلترا  – 82-82السويد  – 0102

 السويد  80-84النرويج  – 0101

 النرويج  80-82أملانيا  0101أملانيا الغربية 

 النرويج  80-82أملانيا  0110الدنمارك 

 إيطاليا  88-80النرويج  0112إيطاليا 

                                                           
 .كرة القدم النسائية: 4804املوسوعة الحرة ويكبيديا  113
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 السويد  84-82أملانيا  0111املانيا 

 السويد 88-80انيا أمل 0111النرويج و السويد 

 السويد 88-80أملانيا  4880أملانيا 

 .114النرويج   80-82أملانيا  4881إنجلترا 

 :أبرز التواريخ التي ةرت بها كرة الدقدم النسوية-1

 .كأس العالم ألاول في الصين و ينظم كل أربع سنوات – 0110

 دمج كرة القدم النسائية في مسابقات ألالعاب ألاوملبية – 0112

 خماسيات الصاالت العربية  -0111

 سنة في كندا  01أول دورة لكأس العالم للشابات تحت  – 4884

 منتخب 02في املونديال ألاخير زاد عدد املنتخبات املشاركة في املونديال إلى  – 4882

 .خطوة أولى لتدعيم كرة القدم النسائية من إلاتحاد  الدولي  -4881

 .الشاباتلإلناث و  كأس إفريقياهناك  سنة، 00حت كأس العام للفتيات ت – 4882

تنظيم بطولة عربية دولية لكرة القدم الشاطئية للسيدات و أثناء مباراة دولية بين منتخب عربي و 

 115فريق دولي

 

 

  

                                                           
 . 011.010الرياضة النسوية الفردية ،  مرجع سابق ص :نايف الجبور 114

 
 .نفس املرجع الرياضة النسوية الفردية115
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 :خالصــــــــــة

على كرة القدم و التعرف على تاريخها و قوانينها و مبادئها و أهم منافسات كرة القدم  الاطالعبعد 

يمكن أن نستنتج أن كرة القدم هي لعبة ذات تاريخ قديم ، كما يمكننا إلاستنتاج أن هذه الرياضة هي 

رتبة رياضة منظمة تحكمها قوانين مضبوطة و نتفق عليها و قد بلغت من الشهرة ما يجعلها تحتل امل

ألاولى من حيث الشعبية و إستقطاب الجماهير في العالم ، فال تزال كرة القدم تستقطب العديد من 

 متتبعيها فهي محبوبة الجماهير على إختالف البلدان و ألاجناس



 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني

الجـانـب 

 التطـبـــيقي
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 :دـــــــــــــــــــــــتمهيـــــ

من أجل رسم الطريق الصحيح خالل مراحل البحث املترابطة كان علينا نحن كباحثين الوقوف  

على خطوات منهجية ومنطقية لدراستنا لكي تكون هناك دراسة متسللة للصول إلى الهدف املنشود 

قا وذلك إبتداءا من الناحية النظرية ثم انتقدنا إلى الدراسة التطبيقية وامليدانية وهذا بالطبع وف

لإلشكال املطروح واملراد دراسته، فقد أخضعنا بحثا هذا ملجموعة خطوات علمية وهذا من خالل 

القيام بدراسة استطالعية ثم اقتراح الاختبارات املناسبة لألشكال املطروح، الضبط إلاجرائي للمتغير، 

تحديد )بحث وهي كما اعتمدنا في الدراسة التطبيقية على الخطوات ألاساسية املتبعة في إجراء ال

باإلضافة إلى أدوات البحث ( مجال البحث، تحديد عينة الدراسة، تحديد املنهج املستخدم في الدراسة

والوسائل التي تساعدنا في انجاز الاختبارات، ثم الدراسة إلاحصائية و النتيجة كآخر مرحلة من مراحل 

 .  الدراسة

  



 الفصل األول

 المنهجية واالجراءات

- 94 - 

 :ثتتتتتتتتتتتتتتتتتج البحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمنهتت .0

استخدمنا املنهج التجريبي باعتباره املنهج املناسب واملالئم لدراستنا والذي يمكنه الاختبار  

ألاثر، كما أن هذا املنهج يمثل الاقتراب ألاكثر صدقا  بالسبب أو  الحقيقي لفروض العالقات الخاصة

 .لحل العديد من املشكالت العلمية بصور علمية

 هو تغير معتمد و مضبوط للشروط املحددة لحدث ما و مالحظة التغيرات الناتجة في  :التجريتتتتتتتتتتب

 الحدث ذاته و تفسيرها

 مالحظة الظاهرة تحت ظروف محكومة، التحكم في جميع املتغيرات باستثناء متغير  :التجربتتتتتتتتتتتتتتة

 116واحد أي جوهر التجريب 

 مجتمع وعينة البحث .4

ضوع الذي تم طرحه أي حسب املتغير التجريبي فنوع املتغير التجريبي اختبار العينة تم حسب مو 

وقد تم اختبارها بطريقة عشوائية، فكانت العينة ( عينة الدراسة)هو الذي يحدد كيفية اختبار العينة 

 .تم تقيمها إلى مجموعتين تجريبيتين( إناث) مجموعة من طالبات إلاقامة الجامعية حسيبة بن بوعلي 

 إناث من إلاقامة  08املجموعة التجريبية متمثلة في (: 0) املجموعة 

  العبة من أصل  48إناث من إلاقامة أي  08املجموعة التجريبية متمثلة في (: 4)املجموعة

 .العبة في هذه إلاقامة اللواتي يمارسن ألانشطة الرياضية و بالتحديد كرة القدم 28

 

 

 

                                                           
حسن أحمد الشافعي، سوزان أحمد مرسي، إجراءات البحث العلمي واإليتاح العلمي عامة و التربية البدنية والرياضة 116
 . 27ص  2112، دار الوفاء للطباعة و النشر 11ط
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 :الضبط إلاجرائي ملتغيرات البحث.3

جد هامة في أي دراسة يجريها أي باحث و هذا من اجل التحكم الجيد في  الخطوةهذه  تعتبر 

عناصر البحث وكذلك من اجل الدقة في النتائج، املراد الوصول إليها دون التعرض الى املتغيرات 

 :املشوشة ، وقد كان ضبط املتغيرات كاألتي

 املستمرطريقة التدريب التكراري و : املتغير املستدقل. 

 صفة مداومة السرعة: املتغير التابع. 

 :ةجاالت البحث .0

قامة الجامعية حسيبة بن بوعلي بوالية أم البواقي لإلناث من أصل إلا: املجال املكاني 0.0

إقامات جامعية لإلناث بهذه الوالية و الاختبارات تم إجراءها في القاعة املخصصة  82

 .للنشاطات الرياضية و البدنية

بعد تحديد موضوع البحث من طرف إلادارة بدأنا العمل في هذه : جال الزةانيامل 2.0

وكان ذلك بالدراسة البيبليوغرافية  النظرية متبوعة بباقي  4801الدراسة في بداية شهر ديسمبر 

 .املراحل

 طرق وأدوات البحث .0

بجوانب املوضوع  تعتبر هذه الخطوات من أهم الخطوات نظرا ملا توفره من مساعدة في الاملام

قيد الدراسة وكذلك توسيع دائرة املعارف جميعها من مختلف املصادر  واملراجع، و هذا بالطبع من 

اجل التأكيد من النتائج املراد الوصول إليها وتسهيل املهام بالنسبة لنا كباحثين، وقد اشتملت وسائل 

واختبار أخر، اختبار العدو ( متر 28×2)اختبار لدكتور بسطويس ي احمد املتمثل في جري )بحثنا هذ على 

متر للفرق البرازيلية، وهذين اختبارين لقياس صفة تحمل السرعة وهذا تم على مرحلتين  488ملسافة 

 .اختبار قبلي وآخر  بعدي
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ــــل الببليوغـــــــــــــــرافي 0.0  :التحلـــــــــــيـــــــــــ

جمع املراجع التي لها عالقة مباشرة مع موضوعنا والتي هي أول طريقة متبعة في بحثنا وتتمثل في 

 117تتماش ي وأهداف البحث وذلك بغرض إعطاء صبغة علمية ملوضوع البحث وتباينها بإيجار

 :ةتتتتتتتتتتتتتتتارات البدنيتتتتتتتتتتتتتتتالاختب 4.1

 : ةـــــــــــــل السرعـــــــــار تحمــــــــــــــــــاختب 0.2.0

 118%08بشدة ( 2×م 28) جري  اختبار 

 قياس تحمل السرعة: الغرض من الاختبار 

 من وضع البدء يقف الالعب خلف خط النهاية وعند سماع إلاشارة : وصف الاختبار

متر في نفس  28يقوم الالعب بالجري بأقص ى سرعة له حتى خط النهاية على بعد 

بتشغيل الساعة وإيقافها حتى لحظة عبوره لخط النهاية، يكرر  الوقت يقوم امليقاتي

 .الالعب الجري ثالث مرات، يمكن لالعب أن يتدرب على الاختبار قبل تنفيذه

 ثانية، ويجمع  008تسجيل كل محاولة مقربا من الزمن ألاقرب :  احتساب النتيجة

متر  28 – 8ن مسافة الزمن الكلي للثالث محاوالت ويتم أيجاد متوسطهم و تكون هي زم

. 

  

                                                           
 .048ص  4884.، دار الفكر العربي80إلاحصاء الوصفي في علوم ت، ب ورياضة، ط: محمد نصر الدين رضوان 117
 4880قياس، دار الجامعة الجديدة للنشر باإلسكندرية القاهرة  –تخطيط : إلاعداد البدني والوظيفي في كرة القدم: البساطيآمر هللا  118

 .422ص 
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 :ةتر 211اختبار تحمل السرعة  2.2.0

 قياس تحمل السرعة: غرضه. 

 سريعا من البدء العادي( م488)الجري ملسافة : وصف الاختبار 

 119ضمن بطارية اختبار للفرق البرازيلية: مستوى الاختبار 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدقدي ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنتيج

 42 جزء باملئة 18ثانية و 

 41 جزء باملئة 18ثانية و 

 42 جزء باملئة 48ثانية و 

 ةمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

 ةتوســــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 ــــــــــــــــــفــــــــضعيــــــــــــ

 م للفرق البرازيلية 211الجدول بوضح ةستويات اختبار تحمل السرعة

 :الوسائل إلاحصائية  3.5

حيث تم Spssفي الدراسة املقدمة على استخدام برنامج الحقيقة إلاحصائية اعتمدت الباحثة  

 :استخدام

 املتوسط الحسابي. 

  الانحراف املعياري. 

  الارتباط الخطي لبيرسون. 

 t.test للعينات املرتبطة. 

 t.test للعينات املستقلة. 

 

 

 

                                                           

.122ص  1922كاظم عبد الربيعي موقف المولى اإلعداد البدني بغداد، مدرسة بيت الحكمة   119 
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 :الدراسة الاستطالعية .2

قبل القيام بالتجربة التي أردنا إجراءها قمنا بخطوات تمهيدية كان الهدف منها اعداد ارضية 

 ه الخطوات في \جيدة للعمل و تتمثل ه

 تحديد وضبط الاختبارات املناسبة للدراسة. 

  ي لتسهيل الدراسة امليدانيةتوفير العتاد الرياض. 

 طلب مساعدة إلادارة وإعداد الوثائق الالزمة لتسهيل عملية إجراء الاختبارات 

 :التجربة الاستطالعية 0.0

 العبات من فريق إلاقامة الجامعية غديري  08عينة تشتمل على : عتبة التجربة الاستطالعية

 ، لوالية أم البواقي80عبد الرحمان 

 دراسة كفاءة الاختبارات املقترحة أي صدق، ثبات وموضعية : الهدف من التجربة الاستطالعية

 .الاختبارات

 املدة الزمنية. 

  02:88.على الساعة  42/80/4802يوم : الاختبار ألاول  

 02:88على الساعة  41/80/4802يوم : الاختبار الثاني. 
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ــــــــات 2.0 ـــــــــــــــ  :الثبــــــــــــــــ

يقصد بثبات الاختبار أن يعطي الاختبار نفس النتائج إذ ما أعيد على نفس ألافراد في نفس  

الظروف، ويتم ثبات الاختبارات بتنفيذها على مجموعة تتميز بنفس مواصفات عينة الدراسة وبعد 

املجموعة وفي نفس الظروف ويتم التواصل للنتائج مدة يعاد تنفيذ لنفس الاختبارات على نفس 

 :ما هو موضح في الجدول التالي  J Rباستعمال معامل الارتباط لبيرسون 

 

 الدقياســـــــــــــــــــــــــــــات
  (2)الاختبار  (0)الاختبار 

   بعـــــــــــــــدي قبلــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــدي قبلــــــــــــــــــي

   01 01 01 01 حجــــــــــــــــــم العينـــــــــــــــــــــــــة

  R 10¸1 00¸1ةعاةـــــــــل الارتبــــــــــاط 

 R 13¸1إلاجماليـــــــــــــــــــــــــــــــة      

 

 جدول يوضح النتائج املتحصل عليها باستعمال معامل الارتباط

وبعد الكشف عن داللة معامل الارتباط املحصل عليه نجد أن هناك ارتباط قوي جدا بين  

 القياسات القبلية والبعدية مما يؤكد بان القياسات تتمتع بدرجة ثبات عالية

 :قدصـــــــــــــال 3.0

إن صدق ألاداة املستخدمة في البحث مهما اختالف أسلوب القياس تعني قدرته على قياس ما  

وضعت من اجله أو الصفة املراد قياسها وتعد ألاداة صادقة إذ قاست ما أعدت لقياسه فقط، ولقد 

رأينا أن الصدق الظاهري هو أحسن طريقة الستخراج درجة صدق الاختبارات حيث يتم هذا النوع من 

 لصدق على أساس مالحظة القياس وأدواته ا
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 120"يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي ملعامل ثبات الاختبار "  

 : الدراســـــــــــــــــــــــــــــــــة الفعليــــــــــــــــــــــــــــــة .0

حثة بإجراء الاختبارات الفعلية بتاريخ قامت البا: الاختبــــــــــــــــارات الفعليـــــــــــــــــــــــة 0.0

20/80/4802. 

ين واستمر ةن تاريخ يبتحصتين تدر  2أسابيع بمعدل 0تمثل في : يبالبرناةج التدري 2.0

 .21/04/2100إلى  09/12/2100

ن البرنامج التدرس ي وذلك يوم طبقت مباشرة بعد الانتهاء م:الاختبارات البعدية 3.0

40/04/4802. 

 :البيداغوجية املستعملة في البحثالوسائل 

 :هي ألادوات التي نستعملها في إجراء الاختبارات البدنية لتسهيل الدراسة وتتمثل في

  قاعة النشاطات .................................................امللعبLa Salleمحل إجراء الاختبارات. 

  نطالقإلعطاء إشارة الا .............................................الصافرة. 

 (التسجيل زمن الجري ).............................................امليدقاتية 

  لتحديد مسافة الجري ........ .......................................ألاقماع 

  لتسجيل النتائج.....................................دفتر التسجيل. 

                                                           
.17ص  2112مصر  11دنية والرياضية مركز الكتاب للنشر، طالمدخل إلى القياس في التربية الب: محمد نصر الدين رضوان 
120
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 تمهيد

التي قمنا بها في املرحلة نقوم بعرض و تحليل النتائج املتحصل عليها من خالل الدراسة  افي هذ

 إجراءهذا الفصل نقوم باستخالص الحوصلة التي تم التوصل اليها من خالل يهذا البحث و ف

في مقارنتها بفروض البحث التي وضعناها النتائج في جداول وبيانات و  هذه إفراغالاختبارات البدنية ثم 

النتائج النهائية  و ألحكام  ا إلىالوصول  ثمالنتائج و تفسيرها و من  هذهية الدراسة ثم القيام بتحليل بدا

 .التعديالت املناسبة لهذه الدراسةالتوصيات و املتعلقة بالدراسة الاختبارات ثم اقتراح و 
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 :عرض النتائج .0

 يوضح نتائج الاختبار القبلي و البعدي للمجموعة التى تدربت ( 2)جدول رقم

 :باملنهج تكراري 

للعينة التي تدربت باملنهج التكراري في  نتائج الاختبار القبلي و البعدي( 2)يوضح الجدول رقم

، وانحراف معياري 00،2حيث تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره ( متر 28*2)اختبار 

و انحراف معياري بت  08،02في الاختبار البعدي فقد قدر املتوسط الحسابي بتت  أما. 8،1قدره   

 أن،نجد  4،42الجدولية التي قدرت بت ( a)تها مع قيمة و هي بمقارن 1،0املحسوبة  aوبلغت قيمة8،11

 .لصالح الاختبار البعدي إحصائيةهو مايدل على وجود فروق ذات داللة داللة العينة كانت معنوية و 

 

يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياسين الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدربت باملنهج ( 0)شكل رقم 

 .التكراري 
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  تكراري بعدي

تكراري قبلي  

نوع 

 الداللة

قيمة 

 الداللة
T-test درجة 
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 تدريب  إلىيوضح نتائج الاختبار القبلي و البعدي للمجموعة ( 2)جدول رقم

 : باملنهج املستمتر

( متر 28*2)نتائج الاختبار القبلي و البعدي للعينة التي تدربت باملنهج املستمر في اختبار (2) رقميوضح الجدول 

 .  8،12، وانحراف معياري قدره   02،22حيث تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره 

املحسوبة  aوبلغت قيمة8،10و انحراف معياري بت  08،02في الاختبار البعدي فقد قدر املتوسط الحسابي بتت  أما

داللة العينة كانت معنوية و هو ما يدل على  أن،نجد ( 4،42)الجدولية التي قدرت بت ( a)و بمقارنتها مع قيمة  04،10

 .لصالح الاختبار البعدي إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 

للمجموعة التي تدربت باملنهج املستمر  يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياسين الدقبلي و البعدي( 2)شكل رقم 

. 
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 تدريب باملنهج  التييوضح نتائج الاختبار الدقبلي والبعدي للمجموعة ( 4)جدول رقم

 :التكراري 

نتائج الاختبار القبلي و البعدي للعينة التي تدربت باملنهج التكراري في ( 4)يوضح الجدول رقم

وانحراف معياري . 20،21حيث تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره ( متر 488)اختبار 

 0،21و انحراف معياري بت  21،00فقد قدر املتوسط الحسابي بتت  في الاختبار البعدي أما.0،21قدره  

،نجد ان النتائج ( 4،42)الجدولية التي قدرت بت ( a)بمقارنتها مع قيمة و  4،82املحسوبة  aوبلغت قيمة.

و هذا ما يدل على عدم وجود فروق ظاهرة بين الاختبارين القبلي و  إحصائيااملتحصل عليها غير دال 

 .البعدي 

 

 

يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياسين الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدربت باملنهج ( 3)شكل رقم 
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 يوضح نتائج الاختبار الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدريب باملنهج املستمر( 0)جدول رقم: 

للعينة للمجموعة التي تدربت باملنهج  نتائج الاختبار القبلي و البعدي( 1)يوضح الجدول رقم

. 12،11حيث تحصلت في الاختبار القبلي على متوسط حسابي قدره ( متر 488)املستمر في اختبار 

انحراف و  21،24قدر املتوسط الحسابي بتت في الاختبار البعدي فقد  أما2،80وانحراف معياري قدره  

( 4،42)الجدولية التي قدرت بت ( a)بمقارنتها مع قيمة و   0،24املحسوبة  aوبلغت قيمة. 0،10معياري بت  

لصالح الاختبار  إحصائيةهذا ما يدل على وجود فروق ذات داللة ة كانت معنوية و داللة العين أن،نجد 

 .البعدي

 

 يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياسين الدقبلي و البعدي للمجموعة التي تدربت باملنهج املستمر( 0)شكل رقم 
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 نوع الداللة
قيمة 
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t-test 

 درجة

 الحرية

رق ف

 المتوسطات
 القياسات قبلي بعدي

 1،01 9 0،09 .... دال إحصائيا

 المتغيـر س ع س ع

 متر ..9 11،00 0.،1 00،19 0،00
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 يوضح نتائج الاختبار البعدي للمجموعتين( 0)جدول رقم: 

نوع 

 الداللة

قيمة 

 الداللة
t-test درجة 

رق ف

 المتوسطات
 تاالقياس بعدي بعدي

 غير

دال 

 إحصائيا

...0 0.00 00 ..0 

 المتغيـر س ع س ع

..0 0.،01 .،00 0.،01 
1*0. 

 متر

حيث تحصلت ( متر 28*2)للمجموعتين في اختبار  نتائج الاختبار البعدي( 2)يوضح الجدول رقم

وانحراف معياري قدره  . 08.02في املجموعة التي تدربت باملنهج التكراري على متوسط حسابي قدره 

في الاختبار البعدي للمجموعة التي تدربت على املنهج املستمر تحصلت على املتوسط الحسابي  أما.8.10

( a)بمقارنتها مع قيمة و    0.00املحسوبة  aوبلغت قيمة 0،1بت   و انحراف معياري   08.02قدره بتت 

بين املجموعتين  إحصائية، و هذا مايدل على عدم وجود فروق ذات داللة 4.0الجدولية التي قدرت بت 

 .في الاختبار البعدي 

 

 م 01*3يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياس ي البعدي للمجموعتين في اختبار ( 0)شكل رقم 
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 يوضح نتائج الاختبارين البعدي للمجموعتين( 0)جدول رقم: 

، حيث تحصلت (متر 488)للمجموعتين في اختبار  نتائج الاختبار البعدي( 1)يوضح الجدول رقم

وانحراف معياري قدره  . 21.00في املجموعة التي تدربت باملنهج التكراري على متوسط حسابي قدره 

و   08.02املجموعة التي تدربت على املنهج املستمر تحصلت على املتوسط الحسابي قدره بتت  أما.0.21

الجدولية التي قدرت بت ( a)و هي بمقارنتها بقيمة  2.21املحسوبة  aوبلغت قيمة 0،1انحراف معياري بت  

 .لصالح املجموعة التي تدربت باملنهاج التكراري  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  أن،نجد ( 4.0)

 

 م 211يبين فرق املتوسطات الحسابية للدقياس ي البعدي للمجموعتين في اختبار ( 0)شكل رقم 

 : في ضوء الفرضيات النتائجةناقشة .2

هذه لتسليط الضوء على أثر طريقة التدريب بمنهجين  دراستنالقد وضعنا فرضيات التي تخص 

على تطوير صفة مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم ، التي قسمت إلى ( تكراري ومستمر)مختلفين 

 .فرضيات جزئية ( 2)فرضية رئيسية و
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 المتوسطات
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 غير

دال 

 إحصائيا

...1 1.00 00 ..11 

 المتغيـر س ع س ع

 متر ..9 00.00 0.10 00.19 0.00
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العينة واملوضحة في الجداول السابقة تأتي ملناقشة النتائج الخاصة ب الاختباراتبعد عرض نتائج  

 .املتوصل إليها من أجل  التأكد من صحة الفرضيات الجزئية ، والفرضية الرئيسية

طريقة التدريب باملنهج التكراري تؤثر إيجابا على تنمية صفة مداومة السرعة : ألاولىالفرضية   0.2

 _أكابر_لدى العبات كرة القدم 

القبلي والبعدي  الاختبار اللذان يبينان نتائج ( 2)و(4)مناقشة وتحليل نتائج الجدولين بعد  

للمجموعة التي تدربت باملنهج التكراري، توصلت الباحثة إلى تسجيل فروق داللة إحصائية ( م2.28)

على  البعدي، وهذا ما يعني أن استخدام تمرينات باملنهج التكراري  جل تطور ملحوظ الاختبار لصالح 

 .أفراد املجموعة التدريبية فيما يخص صفة مداومة السرعة

واملتمثلة في النتائج القبلية ( 1()2)ا من الجدولين هوكذلك بعد مناقشة النتائج املتحصل علي 

م لنفس املجموعة ،أي املجموعة التي تدربت باملنهج التكراري توصلت الباحثة 488 والختباروالبعدية 

ظاهرة لكن عند اللجوء إلى فرق املتوسطات الحسابية توصلنا إلى وجود فروق إلى عدم وجود فروق 

البعدي حيث من املمكن إرجاع عدم وجود فروق ظاهرة من خالل هذا  الاختبار إحصائية لصالح 

 إلى مجموعة من ألاسباب الاختبار 

  صنف أكابر العبات08ألفراد العينة مع التذكير أن أفراد املجموعة  الاختبار صعوبة أداء. 

  عدم كفاءة البرنامج التدريبي املقترح باملنهج التكراري بالشكل الكافي  . 

ومن هذا املنطلق  يمكن القول أن الفرضية ألاولى التي تقول  أن طريقة التدريب باملنهج  

 .صحيحة _ أكابر_التكراري تؤثر إيجابا على تنمية صفة مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم 

تطوير صفة مداومة السرعة لدى  التدريب باملنهج املستمر له تأثيرات فعالة على:الفرضيةالثانية 2.2

 .عباتال ال
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( 2)و( 2)و (4)بعد تحليل نتائج ومناقشة النتائج القبلية والبعدية املتحصل عليها من الجداول  

 .م على التوالي 488و  2×28 لالختبارين( 1)و

للمجموعة التي تدربت باملنهج املستمر، توصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  

وهذا ما يعني أن البرنامج التدريبي باملنهج املستمر  جل  الاختبارينلصالح القياس البعدي  في كال 

 تطور على أفراد املجموعة في صفة مداومة السرعة 

ول أن الفرضية الثانية التدريب باملنهج املستمر له تأثيرات وبعد املناقشة والتحليل يمكننا الق 

 .صحيحةفعالة على تطوير صفة مداومة السرعة لدى الالعبات 

ة لتطوير صفة ةداوةة السرعة لدى عالتدريب باملنهج التكراري أكثر نجا: الفرضية الثالثة 3.2

 _أكابر _العبات كرة قدم 

البعدي للمجموعتين  لالختبار ( 2)،يتضح من خالل الجدول بعد القيام بجمع النتائج وتحليلها  

،عدم وجود فروق واضحة بينها لكن بالرجوع إلى فرق املتوسطات  جل فروق إحصائية لصالح 

 .املجموعة التي تدربت باملنهج التكراري 

وجود  (1)من خالل الجدول  م فنالحظ488 اختبارأما بالنسبة للقياس البعدي للمجموعتين في  

 .ق ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التي تدربت باملنهج التكراري فرو 

ومن هذا املنطلق يمكننا القول بأن الفرضية الثالثة التي تقول التدريب باملنهج التكراري أكثر  

 ._أكابر_ة لتطوير صفة مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم عنجا
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 :املشابهةةناقشة  النتائج في ضوء الدراسات  .3

بعد القيام بتحليل النتائج من طرف الباحثة،استطاعت من خالل النتائج املتحصل عليها تأكيد 

فرضية الدراسة التي تؤكد على تأثير البرنامج التدريبي باملنهج التكراري على تطوير صفة مداومة 

 ._أكابر_السرعة عند العبات كرة القدم 

 :علي جابر تحت عنوان وهذا ما يتفق مع دراسة الباحث أشرف

برنامج تدريبي مقترح لتطوير الجانب البدني واملهاري لالعبي كرة القدم والتي توصل فيها  

الباحث بعد مناقشة نتائج إلاختيارات القلية والبعدية للمجموعتين أن البرنامج املقترح أثرإيجابيا على 

 .ي الجانب البدني بما فيه صفة مداومة السرعة والجانب املهار 

 :كما تتفق أيضا مع نتائج الدراسة التي قام بها محمدكاظم و حسناء الستار تحت عنوان 

تأثير إستخدام طريقة التدريب التكراري  بأسلوبين مختلفين في تطوير بعض الصفات الدنية "

 العمل أن التي توصل من خاللها إلى أن البرنامج التدريبي املقترح تضمن". لدى العبي كرة الطائرة

باملنهج مداومة السرعة لدى العبات كرة القدم له أثر إيجابي على تطوير صفة  بالتدريب التكراري 

 .التكراري 

 :ومن جهة أخرى تتفق نتائج دراسة رحيم حبيب تحت عنوان 

تأثير تدريبات تحمل الالكتيك في تنمية التحمل الخاص،تحمل السرعة،وتحمل تراكم نسبة "

 ".م088لدم وانجاز ركض تركيز حامض الالكتيك في ا

 ودراسة فائزة عبد الجبار أحمد تحت عنوان

د على تنمية تحمل السرعة و انجاز ركض /ن 048تأثير إستخدام الراحات البدنية وفق مؤشر النبض

 .م مع دراستنا املقترحة وهذا ما يبث صحة الفرضية288

 :توصلت دراسة الباحث على خضير وأخرون،تحت عنوان 
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دراسة أثر استخدام طريقتي التدريب الفتري املرتفع الشدة والتدريب التكراري في تطوير " 

التي سنة( 40-01: )السرعة والقوة، املميزة بالسرعة في دقة بعض املهارات ألاساسية في كرة الطائرة

 .توصل فيها الباحث أن كال من الطريقتين

لسرعة والقوة املميزة بالسرعة لدى العبي كرة الفتري مرتفع الشدة والتكراري ساهما في تطوير ا

الطائرة لكن التدريب الفتري ساهم بشكل أكبر وهذا عكس ما توصلت إليه دراستنا املقترحة ويرجع 

 .ذلك إلى عدم املقارنة بين نفس املنهجين

 :قتراحاتالا .0

 طريقة التدريب التكراري لتطوير بعض الصفات البدنية كمداومة السرعة  استعمال

 .إلخ......لسرعة وا

 طريقة التدريب التكراري لها أهمية كبيرة في توفير الوقت أو مساحة اللعب عند التطبيق. 

  املدرب الرياض ي يجب أن يكون على دراية بجميع طرق التدريب بجانب طريقة التدريب

التكراري وأن يعرف متى وكيف وأين يستعمل كل واحد على حسب الصفة البدنية املراد 

 .تطويرها 

  إن البحث مستمر دائما في البحث عن ألافضل وألانسب لتطوير الصفات البدنية وعلى

 .املدربين مواكبته

  يجب على العنصر النسوي أن يصمد وأن يكافح ويعمل ويتعب للوصول إلى أعلى

 .ويتنافسوا في تحطيم ألارقام القياسية ( الرياضيين)املستويات إلى جانب الرجال 

 هو الصبر وتحمل جميع ألاعباء للوصول إلى الهدف املنشود ن السالحإ. 
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 :الخاتمة 

في مدى أهمية استخدام  الطريق أو  متواضعيتجلى ما خلصنا إليه من خالل هذا البحث الجد  

املناهج التي تساعد في التطوير السريع بأحسن صورة ممكنة ملستوى الالعبين، وخاصة في امليدان 

و مدربين للتربية البدنية والرياضية أرضية خصبة  كأساتذةالتدريبي ،وهذا ما يوفر فرصا أكبر لنا 

كويني ومن بين هذه الطرق التدريبية التدريب التكراري لتطبيق املعارف التي تلقيناها خالل املسار الت

 .وكذلك املستمر

وكذا مرهونة بمدى فاعلية مكونات اللياقة البدنية التي بات التفكير في تطويرها هاجسا يشتغل  

ألاخير عملية جد  هذاتفكير كل العلماء والباحثين في مجال التربية البدنية والرياضية الذي أصبح 

الجميع وخاصة عندما يتعلق ألامر بكرة القدم النسوية التي أخذت  اهتمامة ومحط دقيقة وحساس

 . ألاخرى تقتحم هذا العالم سنة تلو 

ات الجامعية ملذي لقته هذه الفئة من قبل الاقااوالش ئ الجيد في هذا املوضوع هو التشجيع  

هذا شرف تعتبره النساء في الوطن و . ليكون لها مستقبل زاهر في وزارات البحث العلمي و التعليم العالي

 .الجزائري وتعتبره تكريما يليق بها

الاستنتاجات التالية و تمكنا من الحصول على بعض التفسيرات  إلىومن خالل هذا كله توصلنا  

 :أو التحقق من الفرضيات التي كانت تشغلنا أال وهي

ية من طريقة التدريب املستمر في ة و ايجابعأن طريقة التدريب التكراري هي الطريقة ألاكثر نجا 

 .عملية تطوير صفة مداومة السرعة لدى العبات كرة قدم كابر



 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 باللغة العربية
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 :قائمة املراجع باللغة العربية

،  0أمجد محمد العتوم ، حسن محمود الصمادي ،قمام نهاد وعبد الالت،عالم كرة السلطة ط .0

 .4804مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع 

عمان –، دار الصفاء للنشر والتوزيع  0أحمد يونس متعب الحسناوي، مهارات التدريب الرياض ي ط .4

4802. 

 .0110لرياض ي،منشأة املعارف إلاسكندرية هللا أحمد الباسطي،قواعد وأساس التدريب ا أةر .2

 4802املجتمع العربي للنشر والتوزيع  0أحمد عريبي عودة ، إلاعداد البدني في كرة اليد ط .2

، امللزم بالطبع 0أبو العالء أحمد عبد الفتاح،التدريب الرياض ي املعاصر ألاسس الفسيولوجية ط .1

 4804والنشر ، دار الفكر العربي ،القاهرة 

 4880الدين سيد، فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات دار الفكر العربي القاهرة  أحمد نصر  .2

 0102إبراهيم عالم ، كأس العالم لكرة القدم ، دار العلم بيروت  .1

 الاتحاد الرياض ي للجامعات السعودية وزارة التعليم العالي  .0

sQ-notregov-Http://susf 

 كرة القدم النسائية  4808املوسوعة الحرة ويكيبيديا  1

أمر هللا البساطي ،إلاعداد البدني و الوظيفي في كرة القدم ، تخطيط قياس دار الجامعة الجديدة  08

 4880للنشر باالسكندرية القاهرة 

 4880،القاهرة دار الفكر العربي4أسس ونظريات  التدريب الرياض ي ،ط. بسطويس ي أحمد 00

 4880، دار الفكر العربي 2بسطويس ي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياض ي ،ط 12

،دار الفكر 0بهاء الدين إبراهيم سالمة، الخصائص الكميائية الحيوية الفسيولوجية الرياضية، ط 13

 العربي

 4804-جمال صبري فرج، القوة والقدرة والتدريب الرياض ي الحديث ،دار مجلة عمان  02

 0112،دار الكتب العلمية ، بيروت 0،موسوعة ألالعاب الرياضية املفصلة طجميلناصف 01

حسن عالي العلي ، عامر فاخر شغاقي ،استراتيجيات طرائق وأساليب التدريب الرياض ي مكتب النور  02

 4808للطباعة و إلاستنساخ بغداد 

http://susf-notregov-sq/
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 0110 ،القاهرة،دار الفكر العربي0حمادة مفتي إبراهيم ، التدريب الرياض ي ،ط 01

 0102، دار الفكرة للماليين بيروت لبنان 4حسن عبد الجواد ، كرة القدم،ط 18

حسن أحمد الشافعي ، سوزان أحمد موس ى،إجراءات البحث وإلانتاج العلمي  01

 4804،دار الوفاء للطباعة والنشر 0عامة،والتربيةالبدنية،والرياضية ط

جاسم تحت عنوان ،تأثير منهجتدريبي بالطريقة دراسة للباحثان مؤيد وليد نافع ، منير محمود  48

 .4808التكرارية في تطوير القوة الانفجارية للرجلين ومهارة  ضرب الكرة ألبعد مسافة لكرة القدم كلية بغداد 

رافع صالح فتحي،شريف قادر حسين،ساطع إسماعيل ناصر تطبيقات في الفسيولوجيا الرياضية  40

 .4881جلة ناشرون وموزعون ،دار امل0وتدريب املرتفاعات ،ط

ايسان خربيطمجيد،تخطيط وتقويم التدريب الرياض ي،طرابلس،جامعةالنجاح،دار الشروق للنشر  44

4880 

ربحي مصطفى غليان،عثمان محمد غنيم،مناهج وأساليب البحث العلمي النظري و  42

 4888،دار صفاء للنشروالتوزيع عمان 0التطبيقي،ط

،املكتبة املصرب للطباعة 0الكرة الطائرة،أسس ومفاهيم،طزكي محمد محمدحسن،مدرب  42

 4881والنشر

 0110زكي محمد درويش التدريب ،التدريب البليومتري،دار الفكر العربي القاهرة  41

، مكتبة املجتمع العربي للنشر 0سالم أحمد نيي حمدان،الجمبازالقني،من ألالف إلى الياء ،ط 42

 4804والتوزيع 

 4882،محاضرات ساطع إسماعيل ناصر ألاكاديمية الرياضية العراقية جامعة بغداد شبكة ألانترنت 41

صدوق حمزة،مقياس تنمية الصفات البدنية سنة ثانية ماستر معهد علوم وتقنيات النشاطات  40

البدنية والرياضية ،قسم التربية البدنية تخصص تدريب وتحضير بدني جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي 

 4801_4802الجامعية  السنة

مكتبة املجتمع العربي للنشر  0ط(  إصابات)صبحي أحمدقبالن ،كرة اليد،مهاراتتدريب،تدريبات  41

 .4804والتوزيع 
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صالح بن أحمدالسقا،ألاستاذ عبد الرحمان بن محمد ألاحمدي قانون كرة القدم للصاالت اململكة  28

 .العربية السعودية وزارة التعلم الاتي

 .0111،إلاسكندرية،0عبد الخالق ،التدريب الرياض ي النظريات،التطبيقات ،ط عصام 20

،مكنية املجتمع العربي للنشر 0عبد السالم محمدالشناف، رياضات ألالعاب الجماعية،ط 24

 .4804والتوزيع،عمان،ألاردن 

 4880،القاهرة دار الفكر العربي 0عويضالجباني،التدريب الرياض ي،النظريةوالتطبيق،ط 22

،دار الفكر العربي 0عمر وأبو املجد،أبو العالء عبد الفتاح ،الطريق نحو العاملية في كرة القدم،ط 22

4800 

مصر  0عماد الدين أبو زيد، مدحت محمودعبد العالي الشافعي،تطيقات الهجوم في كرة اليد ط 21

4880. 

املجتمع العربي للنشر ،مكتبة 0غازي صالح محمود، هاشم ياسر،كرةالقدم،التدريب الرياض ي،ط 22

 .4804والتوزيع

، مكتبة املجتمع العربي للنشر 0غازي صالح محمود، الاسس العلمية والتطبيقية بكرة القدم ،ط 21

 .4802والتوزيع 

، جامعة قار يونس 0فتحي املهشهش يوسف الدرس ي، علم وظائف الاعضاء الرياض ي،ط 20

 .4884بنغازي 

تدريبي مقترح لتنمية السرعة في تحسين مستوى ألاداء كلية  فردوس محمدبندخيل،تأثير برنامج 21

 .0111التربية البدنية ،طرابلس 

فاهدراشسكر،علم النفس الرياض ي في التدريب واملنافسات الرياضية  دار الثقافة للنشر والتوزيع  28

 .4884الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ألاردن 

، مكتبة املجتمع العربي للنشر 0فسلجة في التدريب الرياض ي،طفاضل كامل مذكور،مدخل إلى ال 20

 .4800والتوزيع 

،دار الفكر  والطباعة 0قاسم حسن حسين،علم التدريب الرياض ي في ألاعمار املختلفة ،ط 24

 . 0111والتوزيع
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 .0100كاظم عبد الربيعي،موقفاملولى،إلاعداد البدني تعداد،مدرسة بيت الحكمة  22

 . 0118،دار العلم الكويت 4،موسوعة ألعاب القوى ،تدريب تعلم،تحكيم،طمحمد عثمان 22

 .4881،دار وائل للنشر 0مهند حسين البشقاوي ،أحمد إبراهيم الخوجا،مبادئ التدريب الرياض ي ط 21

مروان عبد السيد إبراهيم، تصميم وبناء إختبارات  اللياقة البدنية مؤسسةالوراق للنشر والتوزيع  22

 .،عمان

 .0111،القاهرة دار الفكر العربي4محمد صبحي،القياس في التربية البدنية والرياضية،ط 21

، القاهرة دار 0محمد نصر الدين رضوان إلاحصاء الوصفي في علوم التربية البدنيةوالرياضية،ط 20

 .4884الفكر العربي 

ثره على مستوى  ألاداء محمد أحمد فؤاد رشوان الشرقاوي،برنامج تدريبي لبعض مهارات القذف وأ 21

 .4800،دار الوفاء للطباعة ،للنشر والتوزيع 0ط. دى العبي الجيدول

 .4881،دار وائل للنشر 0راهيمالخوجا، مبادئ التدريب،طبمحمد حسن إ 18

محمد كاظم وحسناء الستار،دراسة تحت عنوان استخدام طريقة التدريب التكراري بأسلوبين  10

 .4882القوة إلانفجارية لدى العبي كرة القدم،كلية التربية الرياضية  جامعة بغداد تدربين مختلفين في تطوير 

محمد حسن عالوي،علم النفس الرياض ي في التدريب واملنافسات الرياضية القاهرة،دار الفكر  14

 .4884العربي 

 .0118، القاهرة دار املعارف 0محمد حسن عالوي، علم التدريب الرياض ي،ط 12

،القاهرة،دار الكتاب 0اهيم،املرجع الشامل في التدريب الرياض ي التطبيقات العلمية ،طمفتي إبر  12

 .4808الحديث 

 .0111، دار الفكر للطباعة ،الاردن 0موقف مجيد املولى ، إلاعداد الوظيفي لكرة القدم ط 11

 .4802ن ، دار أسامة للنشر والتوزيع عما0مهارات كرة القدم وقوانينها،ط: مشعل عدي النمري  12

 .4880،مزيدة دار الفكرالعربي 4مفتي إبراهيم حمادة،التدريب الرياض ي الحديث،تخطيط قيادة ط 11

نبيلة أحمد عبد الرحمان مها،محمود شفيق عبد الجواد شيحة،ياسمين حسن  10

 .4800،دار الفكر العربي 0البحار،املدربوالتدريب،مهنة وتطبيق،ط
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، دار الفكر العربي 0ز الدين فكري،منظومة التدريب الرياض ي طنبيلة احمد عبد الرحمان سلوى ع 11

. 

، مكتبة املجتمع العربي للنشرو 0نوال مهدي العبيدي فاطمة عبد املالكي،التدريب الرياض ي ط 28

 .4802التوزيع

،عمان مكتبة املجتمع العربي للنشر و التوزيع 0كرة القدم ،ط: ناجح محمد نايف مقتض ي الجبور  20

4802. 

 .4804مكتب املجتمع العربي للنشر والتوزيع  0نايف مقتض ي الجبور،الرياضةالنسونية الفرديةط 24

نزار الطالب محمد السمراني،مبادئ إلاحصاء وإلاختبارات البدنية والرياضية ،دار الكتاب للطباعة  22

 .0112والنشر جامعة املوصل 

 .4800مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع 0هاشم ياسر حسن ،تحمل ألاداء لالعبي كرة القدم ط 22

دار   0وجدي مصطفى الفاتح محمد  لطفي السيد ألاسس العلمية للتدريب الرياضة واملدرب ط 21

 .الهدى للنشر و التوزيع
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 وحدة تدريبية خالل ةرحلة إلاعداد العام ( 10)نموذج رقم 

 د 11: تنمية التحمل العام                                                        زمن الوحدة: أهداف الوحدة

 الحمل الاقص ى: درجة الحمل

 املراحل ألاهداف املــــــــــــــــــــــــــــــــحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  املدة

 د 28

د حول امللعب نبضات القلب  01جري مدة  •

 د /ن 048/028

 تمديدات + تسخين عضلي     •

 املرحلة التحضرية تهيئة الالعبيين

 د 28

أقل من املتوسط   سرعة  م 0888× 1جري •

 .دقائق 2وراحة بين كل تكرار 

بسرعة أقل من املتوسط  م 0188× 4 جري  •

 .دقائق  1وراحة بين كل تكرار 

من أقص ى سرعة راحة ( 11-28)2×م088جري  •

 .ثا  18-048بين كل تكرار 

 تنمية التحمل

 العام
 املرحلة الرئيسية

 د 01

الريتم حتى مستوى    جري خفيف و الهبوط في  •

 .املش ي 

 تمرينات تمديد •

 تهدئة الالعبيين

وعودتهم إلى 

 الحالة الطبيعية

 املرحلة الختامية

 

  



 

 

 .وحدة تدريبية خالل ةرحلة إلاعداد العام ( 12)نموذج رقم 

 د 01:زمن الوحدة تنمية التحمل العام : أهداف الوحدة

 الاقص ىالحمل : درجة الحمل

 املراحل ألاهداف املــــــــــــــــــــــــــــــــحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  املدة

 د 28

 د حول امللعب نبضات القلب 01جري مدة  •

 د /ن 028/ 048

 تمديدات+ تسخين عضلي     •

 املرحلة التحضرية تهيئة الالعبيين

 د28

 

 

 

 د 01

 

 د 48-08الحر الجري•

م بسرعة الجري أقل من املتوسط راحة بين  088×1•

 .دقائق 2كل تكرار 

م بشدة متوسطة 288 –م  488 جري مسافات•

 28-28مرة وراحة بين التكرارات من  04-2تكرارات 

 .د/ض 088ثانية حتى يصل نبض القلب إلى 

تطوير و تنمية 

 التحمل العام
 املرحلة الرئيسية

 د 01

 .جري خفيف حول امللعب•

 .هبوط في الريتم حتى مستوى املش ي •

 .تمرينات تمديد   •

 تهدئة الالعبيين

وعودتهم إلى الحالة 

 الطبيعية

 املرحلة الختامية

 

  



 

 

 وحدة تدريبية خالل ةرحلة إلاعداد البدني الخاص ( 13)نموذج رقم 

 .د 01: زمن الوحدة                     تنمية تحمل السرعة                         : أهداف الوحدة

 الحمل ألاقص ى: درجة الحمل

 املراحل ألاهداف املــــــــــــــــــــــــــــــــحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  املدة

 د 28

 .الجري الخفيف حول امللعب •

 .لعبة التمريرات العشر •

 .تمارين إحماء املفاصل   •

 .إنطالقات سريعة •

 تهيئة الالعبيين

 الجزء الرئيس ي
 املرحلة التحضرية

 د28

 

 

 

 د 01

 

من عدة وضعيات  .م 28سرعة قصوى جري •

 ( .الرقود –الجلوس  –الوقوف )

 .مرات  2-0تكرارات 

 .د  4راحة بين كل تكرار 

د 4مرات وراحة بين كل تكرار  08× م  28جري  •

. 

مرات من الوقوف الراحة بين  2×  28جري •

 .د 4التكرارت

تنمية تحمل 

 السرعة
 املرحلة الرئيسية

 د 01

جري حول امللعب ثم الهبوط التدريجي في الريتم •

 .حتى املش ي 

 .تمديدات عضلية  •

 .التحية الرياضية   •

 

 املرحلة الختامية .تهدئة الالعبيين

 

  



 

 

 وحدة تدريبية خالل ةرحلة إلاعداد البدني الخاص ( 10)نموذج 

 د 18:الخاص                              زمن الوحدة لالتحم+ تنمية تحمل السرعة  :أهداف الوحدة

 قص ىالحمل الا: درجة الحمل

 املراحل ألاهداف املــــــــــــــــــــــــــــــــحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  املدة

 د 01

 .جري خفيف حول امللعب •

 .ألعاب موجهة •

 التمريرات العشر   •

تهيئة 

 الالعبيين

للجزء 

 الرئيس ي

 املرحلة التحضرية

 

 د28

 

 

 

 

 

 د 28

 

 

 م018-088تمرينات جري بالكرة ملسافة •

 مرات وراحة دقيقتين بين كل تكرار  2-2بتكرار 

-1على أربعة أهداف ملدة ( 1×1)اللعب في ميدان صغير  •

 .دقيقتين بين التكرارات  84دقائق وراحة  1

من أقص ى سرعة راحة بين كل تكرار %( 08-18)4×488•

 .ثانية  18 -048

 18مرا ت وفترة راحة  2:  2بتكرار %( 08) م08جري •

 ثانية

مرات وفترة راحة بين  0-2وبتكرار %( 088-08)م 18 جري •

 .ثانية  21كل تكرار 

مرات  0-2من أقص ى سرعة وبتكرار %( 11)م 28جري •

 .ثانية 28وفترة راحة بين كل تكرار 

تنمية تحمل  •

 .السرعة

تنمية تحمل •

 .السرعة 

 املرحلة الرئيسية

 د 01

 .جري خفيف حول امللعب •

 .تمارين إلاسترجاع  •

 . تمديدات عضلية  •

تهدئة 

 .الالعبيين

 

 املرحلة الختامية

 



 

 

 إلاسمواللدقب العــــــمر الــــــــــوزن الطــــــــــول 

 زايدي جواهر  .0 44 18 0.20

 مرابط هندة .4 40 18 0.11

 زقروري شيمة. 2 42 21 0.11

 تيشاطي حدة. 2 01 10 0.21

 مقطع سارة. 1 40 11 0.28

 لعور كلتوم. 2 01 28 0.18

 غريش نسرين. 1 48 22 0.21

 طرباق خولة. 0 01 21 0.18

 غريش شفيقة. 1 01 21 0.18

 بوعافية كنزة.08 48 12 0.18

 عولمي سمية.00 40 11 0.21

 ميراح رحمة  04 40 11 0.24

 فرحاتي خولة  02 42 11 0.14

 كهينة آيت عمر  02 40 18 0.21

 لعور سلوى   01 42 11 0.11

 قوادرية بشرى  02 40 11 0.11

 شايب منال  01 44 28 0.24

 شبوبة سارة  00 44 21 0.11

 تكوك أميرة  01 42 22 0.20

 بوسبس ى نورة  48 40 28 0.18

 


