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فلح عمل اال بإذنه   ره وال  طیب شيء اال بذ ادئ األمر نحمد هللا عز وجل الذ ال  في 

قنا على إتمام هذا العمل  ثیرا لتوف   المتواضع.ونحمده حمدا 

ب    ل من ساعدنا في هذا العمل المتواضع سواءا من قر ل الى  ر الجز الش ما نتوجه 

عید   او من 

ر والتقدیر الى األستاذ المشرف" یونسي  ارات الش أصدق وأكبر ع شرفنا أن نتوجه  ما 

  محمد"

مة التي مهدت لنا ثیرا في عملنا ولم یبخل علینا بنصائحه الق الطر  الذ ساعدنا 

  إلتمام هذا العمل.

ل من قدم لنا ید المساعدة دون    ر والعرفان الى  ل الش س أخرا نتقدم بجز وأخیرا ول

ة. ین وطل ة من أساتذة وادار اض ة والر ات النشاطات البدن ان عمال معهد علوم وتقن   نس

    

ر وتقدیر          ش



 

 

 

 

 

 

       

  

فیهن المدح        نا بدعواتهن، الى من ال  الي من أجلنا، الى من أضئنا درو   الى من سهرن الل

افحنا                       ا ومن اجلكن    الى من نقول لهن أنتن الدن

ات*                                      *امهاتنا الغال

ان لنا دائما عونا، الى من أعتبر فرحتنا هي فرحتهم       اتهم من أجلنا، الى من    الى من أفنوا ح

اءن                                       ا األعزاء**أ

نا      ه، الى شموع تضيء درو ه، الى ملجئنا الذ نلجئ ال   الى سندنا الذ نستند ال

    *اخواتنا الكرام*                                    

حث  الى استاذنا "یونسي                  ثیرا في إتمام هذا ال   محمد" الذ ساعدنا 

ب      ع من ساعدنا من قر ل من نحب  الى جم ل من مد لنا ید العون، الى  عید، الى    أو 

 *نهد ثمرة جهدنا المتواضع*                             

  

    

 اهداء    



 

 

  

  الورقة   الموضوع 

ر وتقدیر-     ش

    اهداء-

حث-     محتو ال

    قائمة الجداول-

ال-     قائمة األش

حث-     ملخص ال

    مقدمة-

ال: مدخل عام                                       ف    حثالتعر

ة-1 ال   2  اإلش

ات-2   3  الفرض

ار الموضوع-3 اب اخت   3  أس

حث-4 ة ال   4  أهم

حثأهداف -5   4  ال

حث-6 ال طة    5  الدراسات المرت

متحدید المصطلحات و المف-7   8  اه

  الجانب النظر                                              

ب الر: الفصل االول                                       اضي التدر

  13  تمهید-

اضيالت-1-1 ب الر   13  در

ة-1-1-1 خ ب  نبذة تار اضيعن التدر   13  البدني الر

حث   محتو ال



ة التدر-1-1-2 اضيماه   14  ب الر

اضيمفهوم التدر-1-1-3   14  ب الر

اضيخصائص التدر-1-1-4   14  ب الر

اضيأنواع التدر-1-1-5   16  ب الر

ب الدائر الت-1-2   17  در

  17  ب الدائر مفهوم التدر-1-2-1

  18  ب الدائر ممیزات التدر -1-2-2

  18  ب الدائر أهداف التدر-1-2-3

ادئ ا-1-2-4 ب الدائر أسس وم   19  لتدر

یل تم-1-2-5 ةطرق تش ة الدائر ب نات الوحدة التدر   20  ر

م وحدات -1-2-6 اضياترق ب الر   21  لتدر

ات ال-1-2-7 ب الدائر التدر ة من خالل نموذج التدر   22  بدن

ب الدائر ط-1-3   23  رق التدر

ب المستمرا-1-3-1 قة التدر طر ب الدائر    23  لتدر

ب الفتر ا-1-3-2 قة التدر طر ب الدائر    24  لتدر

ب الدا-1-3-3 ب التكرار التدر قة التدر طر   26  ئر 

  26  خالصة-

رة القدم فئة األواسالصفات ا : الفضل الثاني                           ة لالعبي    لبدن

  27  تمهید-

رة القدمن-2-1 ة عن  خ   27  بذة تار

رة القدمتعر -2-2   28  ف 

ف اللغو ا-2-2-1   28  لتعر

ف االص-2-2-2   28  طالحيالتعر

ف االج-2-2-3   28  رائيالتعر



خي لكرة القدما-2-3   28    لتسلسل التار

رة القدمأهد-2-4 اضة    29   اف ر

ا -2-5-1 ةمفهوم الل   29 قة البدن

ة-2-5-2 اقة البدن   30  أقسام الل

ةا-2-5-3   31 لصفات البدن

ة الممیزة لالعبي الصفات البد -2-6   32 رة القدمن

  32 التحمل -2-6-1

ةالقو  -2-6-2   33 ة العضل

  35  السرعة-2-6-3

  36  لرشاقةا-2-6-4

  37  لمرونةا-2-6-5

  38    فئة األواس-2-7

ف فئة1--2-7   38  األواس وتحدیدها تعر

  38    خصائص النمو عند فئة المراهقین األواس -2-7-2

ة لفئة األواسا-2-7-3   40  ألزمات المصاح

  41  فئة األواسخصائص العبي -2-7-4

اضة-2-7-5 الر   43  عالقة االعب المراه 

  44  خالصة-

قي                                              الجانب التطب

حث و اجراءاته المید: الفصل الثالث                              ة ال ةمنهج   ان

  46  تمهید-

ة-3   47  الدراسة األساس

المنهج-3-1  47 

حثمتغیرات -3-2   47  ال



حثم-3-3   47  جتمع وعینات ال

حث-3-3-1   47  مجتمع ال

حث -3-3-2   48  عینة ال

حث-3-4   48  مجاالت ال

حث-3-5   49  أدوات ال

  49  ة لألداةاألسس العلم -3-5-1

ةا -3-6   50  لوسائل االحصائ

  51  خالصة-

ع                              حلیل ومناقشة النتائجعرض وت : الفصل الرا

  52  تمهید-

  52  رض وتحلیل النتائجع-4-1

  52  المحور األول-4-1-1

  56  المحور الثاني -4-1-2

اتمناقشة ومقار -4-2 الفرض   71  نة النتائج 

ة األولىمناقشة ومقا -4-2-1 الفرض   71  رنة النتائج 

ةمناقشة ومقا -4-2-2 ة الثان الفرض   71  رنة النتائج 

ة الثالثة -4-2-3 الفرض   72  مناقشة ومقارنة النتائج 

ة العامةم-4-2-4 الفرض   73  ناقشة ومقارنة النتائج 

  73  خالصة-

  74  االستنتاج العام-

    الخاتمة-

ة-     اقتراحات و فروض مستقبل

ا-     البیبلیوغراف

    المالح-



  

  

 

 

  الورقة  العنوانالرقم 

  52    توزع المدرین حسب الجنس  01

  53  توزع المدرین حسب السن  02

  54  توزع المدرین حسب المؤهل العلمي  03

  55  المدرین حسب الخبرةتوزع   04

قوم بها المدرون في األسبوع  05 ة التي    56  عدد الوحدات التدرب

ة    06   57  استعمال التدرب الدائر في الوحدات التدرب

رة القدم صنف   07 ر صفة القوة لد العبي  مساهمة التدرب الدائر في تطو
  أواس

58  

رة  08 ر صفة القوة لد العبي    59  القدم صنف أواس أحسن الطرق لتطو

  61  عدد مرات استخدام التدرب الدائر في األسبوع  09

ون   10 ستهدف الى رفع مستو یوضح  رأ المدرین حول  التدرب الدائر نظام 
. رة القدم صنف أواس ة لد العبي  اقة البدن   الل

62  

صفة خاصة لد العبي مساهمة   11 ر صفة التحمل  رة التدرب الدائر في تطو
.   القدم صنف أواس

63  

رة القدم صنف أواس  12 ر صفة التحمل لد العبي    64  أحسن الطرق لتطو

قومون مزج طرق التدرب األخر مع التدرب الدائر   13 ة المدرین الذین    66  نس

ة  14   67  رأ المدرین حول استعمال التدرب الدائر دون مراعاة الفروق الفرد

رة مساهمة التدرب   15 صفة خاصة لد العبي  ر صفة السرعة  الدائر في تطو
.   القدم صنف أواس

68  

رة القدم صنف أواس  16 ر صفة السرعة لد العبي    69  أحسن الطرق لتطو

 قائمة الجداول  



 

  

  

     

  الورقة  العنوان الرقم

ة دائرة  01   21  نموذج لوحدة تدرب

اني لجنس المدرین  02   52  التمثیل الب

اني لسن المدرین   03   53  التمثیل الب

اني   04   54  للمؤهل العلمي للمدرینالتمثیل الب

اني لخبرة المدرین  05   55  التمثیل الب

اني ل  06 قوم بها المدرون في األسبوعالتمثیل الب ة التي    56  عدد الوحدات التدرب

ة  07 اني الستعمال التدرب الدائر في الوحدات التدرب   57  التمثیل الب

اني ل  08 رة القدم  مساهمة التدربالتمثیل الب ر صفة القوة لد العبي  نف صالدائر في تطو
  أواس

58  

اني  09 رة القدم صنف أواس  التمثیل الب ر صفة القوة لد العبي    60  ألحسن طرق تطو

اني ل  10   61  عدد مرات استخدام التدرب الدائر في األسبوعالمثیل الب

اني ل  11 ون التمثیل الب ستهدف الى رفع مستو اللالتدرب رأ المدرین حول  اقة الدائر نظام 
رة القدم صنف أواس   البدني  لد العبي 

62  

اني ل  12 صفة خاصة لد العبيمساهمة التمثیل الب ر صفة التحمل   التدرب الدائر في تطو
  .رة القدم صنف أواس

63  

اني أل  13 رة القدمالتمثیل الب ر صفة التحمل لد العبي    65  صنف أواس حسن الطرق لتطو

اني ل  14 قومون مزج طرق التدرب األخر مع التدرب الدائالتمثیل الب ة المدرین الذین    66  ر نس

اني ل  15 ةرأ المدرین حول استعمال التدرب الدائر دون مراعاة الفروق الفالتمثیل الب   67                     رد

ر صفة السرعة   16 اني یوضح مساهمة التدرب الدائر في تطو   68  التمثیل الب

اني ألحسن   17 رة القدم صنف أواسالتمثیل الب ر صفة السرعة لد العبي    70  الطرق لتطو

ال    قائمة األش



  

حث:-   ملخص ال

ة:- اللغة العر حث    ملخص ال

حث:- رة القدم  عنوان ال ة لد العبي  عض الصفات البدن ر  تأثیر طرقة التدرب الدائر على تطو

.   صنف أواس

  أهداف الدراسة:-

- ، الطرقة التدرب الدائر   أهمیتها وأسالیب استعمالها.التعرف 

ة (القوة، التحمل، السرعة).- عض الصفات البدن ر  ة وتطو   معرفة تأثیر التدرب الدائر على تنم

صفة خاصة.- ة  عض الصفات البدن صفة عامة و رة القدم  ة في  اقة البدن ة الل   تحدید أهم

، خصائص العبي هذه الفئة واألزمات المصا- ة لها.تعرف فئة األواس   ح

حث:- ة ال ال   اش

؟- رة القدم صنف أواس ة لد العبي  عض الصفات البدن ر    هل لطرقة التدرب الدائر دور في تطو

حث:- ات ال   فرض

رة القدم صنف  - ة صفة القوة لد العبي  ر وتنم بیر في تطو لطرقة التدرب الراضي الدائر دور 

؟   أواس

رة القدم صنف لطرقة التدرب الراضي ال - ة صفة التحمل لد العبي  ر وتنم بیر في تطو دائر دور 

؟   أواس

ة صفة - ر وتنم بیر في تطو رة القدم صنف  لطرقة التدرب الراضي الدائر دور  السرعة لد العبي 

؟   أواس

رة الن 06شملت عینة الدراسة  عینة الدراسة:- ة البو رة القدم فئة األواس ألند اشطة في الجهو مدرین 

  األول.

ع:-   هو المنهج الوصفي. المنهج المت



ان. أدوات الدراسة:-   تم استخدام أداة االستب

  النتائج المتوصل الیها:-

ة صفة القوة، التحمل والسرعة لد العبي - ر وتنم بیر في تطو لطرقة التدرب الراضي الدائر دور 

.   رة القدم صنف أواس

ة المختلفة لد طرقة التدرب الدا- ة الصفات البدن ر وتنم ة لتطو ئر تعتبر من أحسن الطرق التدرب

رة القدم صنف أواس   العبي 

ر - التدرب الدائر قابل للمزج مع طرق التدرب األخر المختلفة وهي المیزة التي تسمح لهذه الطرقة بتطو

ة المختلفة   .الصفات البدن

  ة:االقتراحات والفروض المستقبل-

  االقتراحات:-

ة.- عطائها القدر الكبیر والكافي من الرعا رة القدم وإ ة المختلفة لراضة  الفئات السن   زادة االهتمام 

رة القدم.- فاءة في  ة و ن وتأطیر مدرین ذو معارف علم   تكو

ة  - ة مع الصفات البدن ار طرق التدرب المالئمة والمناس   المختلفة.یجب على المدرب حسن اخت

ادل مختلف المعرف والخبرات من خالل االحتكاك مع مدرین - ة للمدرین لت التكثیف من الدورات التعلم

  اخرن.

ة المختلفة. توفیر مختصین- ة للفئات السن النس   في المیدان النفسي والبدني لكل ناد راضي وخاصة 

  

ة:-   الفروض المستقبل

رة القدم صنفلطرقة التدرب الدائر دور  - ة لد العبي  اقة البدن ر عناصر الل ة وتطو  بیر في تنم

  أصاغر.

- . رة القدم صنف أواس ر صفة الرشاقة لد العبي  ة وتطو بیر في تنم   لطرقة التدرب الدائر دور 

رة القدم صنف أوا - ر صفة المرونة لد العبي  ة وتطو بیر في تنم .لطرقة التدرب الدائر دور    س



  

  مقدمة:-

فضل التقدم المستمر    بیر وسرع في مختلف المجاالت والعلوم وهذا  شهد العالم في وقتنا الحاضر تطور 
ة،  اس اة الفرد والمجتمع المختلفة مثل (الس ل جوانب ح ح عصرنا الحالي یهتم  ا، حیث أص للعلم والتكنولوج

ة). ة والراض ة، الثقاف ة، االجتماع   االقتصاد

ر ومواكب للعصر الحدیث  ،المجال الراضي ومن بین أهم المجاالت الحدیثة:   ح سرع التطو حیث أص
ح  عد من ذالك حیث أص ات، بل حتى أنه وصل الى أ بیر مع مختلف العلوم والتكنولوج ل  ش ومندمج 

س تطور البلدان والشعوب وأحد أهم مجاالت التنافس بین مختلف األفرا ح  د والبلدان،عتبر من مقای وأص
ح  ل هذا أص ة و اس م األرقام الق ة أو تحط قات الراض مختلف التظاهرات والمسا ع یهدف الى الفوز  الجم

ل انحاء المعمورة.  بیرن وصال الى  ل تنافسي واعالمي    ش

عتبر من أهم   ها حیث ومن بین مختلف أقسام أو فروع المجال الراضي نجد: التدرب الراضي، الذ 
ذالك طرق وأسالیب متنوعة التي تشهد  حد ذاته له نضاراته وأسسه الخاصة، و ح علما قائما  أنه أص
ة. ومن بین اهم الراضات  ة او الفرد بدورها تنافس وتطور متواصل في مختلف الراضات سواءا الجماع

رة القد التي تشهد تطور ملحو وسرع في مجال التدرب الراضي: م، والتي تعتبر الراضة األكثر راضة 
قات المجتمع  ة ممارستها من طرف مختلف ط ان م ساطتها وإ ة في العالم نظرا ل ممارسة واألكثر شعب

انة ولضمان استمرارة ومختلف أنواع األفراد واألجناس. رها في وأمال محبیها لد الراضة هذه م  تطو
حث إلى علیها القائمون  عمد األفضل، إلى ة ابتكار طر عن والتخط ال رها وتنم ذلك المهارات وتطو  و

ر ة الجوانب تطو ة أكانت سواء اللعب وأسالیب وطرق  الخطط ة، هجوم ذا أو دفاع  الحفا على العمل و
ة على ر خالل من وتنمیتها القدرات البدن ة الصفات تطو   .المختلفة البدن

طرقة التدرب  ونحن في دراستنا سنقوم بتسل الضوء على طرقة من طرق التدرب الراضي والتي هي:  
حثنا  ة والتي هي (القوة، التحمل والسرعة) حیث سنحاول من خالل  اقة البدن عض عناصر الل ، و الدائر

ة، وهذ عض الصفات البدن ر  ة وتطو ح تأثیر التدرب الدائر على تنم رة القدم توض ة لالعبي  النس ا 
.   صنف أواس

ة نتائج إلى وللوصول   قة علم ة أسس على االعتماد یجب ودق ة منهج  ومضبوطة وعلى واضحة وعلم
ة  من االنطالقة انت حیث الخطوات، لهذه وف العمل هذا في التدرج تم األساس هذا ال تحدید اإلش

ار الموضوع مع اب اخت ات، ثم الى أس حث وأهدافه،  والفرض ة ال ذالك قمنا بتحدید الدراسات تحدید أهم و
ة نظرة عنه  ن خلف ات الموضوع لتكو م. ثم تطرقنا الى حیث حث وتحدید المصطلحات والمفاه ال طة  المرت



ذا  ه الى المنهج المستعمل و قي حیث تطرقنا ف . ثم انتقلنا الى الجانب التطب من خالل الجاني النظر
ل هذه الخطوات مجتمع وعین عد التطرق الى  ة المستعملة. و حث واألدوات واألسالیب اإلحصائ تم ة ال

ة، ثم قمنا بتحلیلیها ومناقشتها ثم  نتائج إلى التوصل میها وعرضها في جداول ودوائر نسب ثم قمنا بتنظ
ان  ل هذا  ات، و الفرض اق فيمقابلة النتائج  حث یخدم س    عامة. صفة العلمي ال
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ة:-1 ال   االش

ة التدرب الراضي حجر األساس في مختلف الراضات   فهي تعتبر عامل مهم وأساسي  ،تعتبر عمل
م من قبل الراضیین والمحافظة على  ل السل الش رها وضمان تواصل ممارساتها  لممارسة الراضة وتطو

ة. ة وتحقی النتائج المسطرة واإلنجازات الراض ات المطلو ة، والوصول الى المستو اقتهم البدن   ل

ن تحدید مفهوم التدرب الراضي على انه    م ة وتهدف عو اد العلم ة تخضع لألسس والم ة ترو مل
ة. ن في نوع معین من أنواع األنشطة الراض   1أساسا الى اعداد الفرد لتحقی اعلى مستو راضي مم

نقسم التدرب الراضي الى عدة أنواع وطرق    ادئها الخاصة وأسالیبها الممیزة لهاو  ،و ، وقد لكل طرقة م
سالیب الى أنها تشترك في مبد أساسي وهو تحضیر الراضي تحضیرا جیدا تختلف هذه الطرق في األ

ة ة، الخلق ة، النفس ة البدن ة ،من الناح ن. ،الخطط   والمهارة من اجل الوصول الى اعلى مستو مم

ست     طرقةومن أهم طرق التدرب الراضي المنتشرة طرقة التدرب الدائر التي یر فیها العلماء انها ل
ا تعتمد على الطرق األخر للتدرب تتمیز بخصائص معینة تفرقها عن طرق التدرب األخر أ انه

یل طرقة خاصة. و  میها لتش هي طرقة من التدرب شائعة االستعمال في المدارس ومراكز التدرب وتنظ
ات التدر ة المختلفة أكثر منها في المستو ة والهیئات الراض ة.للناشئین في األند ة العال ة والتنافس   2ب

ومي للمحا   ل أساسي و ش ة التدرب  غیرها من الراضة تعتمد على عمل رة القدم  فظة ومن المعروف أن 
ة  ر مستواهم ومختلف صفاتهم البدن اقة الالعبین وتطو تحمل). القوة، الرشاقة، المرونة وال السرعة،(على ل

رة القدم الى عدة فئات  نقسم العبي  ة و " والتي تعتبر مرحلة انتقال هامة جدا و عمرة من بینها "فئة األواس
ة واظهار الق ة وصقل المهارات الكرو ر الصفات البدن وة في مشوار الالعبین حیث انها تعتبر مرحلة تطو

ات تحدث على المستو البدني والتي ة. وتتمیز هذه المرحلة بتطورات وتذبذ ة والممیزات الشخص  النفس
رها عن طر طرق التدرب المختلفة.م م بها ومحاولة تطو   ن التح

ن طرح التساؤل التالي:     م   ومن هذا المنط 

؟هل ل- رة القدم صنف أواس ة لد العبي  عض الصفات البدن ر    طرقة التدرب الدائر دور في تطو

ة:   ة التال ن ادراج التساؤالت الفرع م  ومن خالل التساؤل الساب 

                                   
1   . تور محمد حسن عالو   36ص-. 1990,ةمصر، القاهر  دار المعارف:-علم التدرب الراضي. -الد
ة: -التدرب الراضي للقرن الحاد والعشرن.  -مال جمیل الرضي.  2  .225ص -. 2001عمان، الجامعة األردن
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؟ -1 رة القدم صنف أواس ة صفة القوة لد العبي  ر وتنم   هل لطرقة التدرب الدائر دور في تطو

ة صفة التحمل لد -2  ر وتنم ؟ هل لطرقة التدرب الدائر دور في تطو رة القدم صنف أواس   العبي 

؟  هل لطر -3 رة القدم صنف أواس ة صفة السرعة لالعبي  ر وتنم   قة التدرب الدائر دور في تطو

ات:-2   الفرض

ة العامة:-   الفرض

رة القدم صنف  ة لالعبي  عض الصفات البدن ر  بیر في تطو لطرقة التدرب الراضي الدائر دور 
 .   أواس

ة:- ات الجزئ   الفرض

رة القدم صنف لطرقة التدرب الراضي الدائ -1 ة صفة القوة لد العبي  ر وتنم بیر في تطو ر دور 
.   أواس

رة القدم صنف  -2 ة صفة التحمل لد العبي  ر وتنم بیر في تطو لطرقة التدرب الراضي الدائر دور 
.   أواس

ة صفة -3 ر وتنم بیر في تطو رة ال لطرقة التدرب الراضي الدائر دور  قدم صنف السرعة لد العبي 
.   أواس

ار الموضوع:-3 اب اخت   أس

ر ما یلي:   ار هذا الموضوع نذ اب التي أدت بنا الى اخت   من بین األس

ة - ة وخاصة في الفئات السن اقة البدن ة مختلف عناصر الل ة طرقة التدرب الراضي الدائر في تنم أهم
  المختلفة.

ات- ة وعدم اعتمادهم على طرق تدرب واضحة  نقص المؤهل العلمي لد المدرین في المستو المتدن
  ومالئمة مع سن وقدرات الالعبین.

ة.- ات المتدن ة لالعبین في الجانب البدني في المستو النس   النقص الفادح في المستو 

ا على مستو الالعبین. - س سل   نقص أو انعدام المحضرن البدنیین وهذا ما ینع

ة طرقة المرحلة العمرة لفئة األوس- التالي یجب ابراز أهم ة وهي مرحلة تطور و ا مرحلة حرجة وانتقال
ةالتدرب الدائ ر معظم الصفات البدن     ر في تطو



لتعریف بالبحثا        مدخل عام                                                                  

4 

حث:-4 ة ال   أهم

ل عام وطرقة التدرب الدائر    ش ونه یبین طرق وأسالیب التدرب المختلفة  حث في  ة ال تكمن أهم
ل خاص ة  ،ش اد واألسس العلم ة االعتماد على الم ف براز األسالیب المتعددة لهذه الطرقة و وإ

ة مع قدرات االعبین المتعددة ومع أعمارهم ومهاراتهم  ة مالئمة ومناس یل وحدات تدر حة في تش الصح
ن. لوغ اعلى مستو مم رها وصقلها و   ومحاولة تطو

ل خاص،   ش ل عام ولفئة األواس  ش رة القدم  ة الممیزة لالعبي  حث اهم الصفات البدن بین هذا ال  و
براز نقا الضعف الشائعة عند العبي هذه الفئة.      مع تسل الضوء على مشاكل هذه الفئة الحساسة وإ

حث من معرفة ممیزات فئة األواس وخصائص االعبین المحدد   ننا ال م ة بهذه الفترة العمرة الحرجة ما 
ة ة. ،مثل الخصائص البدن ة والفیزولوج ح   الترش

حث: -5 ما یلي:أهداف ال حثنا ف ح اهداف  ن توض   م

، أهمیتها وأسالیب استعمالها.- الطرقة التدرب الدائر   التعرف 

ة (القوة- عض الصفات البدن ر  ة وتطو   ، التحمل، السرعة)معرفة تأثیر التدرب الدائر على تنم

صفة خاصة- ة  عض الصفات البدن صفة عامة و رة القدم  ة في  اقة البدن ة الل   تحدید أهم

ة لها.- ، خصائص العبي هذه الفئة واألزمات المصاح   تعرف فئة األواس
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حث:-6 ال طة    الدراسات المرت

قة والمشایهة:-   الدراسات السا

ة 2014-2013شام محمد (دراسة غ الدراسة األولى:-1 عنوان: دور طرقة التدرب الدائر في تنم  (
. ة لد عدائي المسافات المتوسطة صنف أواس اقة البن   عض عناصر الل

لة:- ة لد عدائي المسافات  هل المش اقة البدن عض عناصر الل ة  لطرقة التدرب الدائر دور في تنم
؟   المتوسطة فئة األواس

حث:-   أهدف ال

قاته ومجاالت استعماله.- ة تطب ف طرقة التدرب الدائر و   التعرف 

ة (القوة، التحمل).- اقة البدن ة عناصر الل   معرفة أثر التدرب الدائر على تنم

-. ة لد عدائي المسافات المتوسطة لفئة األواس اقة البدن ر عناصر الل ة تطو   ابراز أهم

ات:-   الفرض

ة العامة: ل-1 ة لد عدائي المسافات الفرض اقة البدن عض عناصر الل ة  بیرة في تنم ة  لتدرب الدائر فعال
.   المتوسطة لفئة األواس

ة:-2 ات الجزئ   الفرض

- . ر صفة القوة لعدائي المسافات المتوسطة لفئة األواس ة وتطو ة في تنم   لطرقة التدرب الدائر فعال

ة في - . لطرقة التدرب الدائر فعال ر صفة التحمل لعدائي المسافات المتوسطة لفئة األواس ة وتطو   تنم

ر صفة السرعة لعدائي المسافات المتوسطة لفئة  - ة وتطو ة في تنم س لطرقة التدرب الدائر فعال ل
.   األواس

حث:-   منهج ال

حث المنهج الوصفي   احث في هذا ال   استخدم ال

ارها:- ة اخت ف   العینة و

الغ عددهم أخد ال   ة المسیلة وال ات وال ار  30احث عینته من مدري العاب القو لبلد اخت مدرا. وقد قام 
ة. ة حرصا على الوصول الى نتائج أكثر دقة ومصداق طرقة عشوائ   هذه العینة 
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حث:-   أدوات ال

ان    استخدام االستب احث    قام ال

احث:-   أهم النتائج التي توصل لها ال

ستعملون طرقة التدرب الدائر للرفع من من أهم ا   احث ان معظم المدرین  لنتائج التي توصل الیها ال
ة  ة التال اقة البدن ر عناصر الل بیر في تطو ة وأن للتدرب الدائر دور  اقة البدن القوة، التحمل (مستو الل

  والسرعة). 

ة: - احث هي: أهم توص ة قام بها ال   أهم توص

عیهم على االنخرا في اختصاصات المسافات المتوسطة وتلقینهم المعارف االهتمام    فئة الناشئین وتشج
ة أ صفة من الصفات  قیها ومالئمتها لتنم ة تطب ف ة وممیزاتها و الطرق التدرب والمعلومات الخاصة 

ة.   البدن

ة:-2 اددراسة  الدراسة الثان عنوان: 0022( الخزرجي رشید حمید ا ي استخدام تأثیر)   التدرب أسلو
ر في والمحطات الدائر  عض السرعة الممیزة القوة تطو ة المهارات و  17-15ألعمار  الید رة االساس
  سنة.

حث:- لة ال ي مش ر في لمعرفة أثرهما والمحطات الدائر  التدرب استخدام اسلو السرعة تطو  القوة الممیزة 
عض رة الید. و ة    المهارات األساس

حث:-   أهداف ال

عض  التعرف - السرعة و ر القوة الممیزة  أسلوب التدرب الدائر على تطو على أثر المنهج التدربي 
رة الید ة    المهارات األساس

عض المهارات - السرعة و ر القوة الممیزة  أسلوب المحطات على تطو التعرف على أثر المنهج التدربي 
رة الید. ة    األساس

ین - ،(التعرف على أ االسلو عض المهارات  الدائر السرعة و ر القوة الممیزة  المحطات) أفضل في تطو
رة الید. ة    األساس

ات:-   الفرض

السرعة - ر القوة الممیزة  استخدام أسلوب التدرب الدائر في تطو ة  هناك فروض ذات داللة إحصائ
رة الید بین اال ة  عض المهارات األساس ة.و عد ة وال ارات القبل   خت
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عض - السرعة و ر القوة الممیزة  استخدام اسلوب المحطات في تطو ة  هناك فروق ذات داللة إحصائ
ة. عد ة وال ارات القبل رة الید بین االخت ة    المهارات األساس

ي  - استخدام اسلو ة  ر القوة ا ،الدائر (هناك فروق ذات داللة إحصائ السرعة المحطات) في تطو لممیزة 
رة الید. ة  عض المهارات األساس   و

حث: - احث المهج التجربي.منهج ال   استخدم ال

ارها: - ة اخت ف ار عینة یبلغ عددها العینة و اخت احث  ة. 30قام ال طرقة عشوائ ا    الع

حث: - ة.أدوات ال اس الوزن وأقراص حدید ة، جهاز لق الت الشخص   المالحظة، المقا

احث: أهم-   النتائج التي توصل الیها ال

عض المهارات - السرعة و ر القوة الممیزة  ا في تطو أسلوب التدرب الدائر یؤثر معنو المنهج التدربي 
رة الید. ة    األساس

ة:-   أهم توص

ر - ، المحطات) اما لهما من تأثیر في تطو ین (الدائر ع المدرین على استخدام هذین االسلو الجانب تشج
ة.   البدني والمهار من أجل االبتعاد عن الطرائ التقلید

  التعلی على الدراسات:-

عید حیث انها أجمعت على      قة یتضح أننا وصلنا الى نتائج متشابهة الى حد  من خالل الدراسات السا
ة  ر الصفات البدن بیر وفعال في تطو ل  ش ثیرة االستعمال وتساهم  ان طرقة التدرب الدائر طرقة 

ة وهذا في مختلف الراضات مثل  اقة الدن ذالك (المختلفة والرفع من مستو الل رة الید) و ، و ألعاب القو
عینة مدري ألعاب  تم استخدام نفس المنهج الذ هو المنهج التجربي ,اما العینة فالدراسة األولى اختارت 

ة اختارت  ة مسیلة أما الدراسة الثان قتین أداة 30القوب لوال ذالك استخدمت الدراستین السا رة الید و العب 
وسیلة لجمع ال ان    معلومات.االستب

  نقد الدراسات:-

قة حیث تم االتفاق على أن طرقة    بیر لنتائج الدراسات السا ة مشابهة الى حد  تعتبر نتائج دراستنا الحال
رة  رة الید و  ، ة وهذا لراضات ألعاب القو ر الصفات البدن التدرب الدائر تعتبر من أحسن الطرق لتطو

  القدم

ذالك تم االتفاق على أن ال ة المختلفة.و ر الصفات البدن بیر في تطو ل  ش ساهم    تدرب الدائر 
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ن مزجها مع طرق التدرب األخر    م حثنا الى ان التدرب الدائر طرقة  ولقد توصلنا من خالل 
طرق متعددة.  ة المختلفة و ر الصفات البدن التطو    المختلفة وهي المیزة التي تسمح له 

م وال-7   مصطلحات:تحدید المفاه

زالة    ح الموضوع وإ حث من شأنه المساهمة في توض م والمصطلحات الواردة في ال ان تحدید المفاه
حث. ح لهذا ال عی الفهم الصح   الغموض الذ قد 

اضي:-1 ب الر   التدر

- : ف النظر   التعر

اد    ة تخضع لألسس والم ة ترو ن تحدید مفهوم التدرب الراضي على انه "عمل ة وتهدف م  العلم
ة. ن في نوع معین من أنواع األنشطة الراض   3أساسا الى اعداد الفرد لتحقی اعلى مستو راضي مم

ة    ة والترو اد العلم ة التكامل الراضي المدارة وف لم ضا مفهوم التدرب الراضي إلى عمل شیر أ و
ق ات مثلى في إحد األلعاب والمسا ل من المستهدفة إلى مستو ات عن طر التأثر المبرمج والمنظم في 

  4القدرة لالعب وجاهزته لألداء.

  التعرف االجرائي:-

أن التدرب الراضي    ننا القول  ةم ة، النفس ة اعداد الراضي من مختلف الجوانب البدن  ،هو عمل
ة ات الراضة الممارسة والوصول الى أعلى مستو  ،الخلق ة من أجل التكیف مع متطل المهارة الخطط

ن وتحقی النتائج المسطورة.   مم

2-: ب الدائر   التدر

  -: ف النظر   التعر

ة والهیئات    هي طرقة من التدرب شائعة االستعمال في المدارس ومراكز التدرب للناشئین في األند
ة الم ة.الراض ة العال ة والتنافس ات التدرب   5ختلفة أكثر منها في المستو

                                   
3   . تور محمد حسن عالو   36ص-. 1990مصر، القاهرة, ار المعارف:د-لم التدرب الراضي. ع-الد
ا،د-ة للتدرب الراضي الالعب والمدرب. األسس العلم -وجد مصطفى الفاتح، محمد لطفي السید.  4 : المان -. 2002ار الهد

 13ص
,–مال جمیل الرضي.  5  .225ص - .2001مرجع ساب
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أنه: برنامج معین مختار من    ة، على تعرف التدرب الدائر  ل من بوتان، هاج، وجران ما یتف 
ة التي یتم تكرارها من خالل الممارسین حسب ترتیب معین لهذه التمرنات في محطات  التمرنات البدن

حیث  ة  ل تمرن في محطة معیمتتال   6نة.یتم أداء 

أداة أو بدون أداة یراعى فیها شرو    ة ألداء التمرنات  م ارة عن طرقة تنظ ونه: ع عرفه هار  ما 
استخدام  یلها  ن تش م ة و ار التمرنات وعدد مرات تكرارها وشدتها وفترات الراحة البین ة الخت النس معینة 

اد أ طرقة من ة. أسس وم ة الصفات البدن   7طرائ التدرب المختلفة بهدف تنم

ف االجرائي:-   التعر

ه اسم تدرب المحطات   ننا ان نطل عل مي دائ ،م أنه أسلوب تنظ ننا تعرف التدرب الدائر  م ر و
موجب تسلسل واحد، ة والتي تنظم  طة من التمرنات البدن ار وتنفیذ سلسلة مترا عتمد و حدد من خالل اخت
ة ا اد الفیزولوج ة مع استخدام مبدأ زادة الحمل مع تطبی الم لمعروفة هذا النوع من التدرب على الفرد

  .والتي تؤد الى ارتفاع حمل التدرب لكل فرد حسب قدراته ومستو تحسینه

ة:-3 اقة البدن   الل

-: ف النظر   التعر

ة وعلماء    ة البدن ة حسب علماء التر اقة البدن اتعرف الل ومن بینهم العالم ردك اندرسون فجاء  الفیزولوج
عد أداء عمل  : على النحو التالي ة  ع ة على استعادة حالتها الطب هي قدرة جهاز التنفس والدورة الدمو

  8.معین

ل منو  ا و   (LLERON ET BOCHER)حسب رأ   (J.KOZIK)الخبیرن  لكذامن أمر
(FR.PAVCK)  ة ة ونفس ة تشمل مجموعة قدرات عقل اقة البدن قا فان مفهوم الل ا سا وسلوفاك من تش

ة دن ة و ة ونفس ة واجتماع   9.وخلق

أنه ناتج عن ترجمة مصطلحات    ة  اس صالح في مصطلح ومفهوم الصفات البدن سطوسي وع ر  و
ة متعددة تعطي نفس المع ة أجنب ة األساس ة القدرات الفیزولوج ة الصفات الحر نى فتجد الصفات الجسم

                                   
. موسو -ثمان. محمد ع 6 ت، دار القلم:  -عة ألعاب القو  .72ص - .1990الكو
حي حسانین.  7 ش، محمد ص . ا -مال درو ز الكتاب للنشر: ا -لجدید في التدرب الدائر  .23: ص1999لقاهرة، مر
حي حسنین 8 عة الثالثة.  - .مال عبد الحمید، محمد ص ونتها الط اقة وم ر العري: القاهرةد -الل   .35ص- .1997 ,ار الف
ش، 9 حي  مال درو  .35 ص -. 1984 ,مرجع ساب-. حسنینمحمد ص
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ة ,للفرد اته ونموه واتزانه والتي تتكون من الصفات التال المرونة  ,القوة  ,التحمل : والتي لها تأثیر في ح
ة. اقة البدن ة فتسمیها عناصر الل   10والرشاقة أما المدرسة األمر

ف االجرائي:-   التعر

ة والتي   فاءة حالته الجسمان ة هي الحالة للفرد الراضي من حیث  اقة البدن ننا القول إن الل نه من تم م
ن أفضل درجة واقل جهد مم ي  فاءة خالل اآلراء البدني والحر مهارة و     .استخدامها 

  رة القدم:-4

-: ف النظر   التعر

ع    ة، تمارس من طرف جم رة القدم رة القدم هي راضة جماع ما أشار إلیها رومي جمیل:"  الناس 
ل أصناف المجتمع". ة یتكیف معها  ل شيء راضة جماع   قبل 

ف االجرائي:-   التعر

ة تلعب او تمارس من طرف فرقین أثنین   رة القدم على انها راضة جماع ننا تعرف   حیث یوجد في ،م
ما بینهم في مدة تصل  11ل فر  ل  90الى العب یتنافسون ف قة مقسمة على شوطین أثنین مدة  دق

قة وفترة راحة بینهما تقدر ب  45شو  اراة  15دق دیر الم قة، و سي، ح 6الى  4مندق م رئ ام (ح مین ح
ع م الرا ة مستطیلة  ،مساعدین، الح رة القدم في مالعب عشب مین إضافیین حدیثا). وتلعب  مع ظهور ح

ل طرف ة  ل یوجد في نها ون الهدف من هذه الراضة هو أدخال  ،من طرفیها مرمى واحد الش حیث 
بیر وانتشار واسع  مختلف الطرق المسموح بها وهو الشيء الذ أكسبها تطور  الكرة في مرمى المنافس 

ل انحاء المعمورة.   في 

(المراهقة): -5   فئة األواس

-: ف النظر   التعر

 النضج مرحلة إلى الطفولة مرحلة من االنتقال مرحلة النفس علم في ستخدم ما المراهقة مصطلح عني  
  11والرشد.

                                   
اس احمد صالح. 10 سي احمد، ع ة. - سطو ة الراض ة التر -طرق التدرب في مجال التر ة: جامعةل . 1984 ,دادغ ة الراض
 .241ص-
ة الطفل والمراهقة. س-عبد العالي الجسماني.  11   .323ص-. 1995,القاهرة  الم الكتاب:ع-ولوج
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اة في الثاني العقد من وتمتد الرشد لمرحلة تأهب مرحلة فالمراهقة    سنة19 إلى سنة 13 سن من الفرد ح
ا، ننا وال تقر ة تحدید م ةنهو  بدا رجع المراهقة مرحلة ا  بینما الجنسي البلوغ تبدأ المراهقة لكون  ذلك و
 12المختلفة. مظاهره في النضج إلى الوصول یتهانها تحدید

ف االجرائي:-    التعر

ال ، األواس ، اآلمال ، األكابر     رة القدم إلى خمسة فئات وهي : األصاغر ، األش ئة فو صنف فر 
المرحلة العمرة الممتدة بین هياألواس  ون في مرحلة جد سنة الالعب في هذه  19-17 المحددة  الفئة 

تسب من المر  م التوازن الم اته أال وهي مرحلة المراهقة ، وما هي إال مرحلة تدع حلة حاسمة وهامة في ح
عا ، یتجه فیها الفرد اة في هذه المرحلة تأخذ طا تم تأكیده في هذه الفترة ، إذ أن الح قة و محاوال أن  السا

ه ش ف ع حاول التعود على ض النفس واالبتعاد عن العزلة  یف نفسه مع المجتمع الذ  حیث   ،
  عة.واالنطواء تحت لواء الجما

 

                                   
مي.  12 ة. د-محمد أیوب شج اة المدرس   .222ص- .4199, تبیرو  اللبناني:ر دار الف-ور علم النفس في الح
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ب الدائر                                              الفصل األول: التدر

  تمهید:

ة التي تعتمد على العلم ومستحدثاته، والذ یهدف الى    ق عتبر علم التدرب الراضي من العلوم التطب
قات التي تساعد على تحقی أفضل النتائج مع الالعبین من خالل  العلوم والمعارف والتطب امداد المدرب 

حت له عدة استعمال أفضل الطرق واألسالیب والوسائل المتاحة. ومن المعروف ان الت درب الراضي أص
ة لد  ر القدرات والصفات البدن ع قصد بلوغ هذه النتائج وذالك من خالل العمل على تطو طرق ومناهج تت

. ة، ومن بین أبرز هذه الطرق طرقة التدرب الدائر ات عال اقتهم الى مستو   الراضیین ورفع مستو ل

اضي:-1-1 ب الر   التدر

ة ع-1-1-1 خ بنبذة تار اضي:  ن التدر   البدني الر

له الحالي،    ش ن اإلنسان في حاجة ضرورة لمزاولة التدرب البدني الراضي  مة لم  في العصور القد
ا ودون قصد أو إعداد، متمثلة في الجر وراء فرسة  ا وعفو ة تلقائ ان یؤد المهارات األساس حیث 

ازه أو تسل احة مجر مائي الجت قتضها أو س ة ل  أشجار لقطف ثمارها ....... الخ، تلك المهارات األساس
ة القطرة، والتي  ع ات الطب ان یؤد من خالل الحر سب قوته، مما تقدم نجد إن التدرب البدني  بهدف 
القوة، والسرعة والتحمل والمرونة  ة  ا للقدرات األساس ع ا طب انت تمثل تدر ان یزاولها اإلنسان البدائي 

ل فرد مسئوال والر  ح  ة وظهور القبیلة والعشیرة وأص شة االجتماع م في نم المع شاقة، بتطور اإلنسان القد
غرض الدفاع عن القبیلة أو  ات بناء الفرد  ة والسرعة والخفة من أساس حت القوة العضل عن الدفاع، وأص

ا" في طرة علیها. و إذا ما نظرنا إلى األسبرطیین ساكني "الكت ون ل همهم إعداد  الس ان  ذلك الوقت ف
ة تودع ابنها إلى ساحة القتال "عد  ل أم اسبرط ان شعار  ون مقاتال بهدف التوسع واالستعمار ف الفرد ل
التدرب البدني والراضي حیث أنشأت قاعات التدرب  ذلك اهتم قدماء اإلغر  ه" و بدرعك أو محموال عل

سمو  انوا  االحتراف والتي  انت لهم الخاصة  ات حتى الخامسة عشر ف ان والفت سیوم" أما الصب الل نها "
ذلك انتعشت الراضة عند اإلغر القدماء قدرها عندهم، ومنذ الخمسینات في  استرا" و أماكن تسمي "ال
ما، مستفیدا من  ا سل القرن العشرن وحتى اآلن والتدرب البدني الراضي في تقدم حیث نهج نهجا علم

ة  العلوم ة الترو أنواعها ،والعلوم اإلنسان اء  م ا والك ان ات والم الفیزاء والراض ة  ة األساس ع الطب
ات من القرن العشرن وحتى األن والتدرب الراضي في تقدم مضطرد  المختلفة .......الخ. ومنذ الخمسین

ما، هذا المنهج مبني على االستفادة من الع ا سل ل حیث نهج نهجل علم ش لوم األخر والتي ساهمت 
ر أسس ونظرات التدرب الراضي الحدیث.      1بیر في تطو

                                   
سي احمد.  1 ر العري: مصر، القاهرة,-أسس ونظرات التدرب الراضي. -سطو  .19ص-. 1999دار الف
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ة التدر-1-1-2 اضي:ماه   ب الر

اتهم    مختلف مستو ة هادفة وموجهة ذا تخط عملي إلعداد الالعبین  ة ترو عتبر التدرب الراضي عمل
ا ومهارا وف ن وحسب قدراتهم إعداد متعدد الجوانب بدن ا للوصول إلى أعلى مستو مم ا ونفس ا وخطط ن

ات فق فلكل  س مقتصرا على إعداد المستو ذلك ال یتوقف التدرب الراضي على مستو دون آخر ول و
ر مستمر لمستو  ة تحسین وتقدم وتطو ه الخاصة وعلى ذلك فالتدرب الراضي عمل مستو طرقته وأسالی

  2ة.الالعبین في المجاالت المختلف

اضي:مفهوم التدر-1-1-3      ب الر

عض   لمة "التدرب  یر ال ة "  trainingان  عني وت "trahere" مصطلح مشت من الكلمة الالتین
ما "سحب  ه قد قصد  ان  سحب" أو "یجذب". وقد انتهي األمر بهذا المصطلح الى اللغة اإلنجلیزة و و أ"

اقات".   جدب الجواد من مر الخیل ألعداده لالشتراك في الس

ة وتهدف    اد العلم ة تخضع لألسس والم ة ترو ن تحدید مفهوم التدرب الراضي على انه "عمل م و
ة.أساسا  ن في نوع معین من أنواع األنشطة الراض   3الى اعداد الفرد لتحقی اعلى مستو راضي مم

ة    ة والترو اد العلم ة التكامل الراضي المدارة وف لم ضا مفهوم التدرب الراضي إلى عمل شیر أ و
قات عن طر التأثر المب ات مثلى في إحد األلعاب والمسا ل من المستهدفة إلى مستو رمج والمنظم في 

  4القدرة لالعب وجاهزته لألداء.

ة والنف   ة تهیئة الراضي من مختلف النواحي البدن ن استخالص ان التدرب الراضي هو عمل م ة ومنه  س
نة. ات الراضة الممارسة وهذا من أجل تحقی أفضل مستو وأفضل نتیجة مم ة للتأقلم مع متطل   والخلق

اضي صائص الخ-1-1-4 ب الر   تدر

ما یلي:   تتحدد خصائص التدرب الراضي ف

ة:ا-أ م ة والتعل ة تعتمد على األسس الترو اضي عمل ب الر   لتدر

ونان وحدة واحدة ال ینفصم عراها، أحدهما    ، و طان معا برا وثی ة التدرب الراضي وجهان یرت لعمل
مي م مي واآلخر، ترو نفسي. فالجانب التعل ة التدرب الراضي یهدف أساسا إلى اكتساب، تعل ن عمل

                                   
سي أحمد.   2   24ص-. 1999نفس المرجع,–سطو
3   . تور محمد حسن عالو   36ص-. 1990مصر، القاهرة, دار المعارف:-علم التدرب الراضي. -الد
ة للتدرب الراضي الالعب والمدرب.  -وجد مصطفى الفاتح، محمد لطفي السید.  4 ا،-األسس العلم : المان -. 2002دار الهد

 13ص
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ة لنوع  ة والقدرات الخطط ة، والراض تقان المهارات الحر م وإ ة العامة والخاصة، وتعل ة الصفات البدن وتنم
الراضة  طة  اإلضافة إلى اكتساب المعارف، والمعلومات النظرة المرت النشا الراضي التخصصي، 

صفة خاصة. صفة عامة، وراضة   التخصص 

ة النشا على حب    ة التدرب الراضي فانه یهدف أساسا إلى تر أما الجانب الترو النفسي من عمل
ة  ون النشا الراضي ذو المستو العالي من الحاجات الضرورة واألساس الراضة، والعمل على أن 

یل دوافع وحاجات ومیول الفرد، واالرتق صورة تستهدف أساسا خدمة الجماعة، للفرد، ومحاولة تش اء بها 
ة،  حب الوطن والخل الراضي والروح الراض ة الحمیدة،  ر السمات الخلق ة ،وتطو اإلضافة إلى تر

م". سمة المثابرة وض النفس والشجاعة، والتصم ة  ر السمات اإلراد ة وتطو ذلك تر   5و

له النموذ   مثل التدرب الراضي في ش ع ما  ة التي تمیز جم م القواعد الترو ل فاعلیته تنظ جي وش
ین والمدرین التي تظهر  ه الترو ة ودور توج ة الشخص م والتر ة مفاصل قواعد التعل الظواهر األساس

ادة العامة والخاصة وغیرها". ادته خالل التدرب وأثناء الق اشرة من جراء ق   6صورة غیر م

اضي مبني-ب ب الر اد التدر ة:على األسس والم   ئ العلم

ا في وصول الفرد إلى   ات، تلعب دورا أساس ات واألرعین ما في الثالثین ة قد ة الفرد أعلى  انت الموه
عدا. ان أمرا مست التدرب الراضي العلمي الحدیث والذ  اطها  ة دون ارت ات الراض   المستو

قوم على المعار    ة المستمدة من العدید من "فالتدرب الراضي الحدیث  اد العلم ف والمعلومات والم
ة، علم النفس الراضي،  ة وعلم الحر ا الحیو ان ة، الطب الراضي، والم ة والعلوم اإلنسان ع العلوم الطب

ة، وعلم االجتماع الراضي".   7والتر

ات التدر    ة التي تسهم في عمل اد العلم ب الراضي الحدیث تتمثل یر مفتي حماد: أن األسس والم
  في: 

 علم التشرح. -

 وظائف أعضاء الجهد البدني. -

ا الراضة. -  بیولوج

                                   
5  . ة. علم النفس الراضي في التدرب والم -محمد حسن عالو ر العري: القاهرة، مصر،-نافسات الراض  - .2002دار الف

  .19ص
، احمدمهند حسین  6 م  الشتاو اد التدرب  -الخواجا. إبراه   26ص-. 2005،عمان، األردن للنشر:دار وائل -الراضي. م
م حماد.  7 ر العري:-التدرب الراضي الحدیث. -مفتي إبراه   .21,22ص-. 2008, القاهرة  دار الف



لتدریب الدائريا                           الفصل األول                                            

16 

ة. - ة الراض  علوم الحر

 علم النفس الراضي. -

ة. -  علوم التر

 علم االجتماع الراضي. -

ة. -   اإلدارة الراض

اضي:-1-1-5 ب الر   أنواع التدر

حت لكل طرقة میزاتها  تطور التدرب الراضي تطورا   بیرا وسرعا رافقه تطور وتعدد طرق التدرب، فأص
ن. ومن اهم طرق التدرب  الخاصة وطرقتها المختلفة عن األخر بهدف بلوغ أفضل مستو راضي مم

  الراضي نجد: 

استخدام الحمل المستمر -   طرقة التدرب 

  طرقة التدرب الفتر -

  طرقة التدرب التكرار -

  طرقة التدرب الدائر -

  طرقة التدرب البلیومتر -

ك  -   طرقة تدرب الفارتل

ات والتمرنات هما:    ومع اختالف هذه الطرق وتنوعها الى انها تستعمل حتما نوعین أساسیین من التدر
  التدرب الهوائي والتدرب الالهوائي.

تطلب هذا النوع من التدرب الهوائي: یتمثل هذا النوع في التمرنات -أ  لة و التي تستمر لفترات طو
عة سجین لتولید الطاقة الالزمة لمتا ون معدل اخراج القوة  التمرنات استهالك األو ممارسة التمارن، و

مة للنظام الهوائي. دون مساهمة ذات ق   المنتجة اقل ولزمن أطول و

ون فیها معدل اخراج القوة مرتفعة جدا (الزمن یتمثل هذا النوع في التمرنات الت :التدرب الالهوائي-ب ي 
ام بهذه التمارن.   حتاج الجسم لألكسجین للق   قلیل) حیث ال 
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1-2- : ب الدائر   التدر

ست طرقة للتدرب تتمیز بخصائص    یر الكثیر من العلماء أن طرقة التدرب الراضي في حد ذاتها ل
رجع معینة تفرقها عن طرق التدرب األخر أ انه  الته، و استخدام أحد تش ة  م أحد األسالیب التنظ

) إلى هذا االسم (التدرب الدائر  )Adamsonالعالمین (ادامسون  الفضل الستخدام هذا األسلوب ألول مرة و
لترا في أوائل الخمسیناتMorganو(مورجان  ستخدمه المدرون ، 8) بجامعة لیدز بإن . ومنذ ذلك الحین 

م أماكن  ة وتنظ اد وأسس تدرب عتمد على م ح  الت وتغییرات بلغت الكثیر حتى أص وقد أدخلت تعد
یلها ووضع ال ة استخدامها واالعتماد علیها عند تش ة لتحقی أهداف العمل ع األنشطة الراض برامج في جم

ة إذ تشیر الدراسات والمراجع المتخصصة إلى إن هذا األسلوب من أسالیب التدرب قد انتقل من  التدرب
ن األلماني الشرقي(مانفرد شولش  قا حیث تم ا واالتحاد السوفیتي سا لترا إلى أورا وأمر  Manfredان

Sholich م استخدام هذا األسلوب من ) أستاذ ر وتنظ معهد لینبرج األلماني الشرقي من تطو العاب القو 
ه اآلن. ل المتكامل الموجود عل   9أسالیب التدرب حتى اتخذ الش

: مفهوم التدر-1-2-1   ب الدائر

ة وا   لهیئات هي طرقة من التدرب شائعة االستعمال في المدارس ومراكز التدرب للناشئین في األند
ة. ة العال ة والتنافس ات التدرب ة المختلفة أكثر منها في المستو   10الراض

أنه: برنامج معین مختار من    ة، على تعرف التدرب الدائر  ل من بوتان، هاج، وجران ما یتف 
ة التي یتم تكرارها من خالل الممارسین حسب ترتیب معین لهذه التمرنات في  محطات التمرنات البدن

ل تمرن في محطة معی حیث یتم أداء  ة  ة  11نة.متتال م ارة عن طرقة تنظ ونه: ع عرفه هار  ما 
ار التمرنات وعدد مرات تكرارها  ة الخت النس أداة أو بدون أداة یراعى فیها شرو معینة  ألداء التمرنات 

استخدام أسس و  یلها  ن تش م ة و اد أ طرقة من طرائ التدرب المختلفة وشدتها وفترات الراحة البین م
ة. ة الصفات البدن   12بهدف تنم

طة    ار وتنفیذ سلسلة مترا حدد من خالل اخت مي دائر  أنه أسلوب تنظ ننا تعرف التدرب الدائر  م و
ة  عتمد هذا النوع من التدرب على الفرد موجب تسلسل واحد، و ة والتي تنظم  مع من التمرنات البدن

                                   
8  . ,–محمد حسن عالو  .229ص -. 1992 مرجع ساب
. -محمد عثمان.  9 ت، دار القلم:  -موسوعة ألعاب القو  .72ص -. 1990الكو

ة: -التدرب الراضي للقرن الحاد والعشرن.  -مال جمیل الرضي.  10  .225ص -. 2001عمان، الجامعة األردن
 .73ص - .1990محمد عثمان؛ نفس المرجع،  11
حي حسانین.  12 ش، محمد ص .  -مال درو ز الكتاب للنشر:  -الجدید في التدرب الدائر  .23: ص1999القاهرة، مر
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ة المعروفة والتي تؤد الى ارتفاع حمل التدرب  اد الفیزولوج استخدام مبدأ زادة الحمل مع تطبی الم
  لكل فرد حسب قدراته ومستو تحسینه.

1-2-2-: ب الدائر    ممیزات التدر

اد أ طرقة من طرائ التدرب الراضي المختلف-1 استخدام أسس وم ن تطبی التدرب الدائر  ة مم
ة  ع الصفات البدن ر جم ة إذ یهدف إلى تطو ات واأللعاب الراض ع الفعال ستخدم في جم فضال عن انه 
ة (القلب، الرئتین، الدورة  ة الداخل مستو األجهزة الحیو ة والمهارة فضال عن االرتقاء  والحر

ة....)    13الدمو

عد أحد أسس علم التدرب الراضي.إ-2  ة في التدرب الدائر والذ  ة مراعاة الفروق الفرد ان   م

ة تنفیذه في الصاالت -3 ان طرائ التدرب األخر فضال عن إم م التدرب الدائر إذا قورن  سهولة تنظ
.   14المغلقة أو في الهواء الطل

ة إشر -4 ان   لتدرب الدائر في وقت واحد.اك أكبر عدد من الالعبین في اإم

ط-5   رة على الراضي خالل التدرب.سهولة الس

عامل التشو والتغییر واإلثارة.-6   عد من طرائ التدرب التي تتمیز 

ة -7 اإلضافة الى الصفات البدن ة والسرعة والتحمل  ة صفات القوة العضل بیرة في تنم تسهم بدرجة 
ة من هذه الصفات مثل  السرعة.المر   15تحمل القوة، وتحمل السرعة والقوة الممیزة 

ة واالعتماد على الذات واألمانة -8 ة واإلراد السمات الخلق ال التدرب الراضي تأثیرا  عد من أفضل أش
 16في األداء.

ب الدائر -1-2-3    :أهداف التدر

حي وأحمد معاني واأل   ش ومحمد ص مال درو لماني شولش ان للتدرب أتف العدید من الخبراء مثل 
  الدائر أهداف تتمثل في: 

ة.تنمی الق-1 ة والمر ة األساس   درات البدن

                                   
ي والتدرب  -عثمان. محمد  13 عة –الراضي. التعلم الحر ت، دار القلم للنشر   -. 1الط  .312ص - .1987 والتوزع:الكو
عة. علم التدرب الراضي للمرحلة  -نصیف. قاسم حسن حسین وعبد علي  14 عة الجامعةالموصل -الرا  .353ص -. 1987: ، مط
15  .   .232ص-. 1990: مرجع ساب -محمد حسن عالو
  .82ص-. 1990:  مرجع ساب-محمد عثمان.  16
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ة. -2   تحسین الحالة التدرب

النفس.ت-3 ، العمل الجماعي والثقة  ة، روح الفر م الترو   حسین الق

ة الممارسة.-   زادة دافع

م وهذا ما توفره -5 ة المستو والتقو ة مراق م الفرد لذاته موضوع سمح بتقو ما  طاقة تسجیل المستو 
م الجماعي.   والتقو

1-2-4-: ب الدائر ادئ التدر  أسس وم

ة، وهذه األسس هي    اقة البدن ة الل قه لتنم قوم علیها یجب مراعاتها عند تطب للتدرب الدائر أسس 
 التالي:

ادة الحمل:-أ   مبدأ ز

ة وقد یختلف أسلوب تطبی هذا المبدأ عد هذا المبدأ من األسس الهامة    ر الصفات البدن ة وتطو عند تنم
م طرقة الحمل المستخدم، فقد یتم بواسطة: ة تنظ ف عًا لك   ت

  إنقاص زمن األداء مع تثبیت حجمه وشدته.-1

  زادة حجم أو شدة الحمل أو االثنین معًا مع تثبیت زمن أداء التمرن.-2

  مرنات المحطات.تقصیر فترات الراحة بین ت-3

ما یلي:   تضح عند تطبی مبدأ زادة الحمل مالمح معینة وواضحة للعمل نشیر إلیها ف   و

اً  - ون هذا التدرب فرد   .أن 

ة سرعته في التحسن. -   أن تقوم زادة عدد مرات تكرار التمرن ومعدل تقدمه على أساس قدرة الفرد ونس

اس. -   أن تكون التمرنات قابلة للق

ه. - قوم  ، مع ضرورة معرفة المتدرب لمقدار العمل الذ    أن تكون هذه التمرنات موحدة المستو

ب:-ب    تحدید جرعة التدر

ار األقصر الذ یتم في فترات من (   ع لتمرنات 6-4تتحدد جرعة التدرب بناء على نتیجة االخت ) أساب
ار أقصر قبل البد ء في تطبی نظام التدرب الدائر وتسجیل نتائج محطات الدائرة، على أن یتم أول اخت

طاقات التسجیل، ثم تستخلص منها جرعة التدرب. أن هذه األسس الهامة لها دور  ارات في  هذه االخت
ة، إضافة إلى األحمال التدرب ة الحصول على النتائج واالسترشاد بها للعمل على االرتفاع  أن  بیر في عمل
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ة  ة، لذلك یجب النتائج الفسیولوج ة المناس بیر في تحدید جرعة التدرب الفرد للتمرنات المختلفة له تأثیر 
قة. ة السا قًا للنتائج الفسیولوج   17التأكید على وضع أقصر تكرار لكل تمرن من هذه التمرنات المختلفة ط

ة: ط-1-2-5 ة الدائر ب نات الوحدة التدر یل تمر   رق تش

ة دائرةوحدة تدر«طل مصطلح    االختصار » ب قوم ال» دائرة«أو  ل مجموعة التمرنات التي  فرد على 
انا أكثر من ذالك). 15-4أدائها والتي تتراوح ما بین    تمرنا (وأح

ع عضالت الجسم   ة الدائرة (الدائرة) مراعاة أشراك جم یل تمرنات الوحدة التدرب غي عند تش ن سة  و الرئ
ة، وهي طن، وعضالت الظهر، مع مراعاة  صورة متتال عضالت الرجلین، وعضالت الذراعین، وعضالت ال

ل تمرن الى أشراك مجموعة من العضالت الغیر عاملة في التمرن  حیث یهدف  ترتیب تمرنات الدائرة 
ه تمرن لعضالت  عق تمرن لعضالت الرجلین،  یل التمرن األول  ن على سبیل المثال تش م الساب ف

ه تمرن لعضالت الظهر.ال عق طن    ذراعین أو الكتفین، ثم تمرن لعضالت ال

استخدام نفس المجموعة    ة)  ن أداء تمرنین متتالیین (أو ثالثة تمرنات متتال م ان  عض األح وفي 
ة المعینة. ة الواحدة بهدف زادة التأثیر على هذه المجموعة العضل    18العضل

ة دائرة:      ل التالي نموذج لوحدة تدرب   ولدینا في الش

  

                                   
17  . صراو  ).http://forum.kooora.com/f.aspx?t=2193709.(-)05-08-2006.(-)01/01/2016( -یوسف ال
18  . , -محمد حسن عالو   .230ص-. 1990مرجع ساب
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ل(                              ة دائرة.1ش   19) یوضح نموذج لوحدة تدرب

  

م وحدات -1-2-6 اضياترق ب الر   :لتدر

تب علیها أرقام وتمرنات    روت أو الفتات أو لوحات  م محطات التدرب الدائر بواسطة  یجب ترق
ن3, 2, 1الدائرة ( م ما  ل لوحة مواصفات أداء التمرن الخاص بها  ن أن تتضمن  م ما   , ... الخ) 

ضا أن توضع رسومات توضح:   أ

ن - م عض الحاالت  ي للتمرن، وفي  تب على هذه اللوحات حجم أداء التمرن وفي أ التسلسل الحر ن 
اء. قوم الفرد الممارس بإعداد هذه األش فضل أن  ع األحوال     جم

                                   
(2016-01-01)- .( http://ittifakahlghlamathletisme.blogspot.com/2014/09/blog-post_29.html) 19  
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ة إلى التمرن التالي للتمرن - ة أرقام المحطات على األرض حیث یجب تحدید اتجاه الحر تا ن  م ما 
ة الدائرة ذا حتى نها   .20الممارس وه

ات البدن-1-2-7 :التدر ب الدائر    ة من خالل نموذج التدر

ات ال   ة (رشاقة ومرونة وتحمل وسرعة وقوة) وفقا لنموذج التدر القدرات البدن نات الخاصة  دائرة التكو
ة   :.... حیث تتضمن التفرعات التال

ات،Agilityالرشاقة (- ة، رشاقة األكرو ة، الرشاقة الفرد ة،الرشاقة اإل ): الرشاقة الحر الرشاقة ذات  قاع
ة.   التنفیذ الجماع

ةFlexibility( المرونة ة، المرونة االیجاب    .): المرونة السلب

ع م، تحمل القوة (مشترك ) ، التحمل الخاص (الالهوائي) التحمل العام (الهوائي :)Endurance( التحمل
  .) القوة)، تحمل السرعة (مشترك مع السرعة

السرعة (مشترك ): تحمل السرعة Speedالسرعة ( ، القوة الممیزة  (مشترك مع التحمل)، السرعة القصو
  .) مع القوة

السرعة (مشترك مع السرعةStrengthالقوة ( . تحمل القوة (مشترك ) ): وهي عدة أنواع هي: القوة الممیزة 
  21مع السرعة)، القوة العظمى.

    

                                   
20  . ة. غ-محمد حسن عالو ر العري. د-لم نفس التدرب والمنافسة الراض   .237ص-. 2002: القاهرة، مصر-ار الف
-.https://www.facebook.com/entraineur1/posts/566587046810626 .-30/01/2015-التدرب الراضي الحدیث.  21

02/01/2016.  
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:ط-1-3 ب الدائر   رق التدر

ب الدا-1-3-1 قة الالتدر طر ب المستمر:ئر    تدر

ة عمل الجهازن الدور والتنفسي، وزادة   طرقة التدرب المستمر الى ترق القدرة  یهدف التدرب الدائر 
) وتحمل القوة. ومن نا ر التحمل العام (التحمل الدور ة وتطو اإلضافة الى تنم ة على مقاومة التعب،  ح

ة. ر السمات اإلراد ة وتطو سهم في تنم   أخر 

ل ت   ة بین  طرقة التدرب المستمر (أ دون فترات الراحة البین ن استخدام التدرب الدائر  م مرن و
ما یلي:   وأخر) 

اسي): عند استخدام هذه الطرقة في التدرب یراعي الخطوات لمحاولة تسج -أ یل زمن معین (زمن ق
ة: ة التال   التدرج

ة لكل تمرن.-   تحدید الجرعات المناس

  ید الزمن االبتدائي والزمن المطلوب تسجیله.تحد-

  التدرب لمحاولة تسجیل الزمن المطلوب.-

ة استخدام ز -ب   ادة حجم التمرنات: عند استخدام هذه الطرقة في التدرب یراعي الخطوات التدرج
ة:   التال

ة لكل تمرن.-   تحدید الجرعة المناس

ة.- ل دورة تدرب   تحدید زمن 

  22زادة حجم التمرنات. التدرب مع-

ة:م-ج   ع تحدید جرعة التدرب وزمن األداء دون تحدید عدد مرات الدورات التدرب

ما في طرقة    ة  یل التدرب المستمر لمحاولة تسج«في هذه الطرقة یراعى تحدید جرعة التدرب المناس
قوم المرب بتحدید زمن معین لألداء (». زمن معین مثال) دون تحدید عدد مرات دقائ  10عد ذالك 

ة.    الدورات التدرب

استخدام    ن من الدورات  استخدام هذه الطرقة لمحاولة أداء أقصى عدد مم التدرب  قوم الالعب  و
  الجرعة المحددة للتدرب والزمن المحدد لألداء.

                                   
22  . ,-محمد حسن عالو  .239الى  234ص-. 1990مرجع ساب
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مرنات املتین ثم ثالثة تفعلى سبیل المثال إذا استطاع االعب في غضون فترة العشرة دقائ أداء دورتین   
ون بذالك قد سجل  اس المستو 2,3من الدورة الثالثة فانه  طاقة ق ل في   ، وتسجل النتیجة بهذا الش

  لالعب.  

ما یلي:   ن التدرج بهذه الطرقة  م   و

ان ت- قد ثبیت جرعة التدرب وزمن األداء لمحاولة تسجیل عدد معین من الدورات، فعلى سبیل المثال إذا 
ة التدرب بهذه الطرقة رقم  م 2,8سجل في بدا ات من الدورة الثالثة) ف ة تدر ن تحدید (أ دورتین وثمان

حاول الالعب الوصول 3,5رقم  ة هدف  مثا ون  عة) ل  (أ ثالث دورات وخمسة تمرنات من الدورة الرا
ه عقب فترة معینة من التدرب (أسبوع مثال).   ال

ن زادة الز - قة واحدة في  من المحدد لألداء مع تثبیت جرعة التدرب، مثل زادة الزمن المحددم لألداء دق
قة. 15ل تدرب حتى الوصول الى    دق

ذا.- ل تمرن لمرة واحدة، ثم مرتین، ثم ثالثة وه   23تثبیت الزمن المحدد لألداء وزادة تكرار عدد مرات 

: ا-1-3-2 ب الفتر قة التدر طر ب الدائر    وتنقسم الى نوعین هما:لتدر

طرقة التدرب الفتر المنخفض الشدة:1(   ) التدرب الدائر 

ة:   ة التال ة الصفات البدن طرقة التدرب الفتر المنخفض الشدة الى تنم   یهدف التدرب الدائر 

  التحمل العام (التحمل الدور التنفسي). -

  التحمل الخاص (تحمل القوة، تحمل السرعة).-

السرعة.-   القوة الممیزة 

  الرشاقة.-

ة:   ة التال    وعند استخدام هذه الطرقة من التدرب یراعى الخطوات التدرج

ة لكل تمرن.-   تحدید الجرعة المناس

ة.- ل تدرب وزمن الراحة البین   تحدید زمن 

ة والزمن - الجرعة المناس   المناسب. التدرب 

                                   
23  . ,-محمد حسن عالو   .241ص-. 1990مرجع ساب



لتدریب الدائريا                           الفصل األول                                            

25 

حمل التدرب.-   التدرب مع التدرج 

ة:2( ة التال ة الصفات البدن هدف تنم طرقة التدرب الفتر المرتفع الشدة: و   ) التدرب الدائر 

السرعة.-   القوة الممیزة 

  القوة العظمى.-

تحمل السرعة وتحمل القوة).-   التحمل الخاص (

ن أداء التدرب الدائر بهذه الطر   م   قة على أن یراعى ما یلي:و

ل تمرن عن -   مرة. 12-8ان ال یزد عدد مرات تكرار 

ل تمرن یتراوح ما بین أما تحد- ة، أو األداء بدون زمن محدد. 15-10ید زمن معین ألداء    ثان

ة في حدود ت- استخدام األثقال اإلضاف حیث یتخللها تمرنات  یل تمرنات الدائرة  ٪ من أقصى 75ش
  للفرد.مستو 

ل تمرن وأخر ما بین ت- ة بین  ل دورة وأخر ما بین  90-30تراوح الراحة البین ین  ة، و . 5-3ثان   دقائ

طرقة    ما سب شرحه في التدرب الدائر  راعى عند استخدام هذه الطرقة تحدید جرعات التدرب  و
  التدرب الفتر المنخفض الشدة.

ن أداء هذا النوع من ال    م استخدام احد الطرقتین التالیتین:و   تدرب 

ل تمرن من تمرنات الدائرة في وقت محدد ثابت یتراوح ما بین أ- حی 15-10داء  ة  ل ثان عقب  ث 
ة، مع 90-30تمرن فترة راحة تتراوح ما بین  ة  ثان استخدام األثقال اإلضاف مراعاة ان تصل شدة التمرنات 

  و للفرد.٪ من أقصى مست75الى حوالي 

ل تمرن من تمرنات الدائرة لعدد من المرات یتراوح ما بین - مرة دون تحدید زمن ثابت ألداء  12-8أداء 
ة الى حوالي  استخدام األثقال اإلضاف ٪ من أقصى مستو للفرد، 75ل تمرن، وأن تصل شدة التمرنات 

ة الى حوالي من  ة 180-30وان تتراوح فترة الراحة البین ة ثان ، مع مراعاة استخدام مبدأ الراحة اإلیجاب
ة. أداء تمرنات االسترخاء واالطالة في غضون فترات الراحة البین   24وذالك 

  

                                   
24  . , -محمد حسن عالو  .248الى243ص -. 1990مرجع ساب
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1-3-3-: ب التكرار قة التدر طر ب الدائر   التدر

أكملها) ثم    ل محطة (أو في الدائرة  وتعتمد هذه الطرقة على أداء عدد معین ومحدد من التكرارات في 
ع المحطات. عد االنتهاء من جم له  حسب زمن  ة و عدها االعب الى المحطة التال   ینتقل 

مثال نموذجي على هذه الطرقة:   ة راحة) حیث نقوم بتثبیت عدد ت90تكرارات,  6(و كرارات ثان
ون دوام فترة الراحة  6التمرن(محطة) ب  املها، على ان  ة  90تكرارات فق على مدار الدائرة  ثان

  تستعمل في تمرنات االطالة واالسترخاء.

مثال نموذجي أخر (   ل محطة,3و ة راحة) حیث نقوم بتثبیت عدد تكرارات التمرنات  120تكرارت في  ثان
ل محطة مع اخذا راحة تكرارات لكل تمرن ف 3ب  ل محطة تستعمل في تمرنات  120ي  ة بین  ثان

  االطالة واالسترخاء.   

املها مع سران    ل محطة او الدائرة  ولذالك یتضمن هذا األسلوب تثبیت لعدد التكرارات سوآءا في 
ون الهدف التقلیل من زمن األداء في الدائرة.    التمرنات وحسب زمن التحمیل وأن 

  خالصة:-

ثیرة االستعمال وواسعة االنتشار في المجال الراضي    نستخلص من هذا الفصل أن التدرب الدائر طرقة 
صفة خاصة وهذا نضرا لممیزاتها الكثیرة والتي تساعد الراضیین على  رة القدم  صفة عامة وفي راضة 

ة المختلفة وعلى الرفع من مستو األداء  ر الصفات البدن ضا ان للتدرب الدائر تطو لدیهم. ونستخلص أ
رها. ة تطو غ حاث مستمرة  ثیرة وأ جعلها محل دراسات  میز هذه الطرقة و   عدة طرق وهو الشيء الذ 
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رة القدم                  ة لالعبي  . الفصل الثاني: الصفات البدن  فئة األواس

  تمهید:
رة    بیر. فعلى العب  ة وجهد بدني  ة عال اقة بدن ة لل رة القدم واحدة من أكثر الراضات المتطل تعتبر 

ل  الش ة متنوعة لتساعده على أداء هذه الراضة  صفات بدن ه القدم التمیز  جب عل م، و ح والسل الصح
ة والوصول الى مستو  رها للحصول على النتائج المطلو ل مستمر على تحسینها وتطو ش العمل 

ة، طولة وتحقی اإلنجازات الراض ح. ال التدرب المتواصل والصح حدث الى    وهو الشيء الذ ال 
رة القدم -2-1 ة عن  خ   :نبذة تار

رة    ة األكثر شیوعا في العالم، وهي األعظم في نضر الالعبین والمتفرجین.  نشأت  رة القدم اللع تعتبر 
ان عام  ا، وأول من لعب الكرة  ة المدارس االنجلیزة، وفي سنة 1175القدم في برطان م، من قبل طل

ما استمرت هذه م قام الملك (ادوار الثاني) بتحرم لعب الكرة في المدینة نضرا لال1334 نزعاج الكبیر 
اس 1453-م1373النظرة من طرف (ادوار الثالث) ورتشارد الثاني وهنر الخامس ( م) نضرا لالنع

رة.   السلبي لتدرب القوات العس

عشر   ل مفتوح من األمام ومغل  نلعبت أول مرة في مدینة لندن  ، وذلك في طر طو العب لكل فر
ةمن الخلف، حیث حرمت ا لة والمناوالت األمام اراة أخر في (ایتون  ،لضرات الطو ة م ) Etonما لع

اراة.5.5وعرضها  ،م110في ساحة طولها  نبنفس العدد من الالعبی   م وسجل هدفان في تلك الم

عض القوانین سنة    ة، وأسس 1830بدا وضع  ة الجانب حیث تم التعرف على ضرات الهدف والرم م، 
مبرج عام haourقانون هاور (نظام التسلل  قواعد  ما اخرج القانون المعروف  م والتي تعتبر 1848) 

رة القدم، وفي عام  ة  (: م أنشأت القوانین العشرة تحت عنوان1862الخطوة األولى لوضع قوانین  اللع
عادة الالع عب القدم وإ ه تحرم ضرب الكرة  ضرة للكرة إلى داخل الملعب  باألسهل) حیث جاء ف

  اتجاه خ الوس حین خروجها.

انت عام 1863وفي عام      طولة أجرت في العالم  م أسس اتحاد الكرة على أساس نفس القواعد وأول 
استعمال الصفارة، وفي عام 1888 ام  أس اتحاد الكرة) أین بدأ الح م تأسس االتحاد 1863م (

طولة بـ أس ال مت  ي لكرة القدم، وأق لتا الیدین.  رف15 الدانمار ة  انت رم ي و   دانمار

ل االتحاد الدولي لكرة القدم 1904في عام        ل من فرنسا، هولندا FIFA م تش ة  مشار وذلك 
مت في االرغوا  طولة لكأس العالم أق سرا والدانمرك، وأول  ا سو   1م وفازت بها.1930بلج

  

                                   
في لكرة -المولى. موف مجید  1 ر. دار -القدم. اإلعداد الوظ  .09ص  -. 1999 لبنان: -الف
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رة القدم:-2-2 ف   تعر

ف اللغ-2-2-1 القدم، Foot.ballرة القدم " :و التعر ل الكرة  ة وتعني ر لمة التین " هي 
الـ " سمى عندهم  ما  عتبرونها  یون  رة القدم اRugbyفاألمر ة أما  رة القدم األمر لمعروفة والتي " او 

  ».Soccerسنتحدث عنها تسمى "

ف االص-2-2-2  ة، تمارس من ط :طالحي التعر ما رة القدم هي راضة جماع ع الناس  رف جم
ل أصناف المجتمع"  :أشار إلیها رومي جمیل  ة یتكیف معها  ل شيء راضة جماع رة القدم قبل   "  

ف االج-2-2-3 ة تلعب او تمارس من طرف فرقین أثنین :رائي التعر  ،رة القدم هي راضة جماع
ل فر  ما بینهم في مدة تصل الى  11حیث یوجد في  قة مقسمة على  90العب یتنافسون ف دق

ل شو  قة وفترة راحة بینهما تقدر ب  45شوطین أثنین مدة  اراة  15دق دیر الم قة، و  6 الى 4مندق
ع م الرا مین مساعدین، الح سي، ح م رئ ام (ح رة ال ،ح مین إضافیین حدیثا). وتلعب  قدم مع ظهور ح

ل طرف من طرفیها مرمى واحد ة  ل یوجد في نها ة مستطیلة الش ون الهدف  ،في مالعب عشب حیث 
مختلف الطرق المسموح بها وهو الشيء الذ  من هذه الراضة هو أدخال الكرة في مرمى المنافس 

ل ا بیر وانتشار واسع في    نحاء المعمورة.أكسبها تطور 

خي لكرة القدما-2-3  : لتسلسل التار

منافسة بین القارات الخمس    ح  س له حدود، والتطور أص رة القدم في العالم موضوع ل اشتد و إن تطور 
اس التط ح مق ع المنافسات، وأص ة السائدة في جم ة واألور ور في صراع التطور بین القارتین األمر

ة  رة القدم هو منافسة رة القدم منذ أن بدأت منافسات الكأس العالم دأ تطور    أس العالم، و

  1930.2سنة 

رة القدم:  ما یلي التسلسل التارخي لتطور    وف

  : أسس االتحاد البرطاني لكرة القدم.1863 -

ت1873 - ة بین انجلترا واس   لندا.: أول مقابلة دول

س االتحاد الدولي لكرة القدم.1904 -   : تأس

- 1930. ة فازت بها األرغوا أس عالم   : أول 

                                   
ة  -مختار سالم.  2 ة -المالیین. رة القدم لع ت   .11ص -. 1988، لبنان، بیروت المعارف:م
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أس العرب.1963 - اسم    : أول دورة 

أس العالم في 1998 - فرق من  5منتخب من بینها  32رنسا وفازت بها وألول مرة نظمت بـ ف: دورة 
ا.   إفرق

ة.: أ2002 - ورا الجنو ان و ا م بلدین هما ال تنظ ا و أس عالم تقام في قارة أس   ول 

ة.2010 - ا الجنو م افرق ا بتنظ أس عالم تقام في قارة افرق   : أول 

رة القدمأ-2-4 اضة      هداف ر

ر نفس الصفات     ة هامة من أجل تطو قترح أهداف أساس رة القدم أن  یجب على مدرب راضة 
ما یلي ة ف ع الجماعي وتلخص هاته األهداف األساس رة القدم ذات الطا   :الخاصة في راضة 

عا-  ة و التكیف معها. بفهم واست ة الجماع   مختلف الحاالت الراض

م الجماعي مثل -  رة القدم. :التنظ  الهجوم أو الدفاع و مختلف أنواع و مراحل اللعب في 

رة القدم. - ة في راضة  ة و الفرد ونات الجماع العناصر و الم  الوعي 

ة سواء - ة في مستو اللعب.تحسین الوضع و المهارات األساس ة أو الفرد  الجماع

ات المختلفة.- عاب الوضع ي واست ة واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكن  إعطاء رؤ

عاب الجید ثم التنفیذ- ة الالزمة التي تستح االست  3.إدماج و إدراك العالقات الدفاع

ة: -2-5-1 اقة البدن   مفهوم الل

ل من   ا و   (LLERON ET BOCHER)حسب رأ   (J.KOZIK)الخبیرن  ذالكمن أمر
(FR.PAVCK)  ة ة ونفس ة تشمل مجموعة قدرات عقل اقة البدن قا فان مفهوم الل ا سا وسلوفاك من تش

ة دن ة و ة ونفس ة واجتماع   4.وخلق

عرفها  ة في أجهزة الجسم والتي  (KORYAKVRSKI)ما  ة الراض اقة هي نتیجة تأثیر التر الل
ة  عطي نفس مفهوم الصفات البدن ة  اقة البدن ما أن مفهوم الل ة  تشخص المستو وتطور القدرة الحر

ة ة أو الخصائص الحر ة الفیزولوج ة أو القابل شمل  ,أو الصفات الحر ة  اقة البدن فمفهوم الل

                                   
ة. 3 ة البدن ة:- منهاج التر ة الوطن  .92ص – .1984 ,العراق منشورات لوزارة التر
ش، 4 حي حسنین مال درو  .35ص  -. 1984 ,ساب مرجع– .محمد ص
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ة للراضة التي تؤثر على نموه وتطورهالخصائص ال ة األساس ة  ,بدن اقة البدن ة الل فالغرض من تنم
م والوصول إلى االنجاز األعلى. ة للبناء السل قاعدة أساس   5الوصول إلى الكفاءة 

أنه ناتج عن ترجمة مصطلحات      ة  اس صالح في مصطلح ومفهوم الصفات البدن سطوسي وع ر  و
ة متعددة ة  أجنب ة األساس ة القدرات الفیزولوج ة الصفات الحر تعطي نفس المعنى فتجد الصفات الجسم

ة ,للفرد اته ونموه واتزانه والتي تتكون من الصفات التال المرونة  ,القوة  ,التحمل : والتي لها تأثیر في ح
ة. اقة البدن ة فتسمیها عناصر الل   6والرشاقة أما المدرسة األمر

ة وعلماء  إما تعرف ة البدن ة حسب علماء التر اقة البدن االل ومن بینهم العالم ردك اندرسون  الفیزولوج
عد أداء  : فجاء على النحو التالي ة  ع ة على استعادة حالتها الطب هي قدرة جهاز التنفس والدورة الدمو

  7عمل معین

ة هي الحالة للفرد الرا اقة البدن ننا القول إن الل م ةإذن  فاءة حالته الجسمان نه  ضي من حیث  والتي تم
فاءة خالل األ مهارة و ندمن استخدامها  أفضل درجة واقل جهد مم ي      .اء البدني والحر

ة:-2-5-2 اقة البدن   أقسام الل

ة العامة:-ا اقة البدن  الل

ا ة العامة تعني قدرة الالعب على مجاهدة أع اقة البدن اهله ءالل والعمل  ،المجهود البدني الواقع على 
ة المتكاملة والشاملة ضمن له التنم ما  ة  ة التي تبنى  .على التكیف أجهزته الحیو وهي القاعدة األساس

ة الخاصة اقة البدن اشر على  .علیها الل ل م ش ة العامة لالعب تعتمد و اقة البدن ان الل ومن الواضح 
ن الجسماني والحا ةالتكو ة .لة الصح عتمد على ممارسة األنشطة الراض  ،إذ أن التطور لد الالعبین 

الضعف صاب  ة  .حیث انه إذا ترك الالعب ممارسة التمارن فانه  وعدم استخدامه المجموعات العضل
افة أنحاء الجسم ون له األثر المحسوس في  تها  طها وتقو ام بتنش ان  .والق ه  فمن المتعارف عل

أداء التمرنات الم ام  ة في الجسم تنمو وتتطور في حال استخدامها للق ف ة واألجهزة الوظ جموعات العضل
ة ة المطلو ة على  .البدن اء اإلضاف عمل على مواجهة األع ة العامة  اقة البدن أداء الل ام  إذ أن الق

ة والعضالت ما أنها تساعد على اكتساب  ،والعمل على نمو القلب والرئتین والعضالت .األجهزة الحیو
ة ة والنفس ة والفسیولوج ة والعقل ة والحر اقة البدن وذلك من اجل تحقی الهدف وهو الوصول  .الل

                                   
رة القدم. ا -حنفي محمود مختار.  5 ة في تدرب  ر العري:د -ألسس العلم  .63 ,62ص -. 1985 ,القاهرة ار الف
اس احمد صالح. 6 سي احمد، ع ة. - سطو ة الراض ة: جامعة -طرق التدرب في مجال التر ة الراض ة التر . 1984 ,غداد ل
 .241ص-
حي  7 وناتها.  - .حسنینمال عبد الحمید، محمد ص اقة وم عة الثالثة.  -الل ر العري: القاهرة -الط   .35ص- .1997 ,دار الف
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ة الالزمة لالعب ة الصفات البدن ن من تهیئة الجسم وتنم ة  ،الالعبین إلى أعلى مستو مم وفي فعال
ة العا اقة البدن ون الهدف من الل ونات الضرورة لالعب) القوة رة القدم  ة الم ةمة هو تنم  ،العضل

ل) الرشاقة ،المرونة ،السرعة ،التحمل ش    .شامل ومتزن  و

ة الخاصة:-ب اقة البدن  الل

رة القدم   عة  ه طب ة في مواجهة ما تتطل فاءة الالعب من حیث القدرات البدن ل أساسا  ،وهي  والتي تش
ات المهارة  المتطل ة لالعبلالرتقاء  ة واإلراد ة والنفس ة والذهن ة تعد من  .والخطط فالقدرات البدن

ر مستو الالعبین ة وتطو ة في تنم السرعة ،العوامل األساس ومطاولة القوة هي  ،فالسرعة والقوة الممیزة 
ات الالعب في تنفیذ خطة اللعب ان ات المهمة إلم رة القدم  .من األساس ة  ومما ال شك فیها أن فعال

ه مواقف اللعب المختلفة  تتطلب من الالعبین أداء مجهود عالي المستو وعلى فترات متقطعة لما تتطل
ة من سرعة اقة البدن ونات الل ة ,وتحمل ,والتي تستدعي توفر م وقدرة وتواف طوال فترة  ,وقوة عضل

ة من درجة عال اراة و ة والكفاءة دون ضهور اعراض التعب الشوطین من الم ة والتوافق ة البدن  ,الفعال
عد شرطا  ة  ة والنفس ة والذهن ة والنواحي المهارة والخطط ة والتوافق ه فان العمل الموحد للقدرات البدن وعل

رة القدم  ة في  مستو الالعبین نحو االحسن خالل مواقف اللعب التنافس ا من اجل االرتقاء  اساس
ة فق ,حدیثةال االستناد على النواحي البدن ن تطور مستو الالعبین  م وفي نفس الوقت فان  .اذ انه ال 

اف للوصول الى نتائج جیدة ة لالعبین وحدها غیر  ة الفن ستدعي  ،توفر المهرات االساس االمر الذ 
عضهما ستند علی .تالزمهما مع  ة الخاصة هي القاعدة التي  اقة البدن فضال عن  .ها االداء المهار فالل

الكرة وتغییر في  یوظفأن األداء المهار  من خالل اداء التمرنات المهارة وما تتضمنه من انطالقات 
ة لالعب اقة البدن عا  .اتجاه الجسم اثناء الدحرجة والمراوغة تؤد الى نمو الل التالي فانها تعمل جم و

ة ف ة والهجوم ل من (ماتیف .ب اللعبعلى تنفیذ الخط الدفاع ین ،ولقد اثبت  م وف ،ذ  داتش
ة لد الالعبین) ة والقدرة الحر ة تؤد الى زادة القدرة الفن ة العال اقة البدن ات الل  .وآخرون إلى أن تدر

ة  ة تلك الصفات البدن ة یجب ان تؤسس على تنم ا  والتيتتف وهذه الماهرات  التيفالمهارات الحر غال
ة عند اداء المهار ما تظه   8ة.ر في صورة مر

  ة الصفات البدن-2-5-3

ننا القول    ن أن تتطور هذه الصفات م م ل العب عن العب أخر، و أنها صفات موروثة یتمیز بها 
 Speedوالسرعة  Endurance والتحمل Powerوتشمل القوة من خالل مواصلة التدرب والممارسة 

ل  الصفاتافة هذه  إن ،Flexibilityومرونة المفاصل  ش ة  الحالة البدن  إن أساس، حیثلها عالقة 

                                   
ماش.  8 رة القدم.  -یوسف الزم  ة لالعبین في  اقة البدن ر: عمان -ال    .26ص- .2002 , دار الف
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افالسرعة لها عالقة بنوع  ة األل الجهاز الدور التنفسي  والتحمل له العضل عدد  والقوة لهاعالقة  عالقة 
ة المستثارة والمقطع العرضي للعضلة.    الوحدات الحر

ة الممیزة لال -2-6 رة القدم:الصفات البدن  عبي 

 التحمل -2-6-1

ف التحمل:-أ  تعر

ة  1979 (harra)عرف هارة  صفة التحمل، هي القدرة على مقاومة التعب في حالة اداء التمرنات البدن
لة من الزمن، وصفة التحمل تعني القدرة على مواصلة العمل والتغلب على التعب البدني الناتج  لفترة طو

ة  ه یخص مجموعة عضل ون التعب الذ نشعر  ن ان  م عن ممارسة النشا البدني والراضي، و
ون عاما وشامال لكافة اجزائه واجهزتهم ن ان  م ما  رة  .عینة او جزء من الجسم،  عرف التحمل في  و

ة  ة والمهارة والخطط اتها مستخدما القدرات البدن ع متطل اراة بجم انه مقدرة الالعب على اداء الم القدم 
  9دون هبو في مستو أدائه.

 انواع التحمل:-ب

م اراة  اراة وتتمیز هذه االنواع حسب مدة دوام الجهد المبذول في الم الم  أتي:ا للتحمل انواع خاصة 

  : التحمل القصیر الزمن-

الجهد، حیث یتم انتاج الطاقة على األ ام  ارة عن قدرة الالعب على مقاومة التعب عند الق غلب وهو ع
ة وفي ةاقة هذا النوع من التحمل تكتسب الط الالهوائ سجین ة (الالأو ل الزمن من خال اهمیتها) الالهوائ

تحدد زمن  .المستخدم في الحمل المطلوب ادائه ه صفتي تحمل السرعة وتحمل القوة، و م ف حیث تتح
ة الى  45(التحمل القصیر من  ق 2ثان   .ة)دق

 الزمن:التحمل المتوس -

ارة عن قدرة الالعب على مقاومة التعب عند  الجهد، حیث یتم انتاج الطاقة الالزموهو ع ام  الطرق الق ة 
ة معا ة والالهوائ ه فإن وفي هذا النوع من التحمل یتم االعتماد االكثر على الطاقة الهوائ .الهوائ ة، وعل

 مستو التحمل المتوس الزمن یتحدد من خالل:

ة (- ةمستو الطاقة الهوائ سیجین   ) األو
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ةة (مستو الطاقة الالهوائ- سجین    ) الالأو

ل    الزمن:التحمل الطو

الطرق  الجهد حیث یتم انتاج الطاقة الالزمة  ام  ارة عن قدرة الالعب على مقاومة التعب عند الق وهو ع
ة لما زاد الزمن المستخدم ألداء التمارن .الهوائ ة هذا النوع من التحمل  تحدد مستو  .وتزداد اهم و

ل الزم مستو تطور التحمل العام لالعبتطور التحمل الطو صفتي القوة  ,ن  اطها  اضافة الى ارت
ة والسرعة.    10العضل

ة التحمل:أ-ج  هم

ة م   ة على اللعب ألطول فترة زمن قدرة وقابل رة القدم تستدعي من الالعب ان یتمتع  ة  نة ان لع م
اراة مع المحافظة على مستو عالي لنواحي المهارة   .دون ضهور اعراض التعب ةالخططخالل الم

ة الكبیرة لصفة المطاولة، إذ أن تنفیذ هذه المجهودات یتوقف على قدرة ال عطي االهم جهاز وهذا مما 
في، والمستو العصبيالعضلي، والجهاز  ة تجزئنها حسب مواقف  الوظ ف لجسم الالعب لقوته و

سر  .وظروف اللعب المتغیرة ان الالعب مرة ینطل  اذ عة قصو في دحرجة الكرة او لالستحو اذ نالح 
ا ون الالعب فیها ماش ان ذلك یتطلب من  .على الكرة او لقطعها من الالعب الخصم، ومرة اخر 

  .الالعب العضلي الهوائي، والنوع الالهوائي

ة  -2-6-2   القوة العضل

ة:-أ ف القوة العضل  تعر

ة الفرد في التغلب على  انها قابل ن تعرفها  ة او المضادة له عن طر بذم ل مجهود المقاومة الخارج
   .عضلي

ل  عرفها بدج ارة عن قدرة العضلة على بذل قوة قصو ضد مقاوم )Budgeichl 1975(و   11ة.انها ع

ة:-ب  انواع القوة العضل

أتي: ما  ة الى عدة انواع وهي    تنقسم القوة العضل
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  .75ص –.2002,مرجع سابق -كماش. یوسف الزم  11



ة     الفصل الثاني                        رة القدم فئة الصفات البدن واساأل لد العبي   

34 

  القوة العظمى -

ن، والتي تتطلبوهي تعني قدرة الالعب    اض العضلي االراد الى اقصى حد مم االنق ام   على الق
بیرة، وهي تدل على قدرة العضلة على مواجهة اقصى مقاومة، حیث تؤد ة   التغلب على مقومات خارج

ه إلظهار  ن من القوة أكبرالتمارن ف ون وزنها من .قدر مم حب ان  -80) فعند استخدام االثقال 
ون من من الح (100 ر التمرن مرات وتكرا (1-10)د االقصى الستطاعة الالعب، اما حجم الحمل ف

ات اذ  .دقائ (3-5)تمارن بینهما فترة راحة الستعادة الشفاء من  (2-4)من  عتبر تنفیذ هذه المتطل
ة المنبهة في .ضرورا للنمو العضلي ولتحسین التواف العضلي العصبي اف العضل آن  وزادة عدد االل

ة المنبهة في آن واحد .ما العصبي .واحد اف العضل بی .وزادة عدد االل ر في ما انها تساهم بدور 
ع انواعها   .تحسین سرعة الالعب بجم

السرعة-  : القوة الممیزة 

عرفها (محمد عثمان   ا من خالانها قدرة الجهاز العضلي على التغلب على ) و ة نسب ل مقاومة عال
ة لفترة قصی ة السرعة، وهي تشیر الى الجهد الناتج عن القوة العضل اضات العضل رة من استخدام االنق

السرعة في نفس الوقت ة والس .الزمن مع تمیز االداء  قة بین القوة العضل رعة مما اذ ان هناك عالقة وث
ة  أقصى سرعةیبرز دور هذه العالقة بین القوة العضل ا .واخراجها  رة القدم،  لوثب والتي تتمثل في 

استخدام مقاومات متو  سطة لألعلى وسرعة االنطالقات وضرب الكرة، مع التأكید على مراعاة شدة الحمل 
عد .من الحد االقصى الستطاعة الالعب (40-60%) ما بین ون حجم الحمل  تكرار التمرن  وان 
افمرة حسب او  (15-20)الواحد  ة الستعادة الشفاء، زان االثقال المستخدمة، اما فترات الراحة فتكون 

ون التمرن الواحد من  (3-5)حیث تكون  ، و   .مجموعات (4-6)دقائ

  : تحمل القوة-

ا دون ان ینخفض مستو    لة نسب ام بجهد متواصل امدة طو ارة عن الالعب على الق وتحمل القوة ع
ل ش نة  .واضح القوة نتیجة التعب  وهي تشیر الى قدرة العضلة على مواجهة المقاومة ألطول فترة مم

ة .مع مواجهة التعب مع التأكید على مراعاة شدة  .وهذا ما یدل على انها خل من التحمل والقوة العضل
ون حجم الحمل  .من الخد االقصى الستطاعة الالعب (50-70%)الحمل والتي تكون ما بین  وان 

ع ون تكرار التمرن الواحد ما بین  (20-30)دد تكرار التمرن الواحد بیرا   .مجموعات (4-6)مرة و
امل   12ة.مع فترة راحة غیر 
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ة:-ج ة القوة العضل   اهم

رة القدم   ة  ة الهامة في لع ة احد الصفات البدن ة  ألنها ,تعد القوة العضل تعتبر االساس للصفات البدن
قوم بها الالعب )السرعة,الرشاقة,التحمل(مثل  ات التي  ع التمارن والتدر وتبرز  ,وهي تدخل في جم

قاومها خالل ما  ع الالعب ان یتصد لها او  ستط مقدار المقاومة التي  رة القدم  اهمیتها لالعبي 
اتفة الخصم او مقاومة  حدث في م اراة او التدرب خاصة عندما  یتعرض له من مواقف متغیرة في الم

اضافة الى قدرة الالعب  ,الحتكاك اثناء العمل على قطع الكرة او تشتیتها او عند الوثب لضرب الكرةا
ةعلى  القوة المطلوب تنفیذها تأد رة القدم ,المهارة  انة هامة ضمن برامج  ة م  ,وقد احتلت القوة العضل

فضل الدراسات  ة  ات القوة العضل ثیرا من وقد تطورت هذه البرامج الخاصة بتدر ة التي اكدت  العلم
ان لها  ة والتي  رة القدتأثیر الحقائ العلم ة لد العبي  ة القوة العضل اشرا في تنم   13م.م

   السرعة-2-6-3

ف السرعة:-أ  تعر

اشرة سرعة اداء ) ماتفیفعرفها (   اشرة وغیر م صورة م ة التي تحدد  ف انها مجموعة الخصائص الوظ
ذلك زمن  ة و ن .رد الفعلالحر ات معینة في أقصر زمن مم  .وهي تعني مقدرة الفرد على اداء حر

ما یر  رة القدم  ذا  ,المهار تعني قدرة الالعب على االداء  ,واخرون  )طه اسماعیل(والسرعة في  و
ات  حق متطل ما  ن  بیرة وفي اقل زمن مم سرعة  ة  ة والداخل االنتقال ورد الفعل للمثیرات الخارج

   14ب.للعا

 انواع السرعة:-ب

ة-   السرعة االنتقال

ن   أسرع زمن مم ان ألخر  أ انها قدرة الالعب على االنطالق  .تعني القدرة على التحرك من م
   .السرع، والعدو السرع ولمسافات محدودة

ة لقطع مسافة معینة في أقصر  ارة عن االداء الدور المتكرر لنفس الدائرة الحر نمزمن والسرعة ع   .م

ة السرعة -    ) األداء سرعة(الحر

ات    ة عند اداء الحر اضات العضل وتتمثل سرعة ) وضرب الكرة الوثب(الوحیدة تعني سرعة االنق
قوم بها حارس المرمى بهدف صد الكرة ات التي  ل الحر ة في  ات  .الحر فضال عن تمثیلها في حر
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ات  ة ضرب الكرة والتهدیف نحو المرمى واداء الحر واالستالم، وسرعة االقتراب والوثب،  المناولة(المر
  ) والدحرجة والتهدیف

ة -   سرعة االستجا

ة السرعة من قبل    ن مثل االستجا ة لمثیر معین في أقصر زمن مم ة الحر وهي القدرة على االستجا
ه ي مع االمر في تنفیذه فهي .الالعب للكرة القادمة ال أ اتخاذ قرار  ,ادراك سرع لفهم الواجب الحر

الكر    15ة.سرع جید ومناسب للتصرف 

ة -ج  السرعة:أهم

ة    ونها تمثل قدرة الالعب على اداء التمرن والمهرات االساس رة القدم في  ة السرعة في  تبرز اهم
رة القدم  ن،  أقلوخط اللعب ذات العالقة  ة  وألنهازمن مم ع صفات البدن  ،القوة(األخر ترت بجم

ونات  وهي التحمل، الرشاقة، المرونة). مستو تطور الم ة ال ترت فق  ، فترة زمن الكمون  فترة(األول
ي، التردد الفعلرد  طة  ولكن) الحر ة المرت ة والذهن ة والنفس ة والفن ثیر من العوامل البدن ضا   األداءا

من تغیر االتجاه وسرعة االداء والخداع والدحرجة وفي تغییر المراكز وخل الفراغ وسرعة التهدیف نحو 
رة القدم  .المرمى بیرة في  ة  حت ذات اهم هذا فالسرعة اص حق  لألداءضرورة  ألنهاو الناجح الذ 

ات اللع   16ب.متطل

  الرشاقة-2-6-4

ف الرشاقة:-أ   تعر

ه(عرفها    طرة على الواج) محجوب وج ل عال ودقی مع الس ش ات انها القدرة على اداء المهرات 
ي ة المعقدة وعلى التواف الصعب والتواف الحر    .الحر

رة القدم تعني مقدرة الالعب على تغییر اوضاع جسمه واتجاهه سواء على االرض او في  والرشاقة في 
م خالل ادا ة وتوقیت سل اب ة او المهارة او الخططالهواء بدقة وانس ات البدن  17ة.ئه للمتطل

  انواع الرشاقة:-ب

  ین نوعین من الرشاقة هما:) بOsolinن اوزلی(فرق   
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ي في عدة اوجه مختلفة من النشا الراض :العامة الرشاقة - ي وتعني مقدرة الالعب لحل واجب حر
م   .بتصرف منطقي سل

ة االداء في  :الخاصة الرشاقة - ة في المنافسةوهي تنم ن الحر ات  ,تناس مع خواص وتكو وهذه الحر
اختالف االداء المهار لنوع النشا الممارس ات التي یؤدیها  ,تختلف  رة القدم والحر والذ یرت في 

تغیر االتجاه ودوران الجسم والمراوغة والخداع  عا لموقف اللعب  الكرة او بدون الكرة ت   18خ.ال…الالعب 

ة -ج ي لالعب وسرعة في  تبرز لرشاقة:ااهم عاب الحر ونها تساعد على االست ة الرشاقة في  اهم
ات  ذلك في الحر ي و ح لألداء الحر ةالتعلم، وهي تساهم في تحدید االتجاه الصح ، والتي تتطلب المر

ه مواقف  وما) الخصممع الالعب  التعثر واالصطدام(التوازن من الالعب اعادة  رة القدم  وظروفتتطل
الكرة او بدون  انا سواء  المفاجئة اح ة وهي رةالتي تتسم  ة والحر ، والرشاقة تعتمد على الصفات الجسم

طة وجامعة  ة تؤثر في المهرات وتقلل من زمن االداء لهامترا ة حر ة وقابل ة جسم األساس قابل ، وهي 
ة  .المتكرر رة القواهمیتها تكمن في انها من اهم الصفات البدن األداء في  اطا    19دم.ارت

  المرونة-2-6-5

ف -أ  المرونة:تعر

ي    برن (Zaciorskij)عرفها زاتسورس عم واتساع  ة  وهي تعني  .انها مقدرة الفرد على اداء الحر
ة ال ات عقابل التمرنات والحر ام  ة اثناء الق ضلة او المفصل على استغالل اقصى مد للحر
ة ذلك .البدن نه من و ه والذ تم ة العضالت واالرطة العاملة عل فهي تتوقف على نوع المفصل ومطاط

ات في المد المناسب.   20اداء الحر

مات لها، حسب  انواع المرونة:-ب م المرونة فهناك عدة تقس ما یخص تقس ، یهافالتي تؤد  الظروفف
ما    أتي:وهي 

ة الفرد على تح :العامة المرونة - ان ي واسعوهي ام   .رك اجزاء جسمه في مد حر

ة التي تتطلب اوسع :الخاصة المرونة - ات والمهرات الراض ة الفرد على اداء الحر ان مد  وهي ام
ن ي مم   .حر

اآلتي: عا لنوع القوة المؤثرة على العضالت وهي  م المرونة ط   وتم تقس

                                   
ماش.  18   .122ص-. 2002,مرجع ساب -یوسف الزم 
ماش.  19  .122ص-. 2002,مرجع ساب -یوسف الزم 
ماش.  20   .133ص-. 2002,مرجع ساب -یوسف الزم 
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ة المرونة - اض مجموعات عضلوهي مقدرة المفصل على العمل في مد  :اإلیجاب نتیجة النق ة واسع 
  .دون تدخل أ عامل خارجي مساعد .معینة تعمل على هذا المفصل

ة المرونة - ن الفرد من  .وهي مقدرة المفصل على العمل في مد واسع :السلب  إظهارهوالذ یتم
ة لتأثیرنتیجة  ساعد في اداء الحر  .21مؤثر خارجي 

ة المرونة:-ج   اهم

رة القدم لكونها ذات تعد المرونة ا ة المهمة لالعب  اشر على المهارات  تأثیرحد الصفات البدن م
ة  ق ما انها ترت مع  ة المفاصل واالرطة والعضالت،  ات التي تحتاج مد واتساعا في حر والحر

ة  القوةالصفات البدن ) ، اتللحرتؤد الى االداء الجید  والتي) والرشاقةوالتحمل والسرعة  األخر
ةالمهارات  ألداءایجابي في اتقانه  تأثیرفاكتساب الالعب لصفة المرونة له  ، فضال عن الدور االساس

ة ة العضالت والمفاصل واالرطة من االصا ة على  .الهام لها في وقا ة الكاف واكساب الالعب القابل
طرة على الجسم ة والس ات الحر ي الجید ضمن متطل ونها اساس لتعلم  .االداء الحر وتبرز اهمیتها من 

ة الالعب  ة والسرعة وحما ة الرشاقة والقوة العضل ثیر من المهارات المختلفة، واالساس للتدرب على قابل
التمزق او التقلص العضلي ة    .22من االصا

 : فئة األواس-2-7

ف فئة1--2-7   :وتحدیدها األواس  تعر

رة القدم إلى خمسة    ال ، األواس ، اآلمال ، األكابرصنف فر  والفئة  فئات وهي : األصاغر ، األش
المرحلة العمرة الممتدة بین سنة الالعب في هذه الفئة 17-19  الوسطى هي فئة األواس ، المحددة 

م ال اته أال وهي مرحلة المراهقة ، وما هي إال مرحلة تدع توازن ون في مرحلة جد حاسمة وهامة في ح
تس اة في هذه المرحلة تأخذ الم تم تأكیده في هذه الفترة ، إذ أن الح قة و عا ، یتجه طب من المرحلة السا ا

حاول التعود على ض النف حیث  ه ،  ش ف ع یف نفسه مع المجتمع الذ  س فیها الفرد محاوال أن 
 عة.واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت لواء الجما

  : األواس المراهقین فئة عند النمو خصائص -2-7-2
ة والتي     ذا خلق ة و ة واجتماع ة ونفس ة ، انفعال عدة خصائص ، جسم یتمیز نمو العب فئة األواس 

                                   
ماش.  21   .133ص-. 2002,مرجع ساب -یوسف الزم 
ماش.  22   .133ص-. 2002,مرجع ساب -یوسف الزم 
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ه  ش ف ع فه في المح الذ  ة الالعب المراه ، وعلى مد تك ن شخص لها األثر الكبیر في تكو
  .ي مرحلة المراهقةوخصائص نمو لعب فئة األواس هي نفسها خصائص النمو ف

  النمو الجسمي:-1

ارزة في نمو ا عاد ال عد الجسمي هو أحد األ ،ن ال شمل مظهرن أساسیین من مظاهر الن المراه مو و
،وهما النمو الفیزولوجي أو التشرحي والنمو  النمو الفیزولوجي هو النمو ف العضو ي األجهزة والمقصود 

ان التي  ة غیر الظاهرة للع مل ذلك بوجه  عده،یتعرض لها المراه أثناء البلوغ وما الداخل اص النمو خو
ة،في الغدد  .أما النمو  الجنس ة  العضو عاد الخارج ون حیث  والعرض،الوزن  الطول،فیتمثل في األ

ة للوزن  النس ة  29 السنة،غ في 3متوس النمو  النس   للطول.سم 

ا   ؤد النمو الجسمي إلى االهتمام  ة  اآلخر،لجنس و مظهره الجسمي وصحته الجسم هتم المراه  و
ة،وقوة عضالته ومهاراته  ذا الح المراه أ  الحر ة في التواف االجتماعي وإ لما تحمله من أهم

ه الضی والقل  ذا أخف ینتا ح الوضع وإ انحراف في مظهره الشخصي فإنه یبذل قصار جهده لتصح
  23.ء واالنسحابوهو یؤد ذلك إلى االنطوا

ي للنمو جدیدة دورة المرحلة هذه ذلك وتعتبر   ع الحر ستط ات  مختلف وتعلم اكتساب ره ا الم و الحر
تقانها المرحلة  هذه في الفتى ه یتمیز الذ العضالت قوة زادة عامل فإن ذلك إلى اإلضافة وتثبیتها، وإ
ة على ثیرا ساعده ان ة، األنشطة من عدیدة أنواع ممارسة إم ة. القوة من المزد تتطلب الراض   24العضل

ي:-2   النمو الحر

ي النمو معنى یتف  من التغیرات مجموعة ونه حیث من للنمو العام المعنى مع بیر حد إلى الحر
عة اة خالل متكامل ر ا مت ونظام أسلوب حسب تسیر التي المتتا  وجه االختالف ولكن اإلنسان، ح

یز مد هو ي السلوك سةدرا على التر ه، المؤثرة والعوامل الحر ة النم جاء وقد ف م و تعرف أكاد
ي التي ي النمو تعرف قدمت الحر ارة أنه "Motor Dévlopment Acadimy" الحر التغیرات  عن ع
ي في السلوك اة خالل الحر   .اإلنسان ح

ات   ي والنم مظاهر ومن التغیرات، هذه عن المسؤولة والعمل اته المراه أن لد الحر ح أكثر  حر تص
زداد توافقا وانسجاما، زداد وقوته نشاطه و وهو  ،Réaction Time" الزمن" الرجع وهو زمن" عنده و

ة. المثیر بین مضي الزمن الذ   25واالستجا

                                   
ة المؤسسة -. 2-. المراهقة -. الحاف نور  23   .48ص-.  1990القاهرة، :والنشر للدراسات العر
.  حسن محمد 24 ة -عالو ولوج   .147ص- 1992القاهرة، :المعارف دار -. 7 -والمنافسة.  التدرب س
  .339ص-. 1977, القاهرة  علم الكتاب:-. 4-النمو الفولة والمراهقة. علم نفس -حامد عبد السالم زهران.  25
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م  ر و    ة من )  2002(مروان عبد المجید إبراه ح میز هذه المرحلة بإتقان المهارات الحر مظاهره تص
زداد نشاطه وقوته ، وتزداد سرعة زمن الرجع ، وهو الزمن الذ  ات المراه أكثر توافقا وانسجاما و حر
بیر مع المعنى العام  ي یتف معناه إلى حد  ما أن النمو الحر ة لهذا المثیر  ین استجا مي بین مثیر و

عة التي ت ونه مجموعة من التغیرات المتا اة للنمو من حیث  سیر حسب أسلوب ونظام مترا خالل ح
یز ه ، وقد  اإلنسان ولكن وجه االختالف هو مد التر ي والعوامل المؤثرة ف على دراسة السلوك الحر

اة اإلنسان ،  ي خالل ح ارة عن التغیرات في السلوك الحر ي على أنه ع ة النمو الحر م جاء تعرف أكاد
ات المسؤولة عن هذه التغیر    .اتوالعمل

  النمو النفسي:-3

ا     ة أو اإلح الح تعاقب مراحل من اإلثارة النفس ا  النفسي،في هذه المرحلة  ظهر غال حیث 
ة  ة،اهتمامات مجردة ومثال مان العفو وسن ودین احثون المراهقة سن اإل عتبر ال ة أخر  الدقة  ومن ناح

ار على  ن إن األف م ة وعش المجردات العقل،والفضول و م اإلنسان   .المفاه

ة    ة،ما أن المراهقة تعتبر من أصعب المراحل من الناح ة في التقرب من الجنس  النفس حیث أن الرغ
یر في حصرها في شخص واحد معین تزداد تحت سلطان الحاجة  فتتولد  المتزایدة،اآلخر دون تف

اك الدا س مع االرت ة على الع تلك الحاجة التي تدخل في  العون،خلي والحاجة إلى االهتمامات الدین
ات أو المطالب المتزایدة للعقل والنفس   .صراع مع المتطل

ة لفئة األواس -2-7-3   :األزمات المصاح

ة: -1 ة:األزمات البدن ة وصح   وتنقسم الى أزمات حر

ة: -أ ار ناج یر االزمات الحر راهقة یزداد وزن الجسم و في مرحلة الم  انه )1984ي (السید عبد الج
تضح ذلك من فقدان  طوله بزادة نمو العضالت والعظام ، وتكون القدرة على العمل المتزن ضئیلة و

سرعة ، حیث یر  ات ، وظهور عالمات التعب  عنصر الرشاقة وعدم القدرة على ض المتغیرات الحر
النس اك  أن مرحلة المراهقة هي فترة ارت ص العالم هامبورجر  ن تلخ م ة ، ومن هنا  ة للنواحي الحر

اتأهم  ة في ما یلي االضطرا   : الحر
ة لتلك  : االفتقار إلى الرشاقة - النس ا  تضح ذلك جل ات المراه تفتقر إلى صفات الرشاقة و إن حر

ات التي تتطلب   . الجسم أجزاء مختلف من التواف حسن الحر
اتالزادة المفرطة في  - عض  :التحر بیرة ب ة للمراه ترت بدرجة  ات العاد ثیرا ما نجد أن الحر

ي  اته وعدم قدرته على االقتصاد الحر ة الزائدة وتعني تلك الزادة الواضحة في حر ات الجانب الحر
ةونقص في  ات هادف   .الحر

م - ة الجدی : نقص القدرة على التح ة في اكتساب المهارات الحر دة ونادرا ما نجد یجد المراه صعو
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ات الجدیدة عاب الحر ساهم في إعاقة اكتساب واست ذلك الخوف الذ  ظهر  ما   . التعلم من أول وهلة 
ي العام - ظهر في  : التعارض في السلوك الحر ي والذ  عدم االستقرار الحر یتمیز سلوك المراه 

ة ن و  ات الغیر مقصودة فتجده دائب الحر مختلف الحر ام  اته تتسم الق ان نالح أن حر عض األح في 
ة ألنواع األنشطة التي  النس ة خاصة  ة الراض ثیرا في حصص التر الفتور والتثاقل التي نصادفها 

ذل الجهد ة و   .26تتطلب زادة الفعال

ة:-   األزمات الصح

اب في مرحلة المراهقة هي السمنة البدامإن المتاعب ال   ة التي یتعرض لها الش صاب المراه رض نة إذ 
اء  م األكل والعرض على األط بیرة یجب على تنظ انت السمنة  طة مؤقتة لكن إذا  س سمنة 

ما یجب عرض المراهقین على انفراد مع  ات شدیدة في الغدد  األخصائیین فقد تكون ورائها اضطرا
. متاعبهم الستماع الىالطبیب ل   27وهو في حد ذاته جوهر العالج للمراه

  :صائص العبي فئة األواس خ-2-7-4

تور قاسم حسن حسین   رة القدم ما یلي )1998(یبین الد   :أن من خصائص الالعب المراه في 
ة الصفات-1   : البدن
سرعة نحو الكرة القادمة -1 ة : تتمثل في العدو ألخذ األماكن الشاغرة أو االنطالق  السرعة االنفعال

المنافس عند الدفاعللوصول إلیها قبل المنافس    . والجر للحاق 
ةسرعة -2 السرعة والدقة والتكامل تحت ضغ المنافس خاصة  :الحر هي سرعة أداء الالعب للمهارة 

ت  عند   .بدقةالتصو
ةسرعة -3 ات الخطیرة وهذا لتغییر موقع اللعب  :االستجا ة للمواقف والتحر وهي القدرة على االستجا

ستجیب  ع أن  ستط   .سرعةحتى 
التوتر العضلي. وتؤثر  :القوة-4 ة في التغلب على المقاومات المختلفة أو مواجهتها  هي القدرة العضل

السرعة والتحمل والرشاقة وتظهر أهمیتها في المزاحمة لالستحواذ على  بیرا في الصفات األخر  تأثیرا 
  .الالعبینالكرة بین 

عاد الكرة للسرعة:القوة الممیزة  -5 ب أو إ الرأس عند التصو   .تظهر في الوثب لضرب الكرة 
ا،یجب التدرب علیها  :الرشاقة -6 تمثل في القدرة على المرور على منافس أو أكثر وتتطلب  یوم و

ات سواء المراوغات في األرض أو في الهواء   .سالسة في أداء الحر
مة ی المرونة: -7 طرقة سل ه لكي تؤد المهارة  حة وعل ا الصح جب أن تأخذ المفاصل في الجسم الزوا

                                   
26  .   .161-159ص-. 1975,القاهرة دار المعارف:-علم النفس الترو الراضي. -سعید جالل، محمد عالو
الت - .معوض خلیل میخائیل 27   .76ص-. 1971,القاهرة :المعارف دار - .واألراف المدن في المراهقین مش
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ات ة الحر اب   .یجب أن تكون مرنة لذلك فإن مرونة العمود الفقر لها دور هام في انس
بیرة  :والتحملالمداومة  -8 ة حیث أنه یتوقف على استخدام مجموعة  اقة البدن التحمل جزء هام من الل

لة فهو عامل  من التحمل القدرة على العضالت ولمدة طو ة ونعني  اقة البدن ساعد على تحسین الل هام 
سمى بتحمل األداء خاصة في الدقائ  اراة بدون هبو المستو وهو ما  ات الم االستمرار في أداء متطل

ة مثل العزمة واإلصرار والعمل على  لما زادت قدرته على تحمل األداء تأثرت صفاته اإلراد األخیرة ف
النفس لالستحواذ على النصر و     .الكرةالثقة 

بین أجزاء جسم الالعب عند أداء المهارات هام جدا لدقة أداء الالعب والتواف مع الكرة هو  :التواف -9
صل في إتقان  ن هناك تواف بین نظر الالعب والكرة وأجزاء الجسم تنعدم  المهارة،العامل الف فإن لم 

م في  ل تمرنات الكرة تعمل على تواف نظر الالعب وجسمه  الكرة،قدرة الالعب على التح انت  لذلك 
ارات التواف لتحدد مد قدرة الالعب على  ة اخت انت أهم    28.التوافوالكرة من هنا 

ة:الخصائص التش-2 ولوج ة والفیز ح   ر

ة یرجع إلى الجهاز    ر العضو ة في تطو ه الخصائص الفیزولوج ز العصبي إن الدور الذ تلع  ،المر
ا في الوس الراضي لكي تتطور عند  ون اهتماما أساس إن التدرب المتعدد االختصاصات یجب أن 

لة في  ة أداء النشا الراضي لمدة طو اة،الالعبین قابل طرق الح ون التدرب  ة لذلك یجب أن  ة حیو
بیر من التجارب  عدد  ة  ة المعقدة لالعفأثناء تعل الناجحة،تحفیزة مصحو ق ات التنس ب المراه م الحر

ة  بیر على العضو ة یجب االهتمام لهما تأثیر     وهما:طرقة منهج

ادالت  - ةالت ف   .الوظ

ةإعادة الهیئة - صفات  المورفولوج ل متطور یتمیز  ومترةفي ش    .أنترو

قاع العالي وتطور وزن الجسم أو ارتفاعه إلى األ   صفات اإل على إن نمو الجسم عند المراه یتمیز 
ان نحو  اطا  18 الى17ینتهي عن الش ل العظمي لد األطفال مرت ارت سنة والتطور األقصى لله

ة فعند  یلة عضالتهم واألرطة المفصل قا بتش ة  18وث تواز  2.44/100سنة تكون الكتلة العضل ع مو
ة ، وهاته األخیرة تتغیر وتتج ف تم إتقان الصفات الوظ ة و ة العضل  7دد في سن ارتفاع هاته الكتلة العظم

الغ فارتفاع قوة  15 – 14سنوات وعضالت المراه تتجدد في  10إلى  ال عن ال سنة وتختلف قل
رة القدم في المرحلة  ة لالعبي  النس صفة غیر منسقة إلى جانب صفة سنة تنت 19 – 11العضالت  ج 

رة القدم من    .  ةسن 17 – 12القوة نجد السرعة التي یبدأ تطورها عند العبي 

                                   
ز التمیز لعلوم اإلدارة والحساب:-رة القدم للناشئین. -محمد مختار.  حنفي 28   .144ص-. 1998,القاهرة مر
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ل مرتفع إلى جانب    ش ة وتتطور  شدة عال ان تجر  رة القدم ش ة لصفة الدقة عند العبي  النس أما 
ل جید في سن  ش نحصل على العب مرن في  لكي 11هاته الصفات نجد صفة المرونة والتي تتطور 

اته  ة،المستقبل وطوال ح ة للمداومة فتنخفض في سن  الراض النس سبب  16 -15أما  سنة وهذا 
ات العمل ان  والتطور االرتفاع في المداومة نبدأ17 إلى الوصول وعند ارتفاع السرعة القصو وارتفاع إم

  .جدید من
ة من وجها   ون لمدة أما التسخین خالل الحصة التدرب ة ال یجب أن  ة والبیداغوج ت النظر المنهج

سرعة عند  مر  ة وأن عنصر التعب  لة والراحة یجب أن تكون قصیرة من جهة نظر الفیزولوج طو
ان رة القدم ش   29.العبي 

اضة -2-7-5 الر       :عالقة االعب المراه 

د مع (1983) رتشارد أولرمان  یتف ا  فرو مخفض للتوتر واإلح ار اللعب والنشا الراضي  في اعت
عطل الطاقة الغرزة  صفة  للهو،الذ من شأنه أن  ن للطاقة الغرزة أن تتحرر  م فعن طر اللعب 

ة  التالي  مقبولة،اجتماع مرحلة الطفولة و طة  م في صراعاته الالشعورة المرت ع المراه التح ستط و
  .والواقعم في ذاته التح
ة    ة والبدن رة والعاطف اته الف ان م إم م وتقی ن المراه من تقو فضل اللعب والنشا الراضي یتم و

حثا عن صد واقعي لهوامته في  االنفصال المؤقت عن الواقع  ما تسمح له  استمرار  رها  ومحاولة تطو
اء وعالم  أن اللعب والراضة من أنما الصراع الرمز ) 1924( منیجیتر ما یر  األشخاص.عالم األش

ات الغیر مقبولة  ة والسلو ا.الذ یرتكز أساسا على العدوان ما أن الضغ الذ تولده التوترات  اجتماع
ة  ة،الجنس ارها الوسیلة المقبولة  والعدوان اعت ة  فضل الممارسة الراض م فیها وتوجیهها  ن التح م

اعت ا و م في اجتماع ته والتح ن هو ات ذاتیته وتكو ن المراه من إث ذلك الطرقة الوحیدة التي تم ارها 
التالي االندماج قصد التكیف  ما قال (أرك  االجتماعي.انفعاالته و اب المعاصر  إن من أزمات الش

سون) ن  أر ة،تتمحور حول مسألة تكو اب في تخطي هذه األزمة على الهو ة  فیتوقف نجاح الش ف
ة على  طرة الذات ة في هذه المرحلة هي تحقی الس لة األساس مواجهتهم للمشاكل التي تعترضهم والمش

ة حی ات العدوان ة والسلو بته ثالدوافع الجنس م فیها دون    30ا.یتم التح

 

 

                                   
اقة -الدین. أبو العال أحمد الفتاح، أحمد نصر  29 ا الل ة. فسیولوج ر-البدن   ).268-282(ص -. 2003,القاهرة  العري: دار الف
.  محمود محمد 30 ة واألسس الراضي النفس علم -األفند ة النفس ة للتر ص -. 1965 القاهرة،: الكتب عالم - .البدن
)444,445.(  



ة     الفصل الثاني                        رة القدم فئة الصفات البدن واساأل لد العبي   
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  خالصة:-

ة    اقة بدن رة القدم راضة تتطلب ل أن راضة  ننا ان نقول  م ة وتطور دائم من خالل هذا الفضل  عال
ة المختلفة مثل  اع (ومستمر للصفات البدن القوة، السرعة، التحمل، الرشاقة، المرونة) وهذا من خالل ات

ة مختلفة من بینها فئة  رة القدم یتدرج في فئات سن حة. ونالح أن العب  مة والصح ة السل طرق التدرب
ة الصفات األواس حیث تعتبر هذه المرحلة العمرة هامة جدا  ر وتنم ا مرحلة صقل المواهب وتطو فه

ة  ة أو االجتماع اة االعب سوآءا الراض ة في ح ضا مرحلة انتقال ة المختلفة وتعتبر هذه المرحلة أ البدن
مر بها االعب مع  ة التي  ة والبدن ة، االجتماع حب مراعاة مختلف مظاهر التغیرات النفس ه فانه  وعل

ا حةمحاولة استغاللها    لطرقة الصح

  

 



 الفصل الثالث                                              منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 البحث وإجراءاته الميدانية.منهجية               الفصل الثالث:

-تمهيد:

  تعتبر منهجية البحث والجراءات الميدانية الخاصة به من أهم خطوات البحث العلمي الللتي يجللب علللى
الباحث أن يدركها ويتقن خطواتها، حيث لبد له أن يتمكللن ملن النتقلال بيلن مختلللف الخطللوات بطريقللة
منطقية ومنسقة تجعل من بحثه ودراسة منظمة ومنسقة، وعليه ان يللدك طريقللة اسللتعمال مختلللف الودوات
الخاصة بهذه العملية وكذا كيفية صلياغتها واسلتغللها فللي خدملة هلدف البحلث، ونحلن فلي هلذا الفصلل
سنوضح مختلف هذه الجراءات التي يجللب علينللا العتمللاود عليهللا مللن أجللل الوصللول الللى حللل لمشللكلة
البحث, وسنوضح المجالت التي سيتم اجراء البحث فيها من مجللال زمللاني و مكللاني, وسللنحدود كللل مللن
مجتمع الدراسة و العينة المختارة لللذألك و نللوع المنهللج المتبللع لنجللاز هللذا الموضللوع و تحقيللق الهللدف
المرجو منه, و سليحتوي الفصلل عللى علرض مفصلل لودوات الدراسلة المسلتعملة و كيفيلة معالجتهلا و

تسجيل نتائجها.

لوسللائل المسللتعملة لمعالجللة هللذه النتائللج معالجللةاكما سيساعدنا هذاالفصل في ضللبط مختلللف الطللرق و 
علمية وتحويلها إلى معطيات تعمل على تفسير و تبرير مختلف أراء وفرضيات البحث، والتي تسعى إلى

.تحقيق الهدف الخاص بالدراسة، وكذا إيجاود حلول لمشكلة البحث
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 الفصل الثالث                                              منهجية البحث واجراءاته الميدانية

-الدراسة الساسية:3

-المنهج: 3-1

لقد قمنا في ودراستنا باتباع المنهج الوصفي لمناسلبته لطبيعلة الكشللكال المطللروح، حيلث يعتللبر ملن أكلثر
مناهج البحث استخداما وخاصة في مجال البحوث التربوية والنفية والجتماعية والرياضية، ويهتم بجمللع

أوصاف ودقيقة علمية للظواهر المدروسة ووصف الوضع الراهن وتفسيره.

  فالمنهج الوصفي يقوم بدراسة الظاهرة كما توجد فللي الواقللع، ويهتللم بوصللفها وصللفا ودقيقللا يعللبر عنهللا
تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظلاهرة ويوضلح خصائصللها، أمللا التعلبير الكمللي
فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقللدار هللذه الظللاهرة أو حجمهللا وودرجللات ارتباطهللا مللع الظللواهر المختلفللة

الخرى.

إذاكان المنهج الوصفي ينطلق من وصف الظاهرة كماهي في الواقع، فإنه ليتوق عندهذاالحد، حيث يقول
أنالدراسة الوصفية لتقف عند مجرود جمع المعلومات والحقائق، بللل تتجلله إلللى تصللنيف": "محمد كشفيق"

هذه الحقائق وتلك البيانات وتحليها وتفسيرها لستخلص ودللتها، وتحديللدها بالصللورة الللتي هللي عليهللا
1كما و كيفا بهدف الوصول إل ىنتائج نهائية يمكن تعميمها.

-متغيرات البحث:3-2

و ذلك المتغير الذي يؤثر في متغير آخر أو أنه المتغير الذي يؤودي التغير فللي قيملله-المتغير المستقل: ه1
إلى إحداث تغير في قيم متغير آخر، وبعبارة أخرى المتغير المستقل هو السبب الللذي يللؤودي إلللى حللدوث

، والمتغير المستقل في بحثنا هو "طريقة التدريب الدائري".ظاهرة أو تغير آخر

و ذلك المتغير الذي يؤثر فيه متغير آخر، أي أن قيمه تتأثر بللالتغير الللذي يطللرأ علللى-المتغير التابع: ه2
، والمتغيللر التللابع فللي بحثنللا هللو "تطللويرقيم المتغير المستقل، وبعبارة أخرى المتغير التابع هللو النتيجللة

بعض الصفات البدنية".

-مجتمع وعينات البحث:3-3

-مجتمع البحث:3-3-1

  إن مجتمع البحث يعتبر كشمول كافة وحدات الظاهرة التي نحن بصدود ودراستها، ومجتمع بحثنا يتمثل في
06) – و البللالغ عللدودهم U20مدربي أندية كللرة القللدم لوليللة البللويرة الجهللوي الول -صللنف أواسللط (

مدريين. 

- عينة البحث: 3-3-2

 المجتمع الصلي وتحقق أغراض البحث وتغني الباحث عللن مشللقات من المعروف ان عينة البحث تمثل
.ودراسة المجتمع الصلي وتعرف العينة بأنها جزء ممثل لمجتمع البحث الصلي

 ونحن في ودراستنا هذه أرودنا معرفة ودور التدريب الدائري في تطوير بعض الصفات البدنيللة وفللي ضللوء
أهداف البحث وطبيعة الدراسة ولجل اختيار فرضلليات الدراسللة اسللتعملنا عينللة مللن مللدربي كللرة القللدم

 مدربين. ولقد تم اختيار عينللة البحللث06لندية ولية البويرة الناكشطة في الجهوي الول، والبالغ عدودهم 
بطريقة عمدية.

-مجالت البحث: 3-4

. -ص1998السكندرية, محمد كشفيق. -البحث العلمي «الخطوات المنهجية لعداود البحوث العلمية". -المكتب الجامعي الحديث:1
108.
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-المجال البشري: 1

 مدريين.06قمنا بإجراء ودراستنا على مجموعة من المدربين والبالغ عدودهم 

-المجال الزماني للدراسة:2

 م، وكللان الهللدف منهلا هلو التعلرف عللى المجتملع10/04/2016  قمنا بدراسلة اسللتطلعية فللي يلوم 
الصلي للدراسة واختيار عينة البحث، حيث تم التنقل الى مقر رابطة ولية البويرة لكرة القدم. مللن اجللل

الحصول على معلومات خاصة بالندية ومن اجل الحصول على ورقة تسهيل المهمة.

. ولقد قمنا2016 / 05 / 02 الى 2016/ 04/ 17  أما الجانب التطبيقي فكان في الفترة الممتدة من: 
في هذه الفترة بتوزيع استمارات الستبيان على المدربين من اجل الطلع عليها جدا ثم الجابة عليها.

-المجال المكاني للدراسة: 3

   أجريت الدراسات الميدانية بالملعب التالية:

-ملعب زروقي عبد القاودر (عين بسام)

-ملعب محمد ودراجي (سور الغزلن)

-ملعب سعيد بوروبة (البويرة)

-ملعب طالب عاكشور (مايو)  

-أدوات البحث:3-5

  يتم تحديللد أودوات الدراسللة وفقللا للموضلوع المعالللج، ولقلد اسللتخدمنا فللي ودراسلتنا: "اسلتمارة اسلتبيان"
موجهة الى مدربي كرة القدم فئة الواسط. ولقد قمن بتقسيم هذا الستبيان الى محوريين رئيسيين هما:

أ- المحور الول: يحتوي على أسئلة موجهة لمعرفة معلومات كشخصية حول المدربين.

ب- المحور الثاني: يحتوي على أسئلة موجهة للمدربين خاصة بالتدريب الدائري وبالصفات البدنية.

ة للسلتبيان كلانت تحتلوي عللى -الصورة الوليسسة للسسستبيان: ة عللى20 الصلورة الولي  سلؤال موزع
محوريين (المحور الول يحتوي علللى أسللئلة خاصللة بالمعلومللات الشخصللية للمللدربين والمحللور الثللاني

يحتوي على أسئلة خاصة بالتدريب الرياضي والصفات البدنية) 

لقد قمنا بعرض الستبيان على عدود من الساتذة بغية معرفة-عرض الستبيان على الساتذة المحكمين: 
آرائهم في محاور الستبيان ومدى مناسبة السئلة لمعرفة أراء المدربين وكذالك مللن اجللل إضللافة بعللض
العبارات مع زياودة أو حذف أو تغيير بعض السئلة. ولقللد تلم اكتشللاف بعلض السللئلة الغيلر مناسللبة ملع

القيام بتعديليها وتغيير بعضها، وتم كذالك ملحظة عدم توافق وتسلسل السئلة مع فرضيات البحث.

بعد عرض الستبيان على الساتذة المحكمين وبعد الخذ بعين العتبار لكل-الصورة المعدلة للستبيان: 
 سؤال مقسم علللى محللوريين، حيللث يكلون المحللور16الملحظات تم تعديل الستبيان ليصبح مكون من 

 سللؤال12 أسئلة والمحور الثاني مكون مللن 4الول والخاص بالمعلومات الشخصية للمدربين مكون من 
 أسئلة.   4 اقسام حسب فرضيات البحث بحيث يكون في كل قسم3مقسم على 
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- السس العلمية للداة (سيكومترية الداة):3-5-1

بالنسبة لصدق الوداة فقد تم توزيع استمارة الستبيان على مجموعلة مللن السللاتذة المختصللين،أ-الصدق: 
حيث انه كانت هناك عدة ملحظات بالنسبة للصياغة والعبارات حيللث قمنللا بالخللذ بملحظللات السللاتذة
المحكمين وبعدها قمنا بتعديل استمارة الستبيان ثم أعدنا عرضها على الساتذة المحكميللن حيللث اعطونللا

الموافقة النهائية من أجل عملية طبعها وتوزيعيها على أفراود العينة وبداية الدراسة الميدانية.

بالنسللبة للثبللات فلقللد تللم توزيللع السللتبيان علللى عينللة البحللث فللي الفللترة الممتللدة مللنب-الثبسسات: 
. ثم قمنا بإعاودة توزيع الستبيان على عينة البحث في الفترة الممتدة25/04/2016 الى 17/04/2016

. فلم تختلف إجاباتهم وكانت النتائج كلها متشابهة الى حد بعيد. 02/05/2016 الى 26/04/2016من 

:بالنسبة للموضوعية فقد كنا موضوعيين في توزيع استمارة الستبيان على افللراود مجتمللعج-الموضوعية
الدراسة بطريقة علمية وفقا لما تمليه منهجية البحث العلمي.

: - الوسائل الصحصائية3-6

  بعد جمع كل الستمارات والبالغ عدودها، تتم العملية بحساب عدود تكرارات للجوبة الخاصة بكل سللؤال
وبعده يتم حساب النسب المئوية بالطريقة التالية:

) /م 100ن=(ع×

حيث:

هي النسبة المراود حسابها. ن:

هي عدود التكرارات. ع:

هي مجموع التكرارات. م:

يسمح لنا هذا الختبار بأجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها مللن: "²-اختبار كاف تربيع" كا
 : خلل الستبيان وهي كما يلي

حيث:

: هو التكرار الواقعي الذي يحدث بالفعل والموجوود بالجدول.و-ت

 منه.2: هو التكرار المتوقع حدوثه ويختلف حسابه باختلف نوع الجدول المطلوب حساب كامت-

.0,05-ودرجة الخطأ المعياري (مستوى الدللة): 

2 ,حيث "ه" تمثل عدود الفئات.1=ه--ودرجة الحرية

.https://fac.ksu.edu.sa/sfalkahtani/course-material/55783 .-12/06/2016- .   الدكتور سيف بن فهد القحطاني2
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-خلةصة:

من خلل هذا الفصل بينا الخطوات المنهجية الللتي يتبعهللا البللاحث مللن أجللل ضللبط الجللراءات الميدانيللة
الخاصة بالدراسة، وكذا توضيح أهم الطرق والودوات المستعملة في جمع المعلومات وتنظيمها، كما قمنللا
بعرض هذه الطرق والودوات بالتفصيل وتوضيح كيفية استعمالها، بالضافة إلى المجالت التي تمت فيها
الدراسة من مجال مكاني وزماني، كما أننا حدودنا كل مللن مجتمللع وعينللة البحللث الللذي تمحللورت حولهللا
الدراسة، كل هلذه الجلراءات تعملل عللى جملع المعلوملات فلي أحسلن الظللروف وعرضلها فللي أحسلن

الصور.

  ونستخلص كذالك من هذا الفصل بأن الجراءات الميدانية مهمة جدا في أي بحث علمللي وأنلله بواسللطة
الدراسة الستطلعية يمكن التأكد من صلحية الوداة المسلتخدمة وصلعوبات الدراسلة الميدانيلة، وكلذالك
بالنسبة للمنهج المتبع في الدراسة الذي بدوره يقوودنا الى اختيار مجتمع وعينة الدراسة ويه تتحللدود طبيعللة
أودوات جمع البيانات والمعلومات ومنه القيام بالجراءات التطبيقية الميدانية للوداة وبداية تجسيد السللاليب
الحصائية وتطبيق القوانين الخاصة بذالك ومنه المرور الى الفصللل الخللاص بعللرض النتائللج وتفسلليرها

ومناقشتها.
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  عرض وتحلیل ومناقشة النتائج :عار الالفصل               

  تمهید:-

ة، حیث انه من خالل هذه    الغة في الدراسة المیدان ة  ة عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها له أهم ان عمل
ة یتم التعرف على قها، وسنحاول في هذا الفصل من خالل عرض  العمل ات أو عدم تحق مد تحقی الفرض

ات ومعلومات نظرة  تس ح لنا من م ما أت ات ومستعینا  الفرض ا وتحلیلها ثم مناقشتها ومقابلتها  ان النتائج ب
ات أو نفیها. ات الفرض قة قصد التوصل الى اث   مع الدراسات السا

  عرض وتحلیل النتائج:-4-1

ین:-4-1-1 ة عن المدر   المحور األول: معلومات شخص

ین حسب الجنس:-1 ع المر   توز

ر  جنس المدرب   المجموع  أنثى  ذ

  06  00  06  العدد 

ة ة المئو   %100  %0  %100  النس

ین حسب الجنس.01جدول رقم (                       ع المدر   ) یوضح توز

  

ل رقم                                             )02(ش

دائرة مئویة تمثل النسبة المؤیة لجنس المدربین

الذكور االناث



ائجعرض وتحلیل ومناقشة النت                                           عار الفصل ال  

53 

ة    مثل نس ور  حي ان عدد المدرین الذ من اجمالي  %100نالح من خالل هذا الجدول التوض
اب المدرین االناث عن میدان التدرب في راضة  المقابل نالح غ ور و ل المدرین ذ المدرین، أ ان 

  رة القدم.

  

ع ال-2 ین حسب السن: توز   مدر

ین   40الى  30من  سنة  30تحت   سن المدر
  سنة

  المجموع   سنة  40أكبر من 

  06  01  02  03  العدد 

ة  ة المئو   %100  %16,66  %33,33  %50  النس

ین حسب السن.02جدول رقم (                  ع المدر   ) یوضح توز

 

ل رقم                                                                )03(ش

            

الغ عمرهم (تحت    ة  03سنة) هو  30نالح من خالل هذا الجدول ان عدد المدرین ال . %50أ بنس

الغ عمرهم (من  ة  02سنة) هو  40الى  30وعدد المدرین ال الغ . اما عدد %33,33أ بنس المرین ال

ة  01سنة) فهو  40عمرهم (أكبر من    . %16,66أ بنس

دارة بیانیة تمثل النسب المئویة لسن للمدربین 

سنة 30اقل من  سنة  40الى  30من  سنة 40أكبر من 
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اب تتمیز    عتبر أمر إیجابي ففئة الش اب وهذا  عتبرون من فئة الش ه فإننا نستنتج ان معظم المدرین  وعل

الحداثة في المعلومات وطرق التدرب. ة وحب العمل و   الحیو

ین حسب المؤهل العلمي:  -3 ع المدر   توز

مستو 
ین   المدر

سانس  مستشار   الل
اضي    ر

شهادة 
ب درجة  تدر

01  

شهادة 
ب درجة  تدر

02  

شهادات 
  أخر 

  المجموع 

  06  02  01  02  00  01  العدد 

ة  النس
ة     المئو

16,16 %  00%  33,33%  16,66%  33,33%  100%  

ین حسب المؤهل 03(جدول رقم                          ع المدر   العلمي.) یوضح توز

  
ل                                            )04(ش

سانس هو    حي ان عدد المرین المتحصلین على شهادة الل أ  01نالح من خالل هذا الجدول التوض
ة  متلكون شهادة تدرب درجة %16,66بنس ة  02 ان عددهم 01. ومن  والمتحصلون , %33,33أ بنس

ة  01یبلغ عددهم  02على شهادة تدرب درجة  والمتحصلون على شهادات أخر  %16,66أ بنس
ة  02عددهم    .%33,33أ بنس

علميدائرة نسبیة توضح توزیع المدربین حسب المؤھل ال

اللیسانس مستشار ریاضي 01مدرب درجة  02مدرب درجة  شھادات أخرى
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أس فیها في مجال    ومنه نستنتج ان المدرین أصحاب مؤهل علمي جید ومتحصلون على شهادات ال 
مة. التدرب ة وسل طرقة علم ة مهامهم  سمح لهم بتأد   مما 

ین حسب  -4 ع المدر   الخبرة:توز

ة   المجموع   سنة  20اكثر من   سنوات 20الى  10من   سنوات  10أقل من   الخبرة المهن

  06  01  02  03  العدد 

ة  ة المئو   %100  %16,66  %33,33  %50  النس

ین حسب الخبرة04(جدول رقم                     ع المدر   ) یوضح توز

    
ل                                            )05(ش

ة أن عدد المدرین ذو الخبرة (أقل من  سنوات)  10نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب
ة  03عددهم   02سنة) عددهم  20الى  10, وعدد المدرین أصحاب الخبرة (من %50مدرین أ بنس

ة سنة) فعددهم مدرب واحد أ 20, أما المدرین أصحاب الخبرة (أكثر من %33,33أ   بنس
16,66% .  

بیر في مجال    ومنه نستنح أن المدرین أصحاب خبرة تتراوح بین المتوسطة والكبیرة وهو شيء له دور 
ة استغالل قدرات الالعبین  ف معرفة هذا المجال معرفة جیدة مع معرفة  سمح  التدرب الراضي حیث انه 

رها.   وأهم الطرق التي تسمح بتنمیتها وتطو

  

  

دائرة نسبیة تمثل خبرة المدربین   

سنوات 10اقل من  سنة  20الى  10من  سنة 20أكبر من 



ائجعرض وتحلیل ومناقشة النت                                           عار الفصل ال  

56 

  لمحور الثاني: أسئلة حول موضوع الدراسة:  ا-4-1-2

ة تقومون بها في األسبوع؟-1 ب   م وحدة تدر

ة   التكرارات  االقتراحات النس
ة   المئو

 2ا

ة   المحسو
 2ا

  المجدولة
درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة 

االستنتاج 
  االحصائي

 3أقل من 
  وحدات

دال   0,05  02  5,991  12  00%  00
  احصائي

 6الى  3من 
  وحدات

06  100%  

 6أكثر من 
  وحدات

00  00%  

  %100  06  المجموع

ون في األسبوع.05جدول رقم (                قوم بها المدر ة التي  ب   ) یوضح عدد الوحدات التدر

  
ل                                            )06(ش

قومون نالح من خالل الجدول   :التحلیل والمناقشة - ل المدرین الستة  ة أن  الساب والدائرة النسب
ة تتراوح من ( ة 6الى3عدد وحدات تدرب أقل من %100) وحدات أ بنس قوم  س هناك أ مدرب  , ول

ة  6وحدات أو أكثر من  3 ا لكل اقتراح. %00وحدات أ بنس ار  على النتائج المسجلة  2وعند تطبی اخت
مته وجدنا انه ا وحساب ق مة المجدولة، حیث بلغت ( ة () 2أكبر من الق ا12المحسو انت ( ) 2) في حین 

ا دارة بیانیة تمثل عدد الوحدات التدریبیة التي یقوم بھ
المدربون

وحدات 3اقل من  وحدات 6الى  3من وحدات 6أكثر من 
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ات أفراد العینة، حیث أنها 5,991المجدولة ( ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ) و
ات أفراد العینة.   تدعم إجا

ة واحدة في الیوم وهذا  االستنتاج:- ما مقداره حصة تدرب قومون  ل المدرین  ه فإننا نستنتج ان  وعل
ة مالئمة مع نوع النشا الممارس. اقة بدن ة والعمل على تحقی ل ر الصفات البدن ا لتطو اف   عتبر 

  

ة؟-2 ب ب الدائر في الوحدات التدر   هل تستعمل التدر

ة  التكرارات  االقتراحات  النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  01  3.841  06  %100  06  نعم

  احصائي
  %00  00  ال

  %100  06  المجموع

ة.  06(جدول رقم                   ب ب الدائر في الوحدات التدر   ) یوضح استعمال التدر

  

ل                                            )  07(ش

ستعملون التدرب التحلیل والمناقشة- ل المدرین  ة أن  : نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب

ة  ة أ بنس عدم استعمال التدرب الدائر في %100الدائر في الوحدات التدرب قوم أ مدرب  ما ال  , ف

ریب دائرة بیانیة توضح نسبة استعمال المدربین للتتد
الدائري في الوحدات التدریبیة

نعم ال أحیانا
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ة الوحدات  ة أ بنس ا%00التدرب ار  مته وجدنا انه  2. وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

ا مة المجدولة، حیث بلغت ( ة () 2أكبر من الق ا06المحسو انت ( ) 3,841) المجدولة (2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أنها  ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ات أفراد و تدعم إجا

  العینة.

ة وواسع االنتشار  االستنتاج:- ثیر االستعمال في الوحدات التدرب ومنه فإننا نستنتج ان التدرب الدائر 

  في مجال التدرب الراضي.

؟-3 رة القدم صنف أواس ر صفة القوة لد العبي  ب الدائر تساهم في تطو قة التدر أن طر   هل ترون 

ة   تكراراتال  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  02  5,991  12  %100  06  نعم

  %00  00  ال  احصائي

انا   %00  00  أح

  %100  06  المجموع

ر صفة 07(جدول رقم    ب الدائر في تطو رة القدم صنف ) یوضح مساهمة التدر القوة لد العبي 

  أواس

  

ل                                               )                                         08(ش

دائرة نسبیة توضح مساھمة التدریب الدائري في 
طتطویر صفة القوة لدى العبي طكرة القدم صنف أواس

نعم ال أحیانا
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ة أن التحلیل والمناقشة: - مدرین یرون ان التدرب  06نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب

ة صفة  ساهم في تنم ة الدائر  رة القدم صنف أواس أ بنس ما ال یر أ %100القوة لد العبي  , ف

ة  رة القدم صنف أواس أ بنس ة صفة القوة لد العبي  ساهم في تنم مدرب ان التدرب الدائر ال 

رة 00 ر صفة القوة لد العبي  انا في تطو ساهم أح ذالك أن التدرب الدائر  %, وال یر أ مدرب 

ة القدم ص ا%00نف أواس أ بنس ار  مته وجدنا  2.  وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

ا مة المجدولة، حیث بلغت ( ة () 2انه أكبر من الق ا12المحسو انت ( ) 5,991) المجدولة (2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أنها  ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ات أفراد و تدعم إجا

.العینة على أن  رة القدم صنف أواس ر صفة القوة لد العبي    طرقة التدرب الدائر تساهم في تطو

ر صفة القوة لد  االستنتاج:- ة وتطو بیر في تنم ل  ش ومنه نستنج ان طرقة التدرب الدائر تساهم 

. رة القدم صنف أواس   العبي 

ر -4 ؟ماهي أحسن الطرق لتطو رة القدم صنف أواس   صفة القوة لد العبي 

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  04  9,488  15,93  %83,33  05  الدائر 

  %16,66  01  التكرار   احصائي

ك   %00  00  الفارتل

  %00  00  المستمر

  %00  00  طرق أخر 

  %100  06  المجموع

.    08(جدول رقم         رة القدم صنف أواس ر صفة القوة لد العبي    ) یوضح أحسن الطرق لتطو
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ل                                             )09(ش

ة أن نالح من خالل الجدول الساب والدائرة  التحلیل والمناقشة:- أن طرقة  05النسب مدرین یرون 

رة القدم صنف  ر صفة القوة لد العبي  التدرب الدائر تعتبر من أحسن الطرق المستعملة في تطو

ة  ر صفة %83,33أواس أ بنس ما یر مدرب واحد انها تعتبر من أحسن الطرق استعماال في تطو ، ف

رة القدم صنف أواس أ  ة القوة لد العبي  ك %16,66بنس ما ال یر أ مدرب ان طرق الفارتل ، ف

رة القدم  ر صفة القوة لد العبي  والمستمر أو طرق اخر تعتبر من أحسن الطرق استعماال في تطو

ة  ا لكل طرقة. %00صنف أواس أ بنس ار  مته  2وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

مة الم اوجدنا انه أكبر من الق ة () 2جدولة، حیث بلغت ( ا15,93المحسو انت ( ) المجدولة 2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أنها تدعم 9,488( ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ) و

رة  ر صفة القوة لد العبي  ة وتطو عتبر من أحسن الطرق لتنم أن التدرب الدائر  ات أفراد العینة  إجا

.   القدم صنف أواس

ر  االستنتاج:-  ة وتطو ومنه نستنتج ان طرقة التدرب الدائر تعتبر من أحسن الطرق المستعملة لتنم

. رة القدم صنف أواس   صفة القوة لد العبي 

  

  

دائرة نسبیة تمثل أحسن الطرق المستعملة من طرف 
المدربین لتطویر صفة القوة

الدائري التكراري الفارتلیك المستمر طرق أخرى
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ب الدائر في األسبوع الواحد؟ -5 ن استعمال التدر م    م من مرة 

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

مرة واحدة أو 

  مرتین

دال   0,05  2  5,991  7  83,33%  05

  احصائي

  %16,66  01  مرات 3

 3أكثر من 

  مرات

00  00%  

  %100  06  المجموع

ب الدائر في األسبوع.       09(جدول رقم                   ) یوضح عدد مرات استخدام التدر

    

ل (                                          ) 10ش

ة أن  التحلیل والمناقشة:- ن  05نالح من خالل الجدول الساب والدائرة المسب م مدرین یرون أنه 

ة استعمال التدرب الدائر مرة واحدة أو مرتین في األس ما یر مدرب واحد انه %83,33بوع أ بنس , ف

ن استعمال التدرب الدائر  ة  3م ستعملها أ مدرب أكثر %16,66مرات في األسبوع أ بنس ما ال  ,ف

ة  3من ا%00مرات أ بنس ار  مته وجدنا انه أكبر  2. وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

مة المجدولة، حیث بلغ امن الق ة () 2ت ( ا7المحسو انت ( التالي 5,991) المجدولة (2) في حین  ) و

ات أفراد العینة. ات أفراد العینة، حیث أنها تدعم إجا ة بین إجا   هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ

یب دائرة بیانیة توضح عدد مرات استعمال المدربیم للتدر
الدائري في األسبوع الواحد

مرة واحدة أو مرتین مرات3 مرات 3أكثر من 
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ا. االستنتاج:- مرة أو مرتین أسبوع ه فأننا نستنتج ان التدرب الدائر طرقة محدودة االستعمال    وعل

رة القدم  -6 ة لد العبي  اقة البدن ستهدف الى رفع مستو الل ب الدائر نظام  هل تر ان التدر

؟    صنف أواس

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  01  3,841  6  %100  06  نعم

  احصائي
  %00  00  ال

  %100  06  المجموع

ون 10جدول رقم (  ین حول  ستهدف الى رفع مستو ) یوضح رأ المدر ب الدائر نظام  التدر

؟ رة القدم صنف أواس ة                                                   لد العبي  اقة البدن    الل

  

ل (                                           )11ش

أن التحلیل والمناقشة-  ل المدرین الستة یرون  ة ان  : نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب

ة  رة القدم صنف أواس أ بنس ة لد العبي  اقة البدن التدرب الدائر نظام یهدف الى رفع مستو الل

ما ال یر 100% ة لد , ف اقة البدن  أ مدرب ان التدرب الدائر نظام ال یهدف الى رفع مستو الل

ة  رة القدم صنف أواس أ بنس ا .%00العبي  ار  على النتائج المسجلة وحساب  2وعند تطبی اخت

 التدریب كون حول المدربین رأي  توضح نسبیة دائرة
البدنیة اللیاقة مستوى رفع الى یھدف نظام الدائري

نعم ال
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ا مة المجدولة، حیث بلغت ( مته وجدنا انه أكبر من الق ة () 2ق ا6المحسو انت ( المجدولة ) 2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أنها تدعم 3,841( ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ) و

رة القدم صنف  ة لد العبي  اقة البدن أن التدرب الدائر نظام یهدف الى مستو الل ات أفراد العینة  إجا

.   أواس

ه فإننا نستنتج أن التدرب الدائر  االستنتاج:- ة لد العبي وعل اقة البدن  نظام یهدف الى رفع مستو الل

.   رة القدم صنف أواس

رة القدم صنف  -07 صفة خاصة لد العبي  ر صفة التحمل  ب الدائر في تطو ساهم التدر هل 

؟   أواس

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  01  3,841  6  %100  06  نعم

  احصائي
  %00  00  ال

رة ) یوضح مساهمة 11(جدول رقم  صفة خاصة لد العبي  ر صفة التحمل  ب الدائر في تطو التدر

.القدم صنف أواس

  

ل (                                            )12ش

یب دائرة نسبیة توضح  رأي المدربیین حول مساھمة التدر
الدائري في تطویر صفة التحمل

نعم ال
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الغ عددهم  :التحلیل والمناقشة- ل المدرین وال ة أن   06نالح من خالل الجدول الساب و الدائرة النسب

رة القدم صنف أواس أ  ر صفة التحمل لد العبي  ساهم في تطو أن التدرب الدائر  یرون 

ة ر صفة التحمل لد العبي %100بنس ساهم في تطو ما ال یر أ مدرب أن التدرب الدائر ال  ، ف

ة رة  ا.%00القدم صنف أواس أ بنس ار  مته وجدنا  2وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

ا مة المجدولة، حیث بلغت ( ة () 2انه أكبر من الق ا6المحسو انت ( ) 3,841) المجدولة (2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أ ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ات أفراد و نها تدعم إجا

. رة القدم صنف أواس ر صفة التحمل لد العبي  ة و تطو ساهم في تنم أن التدرب الدائر    العینة 

ة صفة التحمل لد العبي  االستنتاج:- ر وتنم بیر في تطو ومنه نستنتج أن التدرب الدائر له دور 

. رة القدم صنف   أواس

ر صف -08 ؟ ماهي أحسن الطرق لتطو رة القدم صنف أواس   ة التحمل لد العبي 

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  04  9,488  15,93  %83,33  05  الدائر 

  احصائي
  %00  00  الفتر 

  %16,66  01  التكرار 

  %00  00  المستمر

طرق 

  أخر 

00  00%  

  %100  06  جموعالم

.12(جدول رقم         رة القدم صنف أواس ر صفة التحمل لد العبي    ) یوضح أحسن الطرق لتطو
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ل                                            )13(ش

ةالتحلیل والمناقشة: -  أن  05أن  نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب من المدرین یرون 

رة القدم صنف  ة عنصر التحمل لد العبي  عتبر من أحسن الطرق المستعملة في تنم التدرب الدائر 

ة  ة أ بنس , بینما یر مدرب واحد أن طرقة التدرب التكرار تعد من أحسن % 83,33أواس بنس

رة القدم صنف أ ة صفة السرعة لد العبي  ة الطرق لتنم , بینما ال یر أ %16,66واس أ بنس

ة صفة السرعة لد العبي  مدرب أن طرق الفتر والمستمر أو طرق أخر تعتبر من أحسن الطرق لتنم

ة  ا لكل طرقة. %00رة القدم صنف أواس أ بنس ار  على النتائج المسجلة  2وعند تطبی اخت

مة المجدول مته وجدنا انه أكبر من الق اوحساب ق ة () 2ة، حیث بلغت ( انت 15,93المحسو ) في حین 

ا ات أفراد العینة، 9,488) المجدولة (2( ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ) و

ات أفراد العینة.   حیث أنها تدعم إجا

بیر وفعال في تنم االستنتاج:- ه فإننا نستنتج أن طرقة التدرب الدائر لها دور  ر صفة وعل ة وتطو

. رة القدم صنف أواس   التحمل لد العبي 
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؟  -09 ب الدائر قة التدر ب األخر مع طر مزج طرق التدر   هل تقوم 

ة  التكرارات  االقتراحات ة المئو  2ا  النس

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

  دال احصائي  0,05  02  5,991  07  %83,33  05  نعم

  %00  00  ال

انا   %16,66  01  أح

  %100  06  المجموع

.13جدول رقم (   ب الدائر ب األخر مع التدر قومون مزج طرق التدر ین الذین  ة المدر   ) یوضح نس

  

ل                                           )14(ش

ة أن نالح من خالل التحلیل والمناقشة: -  مزج التدرب  05الجدول الساب والدائرة النسب قومون  مدرین 

ة  مزج التدرب الدائر %83,33الدائر مع طرق التدرب األخر المختلفة أ بنس قوم مدرب واحد  ما  ,ف

ة  انا أ بنس عدم مزج التدرب الدائر مع 16,66طرق التدرب األخر أح قوم أ مدرب  ما ال  %. ف

ة  طرق  ة أخر أ بنس ا .%00تدرب ار  مته وجدنا  2وعند تطبی اخت على النتائج المسجلة وحساب ق

ا مة المجدولة، حیث بلغت ( ة ( )2انه أكبر من الق ا7المحسو انت ( ) 5,991) المجدولة (2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أن ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ات أفراد و ها تدعم إجا

  العینة.

مزج دائرة نسبیة توضح نسبة المدربین الذین یقومون ب
التدریب الدائري مع طرق تدربیة أخرى

نعم ال أحیانا
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ة مزجها االستنتاج- ان بیرة وهامة جدا وهو إم ه فإننا نستنتج أن طرقة التدرب الدائر لدیها میزة  : وعل

ة المختلفة  ة الصفات البدن ر وتنم ة تطو عطي هذه الطرقة خاص طرق التدرب األخر المختلفة وهو ما 

عدة أسالیب متنوعة.   و

ة؟هل -10 ة دون مراعاة الفروق الفرد ب قة التدر ن لكل فرد استعمال هذه الطر   م

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  02  5,991  07  %83,33  05  نعم

  احصائي
  %16,66  01  ال

انا   %00  00  أح

  %100  06  المجموع

ة                                   14جدول رقم (  ب الدائر دون مراعاة الفروق الفرد ین حول استعمال التدر ) یوضح رأ المدر

  

ل (                                            )15ش

ة أن نالح من خالل الجدول الساب التحلیل والمناقشة: -  ن  05والدائرة النسب م مدرین یرون أنه 

ة  ة أ بنس ما یر مدرب واحد أنه ال %83,33استعمال التدرب الدائر دون مراعاة الفروق الفرد , ف

ة  ة أ بنس ن استعماال التدرب الدائر دون مراعاة الفروق الفرد , بینا ال یر أ مدرب %16,66م

ن استعمال التدرب ا م ة انه  انا أ بنس ة أح وعند تطبی  .%00لدائر دون مراعاة الفروق الفرد

ا ار  ا 2اخت مة المجدولة، حیث بلغت ( مته وجدنا انه أكبر من الق  )2على النتائج المسجلة وحساب ق

ریب دائرة نسبیة توضح رأي المدربین حول استعمال التد
الدائري دون مراعاة الفروق الفردیة

نعم ال أحیانا
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ة ( ا7المحسو انت ( التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة 5,991) المجدولة (2) في حین  ) و

ة بین  ات أفراد العینة.إحصائ ات أفراد العینة، حیث أنها تدعم إجا   إجا

ن لكل فرد استعمالها دون مراعاة  االستنتاج:-  م ة  ومنه فإننا نستنتج ان التدرب الدائر طرقة تدرب

ة.    الفروق الفرد

رة القدم صنف  -11 صفة خاصة لد العبي  ر صفة السرعة  ب الدائر في تطو ساهم التدر هل 

؟أو    اس

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  02  5,991  12  %83,33  06  نعم

  احصائي
  %00  00  ال

انا   %16,66  00  أح

  %100  06  المجموع

ب 15جدول رقم ( صفة خاصة لد العبي ) یوضح مساهمة التدر ر صفة السرعة  الدائر في تطو

  رة القدم صنف أواس

  

ل (                                           )16ش

میة دائرة نسبیة توضح مساھمة التدریب الدائري في تن
وتطویر صفة السرعة 

نعم ال أحیانا
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أن التدرب التحلیل والمناقشة: - ل المدرین یرون  ة أن  نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب

ر صفة ة وتطو ة  الدائر طرقة تساعد على تنم رة القدم صنف أواس أ بنس السرعة لد العبي 

رة 100% ر صفة السرعة لد العبي  انا على تطو ما ال یر أ مدرب وأنها ال تساعد أو تساعد أح , ف

ة  ا لكل اقتراح. %00القدم صنف أواس أ بنس ار  على النتائج المسجلة وحساب  2وعند تطبی اخت

مته وجدنا انه أكبر من الق اق ة ( )2مة المجدولة، حیث بلغت ( ا12المحسو انت ( ) المجدولة 2) في حین 

ات أفراد العینة، حیث أنها تدعم 5,991( ة بین إجا التالي هي تبین وجود فروق ذات داللة إحصائ ) و

رة القدم. ر صفة السرعة لد العبي  ة وتطو ساعد في تنم أن التدرب الدائر  ات أفراد العینة    إجا

ر  االستنتاج:- بیر وفعال في تطو ل  ش ه فإننا نستنتج ان طرقة التدرب الدائر تساعد وتساهم  وعل

. رة القدم صنف أواس   صفة السرعة لد العبي 

؟ -12 رة القدم صنف أواس ر صفة السرعة لد العبي    ماهي أحسن الطرق لتطو

ة   التكرارات  االقتراحات النس

ة   المئو

 2ا

ة   المحسو

 2ا

  المجدولة

درجة 

ة   الحر

مستو 

  الداللة 

االستنتاج 

  االحصائي

دال   0,05  04  9,488  5.66  %33,33  02  الدائر 

  احصائي
  %00  00  الفتر 

  %50  03  التكرار 

  %00  00  المستمر

طرق 

  أخر 

01  16,66%  

  %100  06  المجموع

.) یوضح أحسن الطرق 16(جدول رقم       رة القدم صنف أواس ر صفة السرعة لد العبي    لتطو
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ل                                              )17(ش

ة أن مدرین اثنین یرون أن التدرب  التحلیل والمناقشة:- نالح من خالل الجدول الساب والدائرة النسب

ر صفة السرعة عتبر من أحسن الطرق المستعملة في تطو رة القدم صنف أواس أ  الدائر  لد العبي 

ة  ة  3, بینما یر %33,33بنس , بینما ال یر أ %50مدرین أن التدرب التكرار هو األحسن أ بنس

ة  ذالك  %00مدرب أن التدرب افتر أو المستمر هما األفضل أ بنس ر مدرب واحد  لكل اقتراح، و

ة  ا,. %16,66أن هناك طرق أخر تعتبر هي األحسن أ بنس ار  على النتائج  2وعند تطبی اخت

ا مة المجدولة، حیث بلغت ( مته وجدنا انه أصغر من الق ة ( )2المسجلة وحساب ق ) في 5,66المحسو

ا انت ( التالي هي تبین9,488) المجدولة (2حین  ات  ) و ة بین إجا وجود فروق ذات داللة غیر إحصائ

ات افراد العینة.   أفراد العینة حیث انها ال تدعم إجا

ر صفة السرعة لد العبي  االستنتاج:- ة متعددة ومختلفة لتطو ه فإننا نستنتج انه هناك طرق تدرب وعل

  الطرق. رة القدم صنف أواس وتعتبر طرقة التدرب الدائر واحدة من أفضل هذه

  

  

  

  

فة دائرة نسبیة توضح أحسن الطرق المستعملة لتطویر ص
السرعة 

الدائري التكراري الفتري  المستمر طرق أخرى
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ات:-5-2 الفرض   مناقشة ومقارنة النتائج 

عد عرض وتحلیل النتائج المتوصل الیها من خالل تفرغ أسئلة االستمارة ومعالجتها في جداول   

ة:  ننا الوصول الى النتائج التال م ة  ة ودوائر نسب   إحصائ

ة األولى: -4-2-1   الفرض

انت ت   ة األولى والتي  ما یخص الفرض ة ف ر وتنم بیر في تطو بین ان لطرقة التدرب الدائر دور 

ة الخاصة بها.  ان ، قمنا بوضع مجموعة من األسئلة االستب رة القدم صنف أواس   صفة القوة لد العبي 

انت نتائجها    ة والتي  ان من المدرین قمنا بتحلیل وتفسیر النتائج في جداول ودوائر نسب عد جمع االستب

ة. د هذه الفرض   تؤ

ة    ات والنسب المئو ل من الجداول التي تمثل عدد اإلجا ما تبین  ات المدرین  حیث نر من خالل إجا

ة: الجدول رقم ( ة ) و 07وذالك في الجداول التال % من المدرین یرون ان طرقة 100الذ یوضح ان نس

ا مة ( ذالك ق ، و رة القدم صنف أواس ر صفة القوة لد العبي  ) 2الدرب الدائر تساهم في تطو

ة ( ا12المحسو مة( ة 5,991() المجدولة 2) أكبر من ق ة تدعم اإلجا التالي و جود داللة إحصائ ) و

قة. ومن خالل الجدول  ة08رقم (السا یرون أن طرقة التدرب الدائر  % 83,33) والذ یوضح ان نس

ا مة ( ذا ق رة القدم، و ر صفة القوة لد العبي  ة 2هي من أحسن الطرق لتطو ) أكبر 15,93() المحسو

ا مة ( قة.9,488) المجدولة (2من ق ة السا ة لصالح اإلجا التلي وجود داللة إحصائ   ) و

ل ما    ة ومن خالل  ة األولى تحققت بنس ة الجزئ أن الفرض ن القول  م ا%91سب  مة ( ذالك ق ) 2. و

ة ( ا27,93المحسو مة ( قا. ومنه 15,447) المجدولة (2) أكبر من ق ارات الموضحة سا ) لمجموع الع

أن لطرقة التدرب الدائر دور  ة التي تقول  د الفرض التالي تؤ ة و بیر في یتبین وجود داللة إحصائ

 . رة القدم صنف أواس ة صفة القوة لد العبي  ر وتنم   تطو

ة:  -4-2-2 ة الثان   الفرض

ة صفة    بیر في تنم انت تبین ان لطرقة التدرب الدائر دور  ة والتي  ة الثان م یخص الفرض اما ف

ان . قمنا بوضع مجموعة من األسئلة االستب رة القدم صنف أواس   ة الخاصة بها.التحمل لد العبي 

انت     ضا والتي  ة أ ان من المدرین قمنا بتحلیل وتفسیر النتائج في جداول ودوائر نسب عد جمع االستب و

عید. ة الى حد  د هذه الفرض   نتائجها تؤ
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ة    ات والنسب المئو ل من الجداول التي تمثل عدد اإلجا ما تبین  ات المدرین  حیث نر من خالل إجا

ة: الجدول رقم وذالك في  ة 11(الجداول التال أن التدرب  %100) والذ یوضح ان نس من المدرین یرون 

ا مة ( ذالك ق ، و رة القدم صنف أواس ر صفة التحمل لد العبي  ساهم في تطو ة 2الدائر  ) المحسو

ا6( مة ( ة تدعم اإلجا3,841) المجدولة (2) أكبر من ق التالي توجد داللة إحصائ قة. والجدول ) و ة السا

عتبر واحد من أحسن 12رقم ( ) والذ یوضح انه من بین مختلف طرق التدرب فان التدرب الدائر 

ة  رة القدم صنف أواس وذالك بنس ر صفة التحمل لد العبي  ا83,33الطرق لتطو مة ( ذا ق ) 2%, و

ة  ا15,93(المحسو مة ( ال9,488) المجدولة (2) أكبر من ق ة ) و  ة تدعم اإلجا تالي توجد داللة إحصائ

قة.    السا

ة      ذالك بنس ة تحققت  ة الثان ة الجزئ أن الفرض ن القول  م ل ما سب  ذالك %91ومن خالل  . و

ا مة ( ة (2ق ا21,93) المحسو مة ( ارات الموضحة 13,329) المجدولة (2) أكبر من ق ) لمجموع الع

قا. ومنه یتبین وجود داللة أن لطرقة التدرب الدائر دور  سا ة التي تقول  د الفرض التالي تؤ ة و إحصائ

. رة القدم صنف أواس ة صفة التحمل لد العبي  ر وتنم   بیر في تطو

ة الثالثة: -4-2-3 انت تبین ان لطرقة التدرب الدائر دور  الفرض ة الثالثة والتي  ما یخص الفرض ف

، حیث وضعنا لها مجموعة من  رة القدم صنف أواس ة صفة السرعة لد العبي  ر وتنم بیر في تطو

ة.  ان   األسئلة االستب

ان من المدرین قمنا بتحلیل وتفسیر النتائج في جداول ودوائر    انت عد جمع االستب ضا، والتي  ة أ نسب

ة. د هذه الفرض   نتائجها تؤ

ات والنسب      ل من الجداول التي تمثل عدد اإلجا ما تبین  ات المدرین  حیث نر من خالل إجا

ة: الجدول رقم ( ة وذالك في الجداول التال ة 17المئو % من المدرین یرون 100) والذ یوضح لنا ان نس

مة ان طرقة التدرب الدائر  ذالك ق ، و رة القدم صنف أواس ساهم في تطور صفة السرعة لد العبي   

ا ة (2( ا12) المحسو مة ( ة 5,991) المجدولة (2) أكبر من ق ة تدعم اإلجا التالي نوجد داللة إحصائ ) و 

قة. والجدول رقم ( عتبر  ) والذ یوضح انه من بین طرق التدرب المختلفة فان التدرب الدائر 18السا

ة  ة لصفة السرعة وذالك بنس ا33,33واحد من أحسن الطرق لتنم انت ( ة (2%, ینما  ) 5,66) المحسو

ا مة ( قة. 9,488) المجدولة (2أصغر من ق ة السا ة تدعم اإلجا التلى ال توجد داللة إحصائ   ) و

ذالك  ة تحققت  ة الثان ة الجزئ أن الفرض ن القول  م ل ما سب  ة  ومن خالل  ذالك %66,55بنس . و

ا مة ( ة (2ق ا17,66) المحسو مة ( ارات الموضحة 15,447) المجدولة (2) أكبر من ق ) لمجموع الع
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أن لطرقة التدرب الدائر دور  ة التي تقول  د الفرض التالي تؤ ة و قا. ومنه یتبین وجود داللة إحصائ سا

رة ة صفة التحمل لد العبي  ر وتنم .  بیر في تطو   القدم صنف أواس

ة العامة:  -4-2-4   مناقشة الفرض

عض    ة  بیر في تنم ة العامة التأكد من أن لطرقة التدرب الدائر دور  ان الهدف من وضع الفرض

ان وعرض النتائج في جداول ودوائر  عد جمع استمارات االستب رة القدم. و ة لد العبي  الصفات البدن

ة تم التأكد من صح ة: الجدول رقم (نسب ة وذالك من خالل الجداول التال ة 06ة هذه الفرض ) والذ ان نس

ا 100% مة ( ذا ق ة، و ستعملون التدرب الدائر في الوحدات التدرب ة 2من المدرین  ) 06() المحسو

ا مة ( قة. 3,841() المجدولة 2أكبر من ق ة السا ة تدعم اإلجا التالي وجود داللة إحصائ والجدول ) و 

ة 10رقم ( أن التدرب الدائر نظام یهدف الى رفع 100) الذ یوضح ان نس % من المدرین یرون 

ا مة ( ذا ق ، و رة القدم صنف أوس ة لد العبي  اقة البدن ة (2مستو الل مة 06) المحسو ) أكبر من ق

ا ة الس3,841) المجدولة (2( ة تدعم اإلجا التلى وجود داللة إحصائ قة. ) و   ا

ة   ة االعامة بنس أن الفرض ن القول  م ل ما سب  ا%100ومن خالل  مة ( ذالك ق ة 2. و ) المحسو

ا12( مة ( قا. ومنه یتبین وجود داللة 7,682) المجدولة (2) أكبر من ق ارات الموضحة سا ) لمجموع الع

أن  ة العامة التي تقول  د الفرض التالي تؤ ة و بیر في  لطرقة التدربإحصائ الراضي الدائر دور 

. رة القدم صنف أواس ة لالعبي  عض الصفات البدن ر    تطو

د ان للتدرب الدائر دور    ة العامة التي تؤ ات تبین صدق وصحة الفرض من خالل مناقشة هذه المعط

. رة القدم صنف أواس ة لالعبي  عض الصفات البدن ر    بیر في تطو

 

  خالصة:-

خالصة له   فضله استطعنا الوصول و حث العلمي، ف ذا الفصل نستنتج انه فصل مهم جدا في مجال ال

ن تحلیلها والوصول بها  م ة  م ة استطعنا بواسطتها الوصول الى نتائج  م جدول ة وق الى نتائج ونسب مئو

ة لدراساتنا، والتي أتاحت لنا فرصة مناقشة النس بیرة  ة  ومعرفة مد  الى نتائج واستنتاجات لها أهم

قة. طرحها في الفصول السا اتنا التي قمنا  ة فرض   صالح
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  االستنتاج العام:-

ننا القول اننا وصلنا الى زدة هذا العمل  م قي،  ال الجانبین النظر والتطب مه في  ل م تم تقد من خالل 

ة التي توصلنا من خاللها الى نتیجة قة  المتواضع وخاصة من خالل الدراسة المیدان عامة توضح لنا الحق

ة لد  ر الصفات البدن ة وتطو بیر وفعال في تنم حثنا والمتمثلة في أن للتدرب الدائر دور  التي أثبتها 

ة  عتبر من أحسن الطرق التدرب ذالك توصلنا الى أن التدرب الدائر  . و رة القدم صنف أواس العبي 

ة المختلفة لد العب ر الصفات البدن .لتطو رة القدم صنف أواس   ي 

ذالك ان من أهم میزات التدرب الدائر أنه قابل للمزج مع طرق التدرب األخر    ننا ان نستنتج  م و

ة المختلفة. ر الصفات البدن سمح لهذه الطرقة بتطو   المختلفة وهو الشيء الذ 

ة صفات ومن خالل دراستنا توصلنا الى استنتاج هام مفاده أن للتدرب الدائ   بیر وفعال في تنم ر دور 

ة هذه الصفات،  عتبر واحد من أفضل الطرق لتنم (القوة، التحمل، والسرعة) ومن بین مختلف طرق التدرب 

ة في مسیرة  رة القدم وخاصة لفئة األواس التي تعتبر مرحلة انتقال ة ومهمة لد العبي  التي تعتبر أساس

ة وتطو  ة. الراضي والتي تستوجب تنم   ر دائم لمختلف الصفات البدن

  

  

 



-خاتمة: 

لقد تناولنا في دراستنا ثل ث جوانب مهمة هي: الجانب التمهيدي، الجانب النظري، والجانب التطبيقي. 

  في الجانب التمهيدي تناولنا طرح إشكالية البحث مييع الفرضيييات التابعيية لهييا، كمييا قبنييا بتوضيييح أسييباب اختيييار
الموضوع، أهمية البحث وأهدافه، وكذالك قمنا بتحديد الدراسات المرتبطة بالبحث وتحديد المصطلحات والمفاهيم.

 وفي الجانب النظري تناولنا فصلين وهما موضوع دراستنا:

  ففي الفصل الول قمنا بتعريف وتحديد ماهية التدريب الرياضي بشكل عام مع تحديد تاريخه، مبادئه، خصائصييه
وطرقه المختلفة. ثم تطرقنا الى التييدريب الييدائري بشييكل خيياص حيييث قمنييا بتحديييد مفهييومه مييع عييرض مميزاتييه
وأهدافه ثم قمنا بتحديد أسسه ومبادئه ثم قمنا بتوضيح طرق تشكيل تمرينات الوحدة التدريبية الدائرية وفييي الخييير

تطرقنا الى طرق التدريب الدائري المختلفة.

  أما في الفصل الثاني فالقد تطرقنا أول الييى تعرييف اللياقيية البدنيية وتحديييد أقسيامها ثييم توضييح الصييفات البدنييية
المميزة للعبي كرة القدم ثم قمنا بتعريف رياضة كرة القدم مع إعطاء لمحة تاريخييية عنهييا وتحديييد أهييدافها، وفييي
الخير تطرقنا الى فئة الواسط حيث قمنا بتحديديها وتعرفيها ثم توضيح خصائص النمو والمزمات المصاحبة لهذه

الفئة وفي الخير قمنا بتحدب الخصائص المختلفة للعبي فئة الواسط.

  وبعدها انتقلنا الى الجانب التطبيقي والذي بدوره قمنا بتقسيميه الى فصلين هما:

حيث قمنا في هذا الفصل بتحديد المنهج المستخدم ومتغيرات البحث ثييم قمنييا -منهجية البحث وإجراءاته الميدانية:1
بتحديد مجتمع البحث والعينة ثم تطرقنا الى مجالت وأدوات البحث ثم قمنا بعرض الوسائل الحصائية.

-عرض وتحليل ومناقشة النتائج: حيث قمنا في هذا الفصييل بعييرض وتحليييل النتائييج المتحصييل عليهييا ميين خلل2
الستبيان ثم مقارنتها بفرضيات البحث (الفرضية العامة والفرضيات الجزئيية) حييث توصيلنا اليى تأكييد الفرضيية
العامة والتي مفادها: لطريقة التدريب الرياضي الدائري دور كبير في تطوير بعض الصييفات البدنييية للعييبي كييرة

القدم صنف أواسط.

 وكذالك توصلنا الى تأكيد الفرضيات الثلثة والتي مفادها:

- لطريقة التدريب الرياضي الدائري دور كبير في تطوير وتنمية صفة القوة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط.

- لطريقة التدريب الرياضي الدائري دور كييبير فييي تطييوير وتنمييية صييفة التحمييل لييدى لعييبي كييرة القييدم صيينف
أواسط.

-لطريقة التدريب الرياضي الدائري دور كبير في تطوير وتنمية صفةالسرعة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط.

  اما خلصة القول فتتمحور حول أهمية وضرورة اعتماد المدربين على الجانب العلمي في العملية التدريبييية فميين
خلله يمكن اتباع الطرق الصحيحة والسليمة والمناسبة لنوع النشاط الرياضي مع تحديد أفضل الطرق الملئمة لييه
والتي تسمح بتنمية وتطوير مستوى الرياضيين من أجل الوصول الى الهداف المسطرة والى أعلى مستوى ممكن.

-اقتراحات وفروض مستقبلية:

-القتراحات:

في الخير وبناءا على ما تطرقنا اليه في بحثنا استطعنا تكوين مجموعة من القتراحات نراها قد تساهم بشكل كبير
من أجل ممارسة رياضية صحيحة للعبة كرة القدم وتكوين لعبين وتأطيريهم ميين طييرف مييدربين يتقنييون منهجييية
التدريب وطرق التدريب المختلفيية معتمييدين فييي ذالييك بشييكل كييبير علييى الجييانب العلمييي لتطييوير وتنمييية مختلييف

الصفات البدنية بالشكل الصحيح والسليم، وهذه القتراحات هي:

-مزيادة الهتمام بالفئات السنية المختلفة لرياضة كرة القدم وإعطائها القدر الكبير والكافي من الرعاية.



-تكوين وتأطير مدربين ذوي معارف علمية وكفاءة في كرة القدم.

- يجب على المدرب حسن اختيار طرق التدريب الملئمة والمناسبة مع الصفات البدنية المختلفة.

-التكثيف من الدورات التعلمية للمدربين لتبادل مختلف المعرف والخبرات من خلل الحتكاك مع مدربين اخرين.

-توفير مختصين في الميدان النفسي والبدني لكل نادي رياضي وخاصة بالنسبة للفئات السنية المختلفة.

: -فروض مستقبلية

- لطريقة التدريب الدائري دور كبير في تنمية وتطوير عناصر اللياقة البدنية لدى لعبي كرة القدم صنف أصاغر.

- لطريقة التدريب الدائري دور كبير في تنمية وتطوير صفة الرشاقة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط.

- لطريقة التدريب الدائري دور كبير في تنمية وتطوير صفة المرونة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط.
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الملحق



-اتستمارة التستبيان:

معلومات شخصية. -المحور الول:1

                  أنثى         -الجنس :          ذكر

سنة  40       أكثر من سنة 40 الى 30    من سنة 30    تحت-السن:       

 01            شهادة تدريب درجة           مستشار في الرياضة : الليسانس  -المؤهل العلمي

       شهادات أخرى  02شهادة تدريب درجة 

 سنة20  أكثر من  سنة  20 الى 10 من  سنوات 10: أقل من  -الخبرة المهنية

أتسئلة خاصة بموضوع البحث. -المحور الثاني:2

-كم وحدة تدريبية تقومون بها في السبوع؟ 

 وحدات 6     اكثر من  وحدات 6 الى 3      من  وحدات 3 الى 1 من 

-هل تقومون باستعمال التدريب الدائري في الوحدات التدريبية؟

                             ل             نعم 

-هل ترون بأن طريقة التدريب الدائري تساهم في تطوير صفة القوة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

                                  ل               نعم 

-ماهي أحسن الطرق لتطوير صفة القوة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

   طرق أخرى       التدريب الدائري    التدريب التكراري التدريب الفتري 

- كم من مرة يمكن استعمال التدريب الدائري في السبوع الواحد؟ 

 مرات 3       أكثر من  مرات 3                   مرتين مرة واحدة 

-هل ترى ان التدريب الدائري نظام يستهدف الى رفع مستوى اللياقة البدنية لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

                                         ل                  نعم 

-هل يساهم التدريب الدائري في تطوير صفة التحمل بصفة خاصة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

                       أحيانا                             ل      نعم 

- ماهي أحسن الطرق لتطوير صفة التحمل لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

   طرق أخرى       التدريب الدائري    التدريب التكراري التدريب الفتري 

-هل تقوم بمزج طرق التدريب الخرى مع طريقة التدريب الدائري؟ 



                         أحيانا                     ل          نعم 

-هل يمكن لكل فرد استعمال هذه الطريقة التدريبية دون مراعاة الفروق الفردية؟

                         أحيانا                     ل          نعم 

- هل يساهم التدريب الدائري في تطوير صفة السرعة بصفة خاصة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

                       أحيانا                             ل      نعم 

- ماهي أحسن الطرق لتطوير صفة السرعة لدى لعبي كرة القدم صنف أواسط؟

   طرق أخرى       التدريب الدائري    التدريب التكراري التدريب الفتري 



 

-Résumé de la recherche : 

-titre de la recherche : l’impact de la méthode d’entrainement circuit sur le 
développement de certaines caractéristiques chez les joueurs de football 
catégories (U20) 

-objectifs de l’étude : 

-Définition de la méthode d’entrainement circuit, son importance et ces procédés 
d'utilisation 

  -Connaître l'impact de la méthode d’entrainement circuit sur certains 
caractéristiques physiques (force, endurance, vitesse) 

- Déterminer l'importance de la forme physique dans le football en général et 
certaines caractéristiques physiques en particulier. 

-Définition de la catégorie junior, ces propriétés et Les crises qui l'accompagne. 

- La problématique de la recherche: 

-est ce que la méthode d’entrainement circuit a un rôle sur le développement 
de certains caractéristiques physiques chez les joueurs de football catégorie 
(U20)  

-les hypothèses de la recherche : 

-la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de la 
force chez les joueurs de football catégorie(U20).   

- la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de 
l’endurance chez les joueurs de football catégorie (U20). 

- la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de la 
vitesse chez les joueurs de football catégorie (U20). 



-l’échantillon de la recherche : 06 entraineur des clubs de la willaya de brouira 
actifs dans le régional 1 catégorie (U20). 

-méthodologie : l’approche descriptive. 

-outils de la recherche : on a utilisé un questionnaire. 

- Résultats obtenus : 

-la méthode d’entrainement circuit a un grand impact sur le développement de 
la (force, endurance et la vitesse) chez les joueurs de football catégorie (U20) 

- la méthode d’entrainement circuit est l’une des meilleures méthodes pour 
développement des caractéristiques physique. 

-la méthode d’entrainement circuit est miscible avec divers méthode, qu’est 
l’avantage qui lui permet de développer les diverses caractéristiques.     

-Suggestions et futurs hypothèses: 

- Suggestions : 

-Une attention accrue aux différentes catégories du football et lui donner les 
soins appropriés et substantielle. 

-Composition et encadrement des formateurs ayant une connaissance 
scientifique et efficace dans le football. 

-L'entraîneur doit choisir les méthodes de formation appropriées et adaptées 
avec les caractéristiques physiques différentes. 

-fournir des spécialiste psychologique et physique pour chaque club et surtout 
pour les catégories d’âge.  

- futurs hypothèses : 



-la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de 
certains caractéristiques physiques chez les joueurs de football(minime) 

- la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de 
l’agilité chez les joueurs de football(minime). 

- la méthode d’entrainement circuit a un grand rôle sur le développement de la 
souplesse chez les joueurs de football(minime). 
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