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 كلمة الشكر

 ق ال تعالى

َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَدّي َوَأْن َأْعَمَل َصاِلحاً تَ ْرَضاُه "
"َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحين  

 .91النمل اآلية  سورة                                         

 

 في البداية نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا  إلتمام ىذا العمل المتواضع

 كل من ساعدنا في إنجاز ىذا البحث  الجزيل إلىكما نتوجو بالشكر 

 بأسمى عبارات الشكر والتقدير أتقدمقريب أو من بعيد، كما يشرفنا أن سواء من 

رئيس  أ.د.و علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية الدكتور مزاري فاتح مدير المعهد إلى 
: ساسي الدكتور المشرفوكذلك الدكتور بن عبد الرحمان سيد على و مزيان  بوحاجالمشروع 

 .الذي لم يبخل علينا بنصائحو القيمةالبحث، و  عبد العزيز لتفضلو باإلشراف على ىذا

علوم وتقنيات النشاطات معهد  دكاترةل بجزيل الشكر والعرفان إلى ك أتقدمأن  يو ال يفوتن
 على صبرىم معنا طوال مدة دراستنا، بجامعة البويرة الرياضية و البدنية 

 بعيد من حتى أو قريب من القليل، أو بالكثير ساىم منوالى كل معهد الشلف  دكاترةوكذلك 
 النور. إلى المتواضع العمل ىذا إخراج في

 .العمل ىذا إنهاء في أعاننا الذي وعال جال اهلل نحمد األخي ر وفي

 الطالب الباحث: مداح رشيد



  

 

 فضلك  وكثير عطائك  لك الحمد ربي على عظيم 

  رعاىا.و ا أمي الغالية حفظها اهلل أىدي ثمرة جهدي ىذه إلى فضاء المحبة ريحان الدنيا وبهجته

 إلى من علمني أن الحياة كفاح ونضال أبي الحنون حفظو اهلل 

 رمز المحبة وإلى إخوتي وأخواتي 

 قلبي.......إلى أعز وأغلى الناس على 

 إلى كل من يحمل لقب مداح 

 قسم التدريب الرياضي   إلى زمالئي

 فريق كرة اليد  بلدية بوقاديرإلى 

 .من أصدقائي وأحبابي إلى كل من ساندني بمساعدتو 

ة التربية البدنية والرياضة جامعة البويرة ي في جميع األطوار وخاصة األستاذأساتذت لىإ                 
  والشلف

  إلى كل طالب علم                                         

 إلى كل ىؤالء اىدي ىذا العمل

 مداح رشيد 

http://www.el-osra.com/vb/
http://www.el-osra.com/vb/
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  مقدمـة:
وحتى  المجاالت من عديدالسنوات األخيرة في في  شيده العالم الذي السريع لمتطور نظرا

 .فرديةالرياضة ال أوجماعية ال لرياضاتاالمجال الرياضي لم يكن في منأى عن ىذا التطور سواء 
مسايرة ىذا التطور التكنولوجي السريع تم تحقيق انجازات وأرقام مذىمة من قبل الكثير من وبفضل 

المنتخبات والنوادي وأبطال العالم، وأصبحت الرياضة بكل أشكاليا تمعب أدوارا ىامة في تكوين 
األفراد تكوينا متكامال مما ساعد عمى التكيف ومسايرة العصر من حيث التطور الفكري والعممي 

 دون أن ننسي التطور الكبير في أساليب وطرق التدريب الرياضي الحديث.
إن طرق التدريب ىي وسيمة تنفيذ البرنامج التدريبي من أجل تطوير الحالة البدنية 
لمرياضي، فالتدريب الرياضي يعتبر من أىم العموم التي تساعد عمى تحقيق أفضل النتائج مع 

 .الطرق واألساليب والوسائل المتاحة بشكل عمميالالعبين من خالل استخدام أفضل 
حيث يستخدم مفيوم التدريب في العديد من مجاالت الحياة كمفيوم عام يحتوى عمى 

يتم قياسيا لمتعرف عمى مستوى التحسن الحادث في تحقيق اليدف الذي  التيتمرينات التدريب 
عممية التدريب تعتبر من  أن ىإل( 1711وضع من اجمو التدريب، وفي ىذا المعني يشير مارتن )

 ، الوجدانية.حالة التغير في الجوانب الحركية، البدنية، العقمية تصف التيالعمميات المتغيرة 
 (01، صفحة 4102)محمد محمود عبد الظاهر، 

كبيرة وتأتي في كرة اليد من الرياضات الجماعية التي ليا قاعدة جماىيرية  لعبة كما أن
بيا الكثير من بمدان العالم المتقدمة وذلك بتنمية المياقة  التي اىتمالمركز الثاني بعد كرة القدم 

لعبة بحيث تعتبر كرة اليد البدنية عن طريق التخطيط الجيد المبنى عمى أسس عممية صحيحة، 
، تجمع بين الجري والقفز، واستالم الكرة، وتمريرىا في اقل وقت قت واحدإلثارة في و السرعة وا

 إلى. وتحتاج ممارستيا عن طريق قذف الكرة في مرمى الخصموتسجيل األىداف فييا  ،ممكن
  (04، صفحة 4104)قبالن, صبحي احمد،  لياقة بدنية عالية وقوة جسمانية

تعتبر من أىم متطمبات األداء القوة العضمية  أنكما يؤكد الكثير من العمماء والباحثين 
حيث ان ليا عالقة بين القوة والسرعة والتحمل الرياضي من اجل تحقيق أفضل االنجازات، 

وبالتالي فكل قدرة من ىذه القدرات الثالث تقوم بوظيفة من اجل الوصول إلى ىدف من األىداف 
( أن القوة العضمية كصفة بدنية وقدرة 1777وفي ذلك أوضح بسطويسي احمد ) ،نسعى إليياالتي 



ب  
 

فسيولوجية تعتبر من أىم الصفات البدنية ليس فقط في المجال الرياضي بل في الحياة بصفة 
   (432، صفحة 4102)محمد محمود عبد الظاهر، عامة. 

ذا  البدنية العناصر عمى تحتوي فإنيا البدني الجانب من كرة اليد أىمية إلى نظرا وا 
 التفوق الرياضي أراد فإذا والتحمل والسرعة القوة بين تجمع حيث البدنية المياقة تكوين في ساسيةاأل
 اليومي التدريب طريق عن وىذا البدنية، العناصر بيذه متمتعا يكون أن ينبغي ىذه الرياضة في

ويضيف كمال درويش وآخرون أن مستوى األداء في كرة  والرشاقة. المرونة نسيان دون المتواصل
ما تتضمنو من عوامل فسيولوجية ومورفولوجية، بمجموعة من العوامل البيولوجية ل اليد يتأثر

مي باإلضافة إلى قدرة الالعب عمى إصدار اإلشارات العصبية المناسبة لنوع االنقباض العض
، صفحة 0111)كمال درويش واخرون،  المياري أو الخططي.ب لألداء سواء البدني، المطمو 

02)  
اري المي، ي إلى االرتقاء بالمستوى البدنيإن التنوع في طرق وأساليب التدريب الحديثة أد

، وىذا االستحداث ظير بشكل واضح في بطولة كاس العالم والخططي في كرة اليد الحديثة
داءات ميارية جديدة من أاستخدام  بفعل 1771 نتابأتالوكذلك الدورة االولمبية 1771بأيسمندا 

، كذلك أساليب دفاعية من التصويبات المباغتة والسريعة سرعة في التمريرات وأنواع مختمفة
 (5، صفحة 0112)ياسر محمد حسن دبور، وىجومية حديثة 

أصبح من التدريبات التي يعتمد عمييا معظم فمقد التدريب البميومتري  ما يخص في
التدريب  أنيذكر مروان عبد المجيد  إذ، عمى مستوى االنجازالمباشر تأثير  بفضلالمدربين 

البميومتري ىي طريقة لمتدريب صممت لتتميز بتخزين واستعمال طاقة المرنة في الجسم من خالل 
العضمة  كونظاىرة الحركة الدورانية مع مدة وتقصير الدوران، وىذا يعتمد عمى حقيقة بيولوجية 

)مروان عبد المجيد ابراهيم ،  يمكنيا أن تبذل قوة أو جيدا اكبر إذا ما تم مدىا قبل أن تثبت.
 (001، صفحة 4101محمد جاسم الياسري، 

عمى أن التدريبات  1790وفرانك ديك  1771اح فتويتفق كل من أبو العال عبد ال
مقاومات ووزن الجسم ز العضمي العصبي في التغمب عمى تعكس القدرة الكبيرة لمجيا البيومترية

عضمي الناتج تتضح فييا التزامن والتوافق آللية اإلطالة والتقصير لمعمل البقدرة انقباضية سريعة 
، مما يؤدي إلى استثارة الكثير من الوحدات الحركية اإلضافية ثم يتبع ذلك من رد الفعل لإلطالة



ت  
 

بانقباض مركزي يتميز بالقوة والسرعة ويتحقق معيا أقصي دفع لمركز الثقل لمجسم في االتجاىات 
 (01، صفحة 4102)عادل عبد الحميد الفاضي،  أداء الحركات بفاعمية أكثر.المختمفة و 

 طريقة البميومترية فيالاستعمال بعض التمرينات الخاصة ب لمعرفة سنتطرق ىذا بحثنا وفي
 ـ  U19، القوة المميزة بالسرعة ( لدي العبي كرة اليد تنمية القوة ) القوة االنفجارية، القوة القصوى

العام  اإلطارثم  البحث السير الى حيثيات التي تم التطرق فييا مقدمة عمىحيث شممت دراستنا 
، الدراسة أىمية الفرضيات،، البحث إشكالية عرض تم فيو والذيلمدراسة وىو التعريف بالبحث 

 .وأوجو الشبو منياالسابقة والمشابية  والدراسات البحث مصطمحات الدراسة، من اليدف
 ىذا دراسة في تناولنا الدراسة النظرية والدراسة الميدانية :تقسيم الدراسة إلىتم كما 

  خالل من الموضوع
 وىي:ثالثة فصول  وشممت :/ الدراسة النظرية1

 .التدريب البميومتري فيو وتناولنا ل:األو  الفصل
 .الحديثة في التدريبالعممية  األسسحيث تناولنا  الثاني: الفصل
لالعبي كرة اليد وخصائص المرحمة المتطمبات البدنية  فيوعرضنا : الثالث الفصل

 .العمرية
  :فصمين عمى احتوى فقدلدراسة الميدانية: ا /2

 .لمبحث المنيجية الطرق  :الرابع الفصل
 اإلطار إلى بالعودة ومناقشتيا تحميميا، إلييا المتوصل النتائج عرض :الخامس الفصل

 .لمبحث النظري
ضوء النتائج المتحصل عمييا بعد مقابمتيا لفرضيات  في رؤيتنا طرحنا البحث خاتمة وفي

 .مناسبة وتوصيات اقتراحات األخير في مستخمصين البحث بكل موضوعية وأمانة عممية،
 
 
 
 



في تنمية القوة )القوة االنفجارية ، القوة القصوى ، القوة المميزة ة البليومتريطريقة الاستعمال بعض التمرينات الخاصة ب" 

 "U19 بالسرعة( لدى العبي كرة اليد 

 الطالب الباحث: مداح رشيد

 ملخص الدراسة: 

استعمال بعض التمرينات اخلاصة بطريقة التدريب البليومرتى يف تنمية القوة لدى العيب  ب اقرتاح برنامج تدرييبإىل  هدفت الدراسة

القوة ادلميزة بالسرعة والقوة البدنية لقياس القوة االنفجارية،  حيث استخدمنا بعض االختبارات ،سنة 91كرة اليد اقل من 

ينتمون إىل  سنة 91فريق بوقادير لكرة اليد اقل من عب من ال 2:ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من القصوى، 

العبني من العينة بطريقة عشوائية من اجل إجراء  06وقد مت اختيار ، الرابطة الوالئية لوالية الشلف مت اختيارها بالطريقة القصدية

الطريقة العشوائية إىل العبا مت تقسيمهم ب 91الدراسة االستطالعية، وبالتايل أصبحت عينة البحث األساسية تتكون من 

طريقة التدريب البليومرتي ب التدرييبالعبني طبق عليها الربنامج  80ن جمموعتني، اجملموعة األوىل هي اجملموعة التجريبية تتكون م

 ييبالتجر استخدم الباحث ادلنهج  ،عادي برنامج تدرييبالعبني وطبق عليها  80واجملموعة الثانية هي اجملمعة الضابطة تتكون من 

أسابيع مث أعيدت نفس  80بعد إجراء االختبارات البدنية  القبلية مث تطبيق الربنامج دلدة ، الدراسة نظرا دلالئمته ألهداف

االختبارات البدنية البعدية عليهم، واعتمد الباحث على الوسائل االحصاية ادلناسبة دلعاجلة النتائج والبيانات عن طريق احلزمة 

 .(spssاالحصاية )

تنمية القوة  إىل يؤدىالربنامج باستعمال بعض التمرينات اخلاصة بطريقة التدريب البليومرتي  على أنحيث توصلت الدراسة 

 .U19العضلية لدى العيب كرة اليد 
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The use of certain exercices related to thetraining plyometric method to 
develop the force (explosive force, maximum force and the force-

velocity) for the players of handball U19. “ 

Enquiring student: Meddah Rashid 

Summary of thesis: 

The study with theobject to propose a training program usingsome  exercises According to the 
training plyometric method in the development of the force for  the players of handball less than 
19 years, for that we used physical tests to measure the explosive force, the maximum force and 
the force velocity, and with this intention, the study was undertaken on a sample of 22 
handballer old of less than 19 years of the team of handball of Boukadir, pertaining to the league 
off Chlef, this sample was selected by the sampling procedure reasoned, and 06 players were 
selected by the sampling procedure random in order to carry it outexploratory study. 

To carry out our tests the principal sample of research is composed of 16 players, who were 
divided randomly into two groups, groups experimental made up of 08 players on whom the 
program of involve by the plyometric method was applied and the second group of sample 
controls made up of 08 players applied an ordinary training program.  

The researcher used the experimental approach because of his relevance for the aims of the 
study, after having carried out the physical pretests on the two samples (experimental and 
control) then applied the program for 08 weeks, then the researcher applied the physical post-
tests to the two samples, to analyze the results obtained the researcher used the statistics called 
Statistical Package (SPSS) suitable with the treatment of his data. 

The study revealed that the program using certain exercises by the training plyometricmethod 
leads to the development of the muscular force in for players of handball U19. 

 

Key words: Plyometric training method -Special exercises - Maximum force - Force velocity 
- Explosive force - Handball - Age category U19. 
 



 
L'utilisation de certains exercices liés à la méthode  d’entrainement 

pliométrique pour développer la force (force explosive, force maximale 
et la force vitesse) pour les joueurs de handball U19. " 

 
                                                                Étudiant chercheur : Meddah Rashid 

Résumé de de la thèse: 
L'étude à le but de  proposer un programme d'entraînement utilisant des exercices Selon  la 
méthode d'entraînement pliométrique dans le développement de la force chez les joueurs de 
handball demoins de 19 ans, pour cela  nous avons utilisé des tests physiques pour mesurer la 
force explosive ,la force maximale et la force vitesse, et pour ce faire, l'étude a été menée sur un 
échantillon de 22 handballeur âgée de moins de 19 ans de L'équipe de handball de Boukadir, 
appartenant à la league of Chlef, cet échantillon  a été sélectionnée par la méthode 
d’échantillonnage raisonné, et 06 joueurs ont été sélectionnés par la méthode d’échantillonnage 
aléatoire  afin de réaliser  l'étude exploratoire. 

Pour réaliser nos tests l'échantillon de recherche principal est composé de 16 joueurs, qui ont été 
répartis au hasard en deux groupes, groupe expérimental composé de 08 joueurs sur lequel le 
programme d’entrainent par la méthode pliométrique a été appliqué et le deuxième groupe 
d’échantillon contrôle composé de 08 joueurs ont appliqués   un programme d’entrainement 
ordinaire.  

Le chercheur a utilisé l'approche expérimentale en raison de sa pertinence pour les objectifs de 
l'étude, après avoir effectué les pré-tests physiques sur les deux échantillons (expérimental et 
control) puis appliqué le programme pendant une période de 08 semaines, ensuite le chercheura 
appliquéles post-tests physiques sur les deux échantillons, pour analyser les résultats obtenu et 
traiter les données  le chercheur a utilisé les moyens statistiques appelait Paquet statistique(SPSS). 
 
L’étude a révélé que le programme utilisant certains exercices par  la méthode d'entraînement 
pliométrique conduit au développement de la force musculaire chez les joueurs de handball 
U19. 
Mots clés: Entraînement pliométrique - Exercices spéciaux - Force maximale –Force vitesse - 
Force explosive - Handball –Catégorie d’Age U19. 
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 البحث: إشكالية -1
 تطمبي إذ اليد كرة في وخاصة ،السيؿ باألمر ليس النتائج أحسف عمي الرياضي إف حصوؿ

، والقدرة عمى ربطيما معا حيث تشير العديد مف الدراسات عمى أف (والقوة السرعة) ف ىاميفيعنصر أداؤىا 
بدرجة كبيرة عمى  الحركي وتأثيرىا األداءالعوامؿ األساسية في القدرة عمى تطوير  تعتبر مفالقوة العضمية 

احد تعد القوة العضمية  بحيث ،مثؿ التحمؿ والرشاقة والمرونة باألداءالقدرات البدنية األخرى المتعمقة 
في النشاطات  جوىرية لألداء المثالي كما تعدعناصر المياقة البدنية والصحية العنصر األساس مف 
أداء األعماؿ المنزلية واالستمتاع بالنشاطات ، حمؿ األشياء، رفع، الركض، المشي، اليومية مثؿ الجموس

ومف اجؿ تحقيؽ ىذا  ،(121، صفحة 0212شغاتي، )فاضل كامل مذكور ، عامر فاخر الرياضية 
  .حجـ و راحة بينية، حمؿ التدريب مف شدةمعية إضافة إلى مكونات يجب إتباع برنامج 

ولتحقيؽ  ،المنافسات في األداء مستوى عمى تؤثر التي العناصر أىـ مف العضمية القوة تعتبركما 
رفع الاجؿ  الحديثة يةساليب التدريباألالبحث عمي أحسف الطرؽ و  عمى القائميف عمى التدريب يجبذلؾ 

 إفالصفات التي يجب  أىـ، ومف العبي كرة اليدللفني والنفسي ا، الخططي، المياري، المستوي البدني
والقوة المميزة  القصوىالقوة ، التي تتمثؿ في القوة االنفجارية بأنواعياىي القوة العضمية ىؤالء يتصؼ بيا 

عممية وفقا التدريب الجيد المبني عمى أسس  ، وكؿ ىذا عف طريؽدوف نسياف الصفات األخرىرعة بالس
 .لشروط  محدودة وموجية لمجاؿ تخصص

التدريب الرياضي  أف اذحدوث تغير مورفولوجي  إلى Holman  1986هولمانيث يري ح 
الداخمية وكذلؾ تكيؼ  األعضاءالمثيرات الحركية )تمرينات (، والتي تحدث تكيؼ بيولوجي في  إلىيشير 

 (20، صفحة 1998)أمر اهلل احمد ألبساطي، مورفولوجي 
التدريبية الحديثة ومف بينيا تدريبات  أساليبظيور  إلى أدىاالىتماـ المتزايد بالقوة العضمية  إف
 لأللياؼحققت نتائج كبيرة جدا حيث ترتكز حركات البميومترؾ عمى منعكس االنقباض  التيالبميومتري 

، ومف الجانب العضمية نفسيا األلياؼالعضمية والناتج مف التحمؿ السريع )وكذلؾ مف االمتداد ( مف 
اد تسبب مثيرات عصبية مستقبالت االمتد تمزؽ فاف أوزائد وث االمتداد احتماؿ حد فعندالفسيولوجي 
فتحدث عممية  ،مف قبؿ مستقبالت االمتداد أخرىارتدادىا تستمـ مرة  وعند لشوكياخاع ترسؿ إلى الن

)جمال صبري فرج، .مما يؤدى الى حمايتيا مف االمتداد الزائد وبالتالى حمايتيا مف التمزؽ لمعضمة إيقاؼ
 (06، صفحة 0212
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كاف اليدؼ منيا  التي 2008تحديد دراسة صميحة زكي السابقة المرفقة ببحثنا و  الدراساتحسب 
 فمعرفة المورفولوجية وسوماتوتيف والبميومترى عند الرياضييف الجزائرييف ومقارنتيـ بنظرائيـ البمجيكيي

إف الجزائر يتميزوف بنمط العظمي،  أنيـ إلىالدراسة  أظيرتوالكندييف والفرنسييف في لعبة كرة اليد حيث 
تمتمؾ كؿ اإلمكانيات مف حيث الموارد البشرية والمادية والظروؼ المناخية والطبيعية لمختمؼ الرياضات 

وكذلؾ  نات وسيطرتيا عمى أفريقياالثمانيوخاصة كرة اليد مما أدى إلى حصوليا عمى المراتب األولى في 
 .مشاركة في الدورات األولمبية والدوليةال

لبميومترى في في استعماؿ برنامج تدريبي بطريقة التدريب ااساسا يتمثؿ  اف اليدؼ مف دراستنا
القوة القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة اليد فالالعب الذي يتميز بتنمية القوة القصوى، 

خالؿ والمياقة البدنية العالية يمكنو التغمب عمى منافسيو مف حيث األداء والمستوى وىذا ما نالحظو مف 
ففي دراستنا المقترحة نعمؿ عمى تطوير القوة  سنة، 19الصعوبات التي تواجو العبينا لفئة اقؿ مف 

 وعمى ،غيير في حمؿ التدريببالت وذلؾتطبيؽ برنامج تدريبي مف خالؿ البميومترى  باألسموبالعضمية 
 :التالي التساؤؿ طرح تـ األساس ىذا

القوة )ةالبميومترية في تنمية القو ريقة طالكيف يؤثر استعمال بعض التمرينات الخاصة ب 
 سنة ؟  19 -17لسرعة ( لدي العبي كرة اليد ، القوة المميزة باالقصوى، القوة االنفجارية

 :الجزئية التساؤالتـ 1ـ 1
نفجارية لدي طريقة البميومترية في تنمية القوة االاليؤثر استعماؿ بعض التمرينات الخاصة ب كيؼ -

 ؟بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطةسنة  19 -17العبي كرة اليد 
لدي العبي  القصوىالقوة  تنميةطريقة البميومترية في الكيؼ يؤثر استعماؿ بعض التمرينات الخاصة ب -

 ؟بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطةسنة  19 -17كرة اليد 
طريقة البميومترية في تنمية القوة المميزة بالسرعة لدي الكيؼ يؤثر استعماؿ بعض التمرينات الخاصة ب -

 ؟بيف افراد المجموعتيف التجريبية والضابطةسنة  19 -17العبي كرة اليد 
لتجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة ا -

طريقة التدريب البميومتري في تنمية القوة لدي العبي كرة اليد الباستعماؿ بعض التماريف الخاصة ب
 ؟سنة  19 -17
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 : العامة الفرضية  -0
طريقة البميومترية في تنمية القوة ) القوة االنفجارية الاستعماؿ بعض التمرينات الخاصة بيؤثر 

 .سنة 19 -17 كرة اليد، القوة المميزة بالسرعة ( لدي العبي القصوى،القوة 
 :الجزئية الفرضية -0-1

 في والتجريبية الضابطةمجموعة لم والبعدي القبمي القياسيف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 . لصالح المجموعة التجريبية سنة 19-17لدي العبي كرة اليد تنمية القوة االنفجارية 

 في والتجريبية الضابطةمجموعة لم والبعدي القبمي القياسيف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 . لصالح المجموعة التجريبية سنة 19-17تنمية القوة القصوى لدي العبي كرة اليد 

 في والتجريبية الضابطةمجموعة لم والبعدي القبمي القياسيف بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -
 . لصالح المجموعة التجريبية سنة 19-17تنمية القوة المميزة بالسرعة لدي العبي كرة اليد 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي  -
 -17طريقة التدريب البميومتري في تنمية القوة لدي العبي كرة اليد لاباستعماؿ بعض التماريف الخاصة ب

 .ولصالح المجموعة التجريبيةسنة  19
 :البحثأهداف ـ 0

 :  يمي ماتحقيؽ  إلى البحث ييدؼ 
 لتنمية القوة خاصة بالعبي كرة اليد لبميومتريا التدريب ةقيطر  باستخداـ تدريبي برنامج وضع -

  .سنة 19اقؿ مف 
عمى اثر التدريبات البميومترية عمى تحسيف القدرات البدنية لدى العبي كرة اليد اقؿ الكشؼ  -

 سنة. 19مف 
 بعض تطوير عمى البميومتري التدريب اسموب استخداـب البرنامج التدريبي اثر عمى التعرؼ -

 . سنة 19اقؿ مف  لدي العبي كرة اليد لدى البدنية الصفات
 لعينة البدني الجانب تطوير في المقترحة التدريبية الوحدات ىذه تأثير مدى عمى التعرؼ -

 . التجريبية البحث
ة اليد بطريقة التدريب البميومترية في تطوير التعرؼ عمى استعماؿ التماريف الخاصة في كر  -

  القوة العضمية.
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 :البحثأهمية ـ 4

 التدريب البميومترى باستعماؿ بعض التمرينات الخاصة بأسموب مقترحة تدريبية الوحدات تقديـ -
 .الفعاؿ التدريب أو التكويف المجاؿ ىذا في لمميتميف

التدريب البميومترى لممجموعة التجريبية  بأسموبالكشؼ عف االختالؼ بيف البرنامج التدريبي  -
 وبرنامج التدريبي لممجموعة الضابطة. 

 . العمرية المرحمة عمى وتأثيرىا الفترة ىذه فيكرة اليد  رياضة ممارسة -
 توفير قاعدة مف المعمومات والبيانات العممية لممدربيف مف اجؿ االرتقاء بمستوى الالعبيف. -
عمى الالعبيف واالستفادة منيا مف اجؿ االرتقاء  وتأثيرىاالنظرية والعممية  المعرؼاكتساب  -

 .والميارىمف الجانب البدني  الالعببالمستوى 
  .المعمومات الصحيحة والدقيقة إلى المدربيفإيصاؿ  -
عمى بعض ميارات العبي كرة اليد انعكاس تنمية القوة العضمية  إمكانيةالتعرؼ عمى مدى  -

 سنة. 19اقؿ مف 
 :البحث اختيار أسبابـ 5

 طبيعة الموضوع الذى يمثؿ جانب ميـ مف جوانب كرة اليد الحديثة. -1
 بيذا الجانب.يعد تكممة لبحوث سابقة التى اىتمت  -2
 . الجزائر في كرة اليد رياضة تراجع -3
 .إفادة المدربيف عمى معرفة طرؽ وبرامج تطوير القوة العضمية لالعبي كرة اليد -4
 .المجتمع وسط في ونشرىا الرياضة يذهل ترويج -5

  :البحث والمصطمحات المفاهيم تحديد -6
 :التدريب البميومتري* 
ة حيث مف مجيز  آليات إلىلمتدريب البميومتري مناىج مختمفة التي ال تحتاج : يتعريف اصطالح 
المتفجرة. لالماكف المالئمة لمتمكف مف االنجاز المتساىؿ لمتماريف  األمثؿاالختبار  عمىاالعتماد  أولوياتيا

(Christophe carrio, 2001, p. 17) 
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وكذلؾ يعرفو الفورد انو نظاـ لتماريف التدريب المصممة لتطوير قوة ومدى المرونة، فاف 
)مرواف عبد المجيد ابراىيـ، محمد جاسـ  انقباضيا. أثناءمجموعات العضالت تتمدد تحت ثقؿ 

  (118،ص2010الياسرى،
   ىو االستعماؿ أجيزة مف اجؿ تطوير القوة في اقؿ ممكف.  تعريف إجرائي:    
 العضمية:القوة * 

" مقدرة أو سعة العضمة أو المجموعة STRENGTHتعني القوة العضمية  :اصطالحيتعريف 
 .احدة مف خالؿ مدي كامؿ لحركتيا "ضد مقاومة لمرة و  FORCEالعضمية في إخراج أقصي قوى 

 (117، صفحة 2004)مفتي ابراىيـ ، 
ىو محاولة التغمب عمى مقاومة خارجية عف طريؽ استعماؿ مجموعة مف  اجرائي:تعريف 

 العضالت.
  : القوة االنفجارية* 

 أفسرعة ممكنة ويجب  أقصيالتغمب عمى قوة اقؿ مف القصوى ولكف في  يى تعريف اصالحى:
، صفحة 1997)ياسر محمد حسف دبور، يكوف ىناؾ لحظات زمنية يتوقؼ عندىا الالعب لتجميع قوتو 

256) 
ويعرفيا بسطوسي احمد بأنيا اعمي قوة ديناميكية يمكف اف تنتجيا العضمة او مجموعة عضمية 

 لمرة واحدة.
 ىو محاولة التغمب عمى قوة في اقؿ زمف ممكف. تعريف اجرائي:

 :القوة القصوى* 
قوة العظمي بأنيا أقصى قوة يستطيع الجياز العضمي العصبي إنتاجيا في  تعريف اصطالحي:

 األنشطة ألنواعالصفات البدنية الضرورية  أىـالقصوى( مف )العظمي .والقوة  إراديحالة أقصي انقباض 
، 1994)محمد حسف عالوى،  .الرياضية التي تستمـز التغمب عمى المقاومات تتميز بيا بارتفاع قوتيا

  (98صفحة 
ويعرفيا كماؿ جميؿ انيا عبارة عف اقصى قوة يستطيع الجياز العضمى العصبي انتاجيا في حالة 

 اقصى انقباض ارادى.
 انتاجيا في حالة انقباض ارادي.اقصى قوة يمكف لمجياز العصبي العضمى  ىو تعريف اجرائي:

 بالسرعة:القوة المميزة *
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قدرة الجياز" العصبي العضمي " في التغمب عمى مقاومات تتطمب درجة  بأنيا اصطالحي:تعريف 
القوة المميزة بالسرعة باعتبارىا مركب مف  إلىوعمي ذلؾ ينظر  العضمية.عالية مف السرعة االنقباضات 

  (98صفحة ، 1994)محمد حسف عالوى،  السرعة.صفة القوة العضمية وصفة 
عمى أنيا مقدرة العضمة أو مجموعة عضمية لمبموغ بالحركة إلى أعمى تردد  1979ويعرفيا ىارا 
 في اقؿ زمف ممكف.

 :بالبميومتري تماريف خاصة* 
، مف خالؿ ما اجؿ تنمية قوة المطاطية العضمية ىي تماريف صممت مف تعريف اصطالحى:

قصوى لالعبي  أىميةوالتقصير وطريقة خاصة لتنمية القدرة االنفجارية التي تحتؿ  اإلطالةيعرؼ بدورة 
، صفحة  1997)ياسر محمد حسف دبور ،  كرة اليد وتستخدـ بكثافة في التصويب والخداع والدفاع .

256)  
اجؿ تنمية قوة عضمية مف خالؿ ىى صفة مركبة بيف السرعة والقوة مف  تعريف اجرائي:

 استخداميا عممية االطالة والتقصير.
  اليد:كرة * 

ىي لعبة جماعية تجمع بيف فريقيف وعرفيا صبري احمد بأنيا لعبة السرعة  تعريف اصطالحي:
)صبحي  واإلثارة معا في وقت واحد تجمع بيف الجري والقفز واستالـ الكرة وتمريرىا في اقؿ وقت ممكف.

  (09، صفحة 2012احمد قبالف ، 
  :المرحمة العمرية* 

مع ازدياد النمو عرضا المرحمة يكوف نمط الجسـ قد بمغ أقصى طوال  هىذ تعريف اصطالحي:
لية واالنفعانا ترتبط المتغيرات الجسمانية والفسيولوجية ارتباطا مع التغيرات االجتماعية ى، و بشكؿ ممحوظ

 (67، صفحة 2002)مرواف عبد المجيد ابراىيـ،  .والعقمية التي يمر بيا الفرد
 : والمشابهة السابقة الدراسات  ـ7
 العربية:الدراسات  ـ1ـ7
 حسب الترتيب الزمني: -7-1-1
برنامج مقترح لمتدريب البميومتري لتنمية القدرة العضمية  تأثيربدراسة  :(1998قام محمد صفوت )ـ 1

برنامج مقترح لمتدريب البميومتري لتنمية  تأثيرلالعبي المبارزة بيدؼ التعرؼ عمى  األداءعمى مستوى 
الدراسة  أجريتلالعبي المبارزة واستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث  األداءالقدرة العضمية عمى مستوى 



                                                                                                                                                        مدخل اىل البحث                                             صل التمهيدي:                                                                                                                 الف  

 
11 

سنة وتـ تقسيميـ  (17)العبا مف العبي منطقة القاىرة لسالح السيؼ تحت (20)عمى عينة قواىما 
ضابطة اتبعت البرنامج  وأخرىتجريبية تـ تدريبيا بالبرنامج المقترح  إحداىمامجموعتيف  إلىعشوائيا 

التدريب البميومتريؾ  أفحث نتائج الب أىـ، وكاف مف بيف  أسابيع 8التقميدي واستغرؽ تطبيؽ البرنامج 
 لدى المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة . األداءيؤثر ايجابيا عمى تنمية القدرة العضمية ومستوى 

استخداـ التدريبات البميومترية وتدريبات  تأثيربدراسة عف  :(1999قامت منال محمود مرسي الزيني )ـ 0
التدريبات البميومترية عمى  تأثيرالتعرؼ عمى  إلىعمى مسافة البدء في السباحة ، ييدؼ البحث  األثقاؿ

، استخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمجموعتيف تجريبيتيف  أفضؿ وأييمامسافة البدء في السباحة 
لقياس القبمي والبعدي بطريقة ا باإلثقاؿباستخداـ تدريبات البميومتري واالخري  باستخداـ تدريبات  إحداىما

طالبة مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية الرياضية بجامعة المنوفية  (48)لكؿ منيما واشتممت العينة
البرنامجيف المقترحيف البميومتري  أفنتائج الدراسة  أىـوكاف مف  أسبوع (12)واستغرؽ تطبيؽ البرنامج 

ميومترى نتائج بقد اثر ايجابيا عمى مسافة البدء مف خارج الماء في السباحة وقد حققت مجموعة ال واألثقاؿ
تنمية القدرة العضمية  في أفضؿوكذلؾ حققت نتائج  األثقاؿزيادة البدء في سباحة عف مجموعة  في أفضؿ

 .األثقاؿعمى مجموعة 
بدراسة عف فاعمية تطوير القدرة العضمية لمرجميف عمي بعض  :(0221)قام  محمد احمد رمزيـ 0

الخصائص البيوميكانيكية لمحجمة لناشئ الوثب الثالثي استخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ 
العبيف مف ناشئ مركز  (10)القياس القبمي و البعدي واشتممت العينة عمى بأسموبالمجموعة الواحدة  

وتـ تدريب المجموعة التجريبية  (سنة 16-15)مابيف  أعمارىـلشرقية وتراوحت تدريب العمالة بمحافظة ا
التدريبات  تأثيرنتائج الدراسة  أىـوكاف مف  أسابيع (8)بالبرنامج المقترح واستغرؽ تطبيؽ البرنامج

كية البميومترية المقترحة ايجابيا بداللة معنوية عمى القدرة العضمة لمرجميف وبعض الخصائص البيوميكاني
 لمرحمة الحجمة لالعبي الوثب العالي.

فاعمية التدريبات البميومترية النوعية في تنمية "راسة عف دب :(0220طرق محمود عبد السالم فرج )تـ 4
القوة االنفجارية والتقدـ بالمستوى الرقمي عمى ضوء تحسف بعض الخصائص البيوديناميكية الخاصة 

التدريبات البميومترية  اثر فاعميةالتعرؼ عمى  إلىوييدؼ البحث  "العاليبمرحمة االرتقاء في الوثب 
النوعية في تنمية القوة االنفجارية لمطرؼ السفمى والتقدـ بالمستوى الرقمي وفاعمية التدريبات البميومترية 

واستخدـ الباحث  العاليالنوعية في تحسيف الخصائص البيوديناميكية الخاصة بمرحمة االرتقاء في الوثب 
عينة  أفرادالمنيج التجريبي بتصميـ ذو المجموعة الواحدة وتطبيؽ القياسات القبمية والبعدية حيث بمغ عدد 
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بالعاب القوى بالفرقة الرابعة بكمية التربية الرياضية  األوؿطالبا مف بيف طالب التخصص  (15)البحث 
 أىـوكاف مف بيف  أسبوعياوحدات  (3)بواقع  أسابيع (8)لمبنيف جامعة الزقازيؽ واستغرؽ تطبيؽ البرنامج 

نتائج البحث وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف القياسيف القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي في 
لدي عينة البحث وتطوير  العاليتحسيف الخصائص البيوديناميكية الخاصة بمرحمة االرتقاء في الوثب 

 .األداءمستوى 
قاـ بدراسة تأثير التدريبات البميومترية عمى تطوير الرشاقة الخاصة  (:0225محمد سعد عمى محمد )ـ 5

حيث كاف اليدؼ إلى سنة ( 14-12)وعالقتيا بتطوير مستوى أداء الكاتا لدي ناشئ الكاراتيو مرحمة مف
أداء الكاتا لدي  معرفة تأثير التدريبات البميومترية عمى تطوير الرشاقة الخاصة وعالقتيا بتطوير مستوى

، استخدـ الباحث المنيج التجريبي لما يتميز بو مف خصائص تتفؽ مع طبيعة ىذا البحث ئ الكاراتيوناش
، مجموعات متساوية( 3)وتـ تقسيميـ إليسنة  (14-12)العبا يتراوح سنيـ مابيف (60)وكاف عدد العينة

مج التدريبي بصالة العاب وقاـ باالختبار القبمي واالختبار البعدي ألفراد العينة وكذا تنفيذ محتوى البرنا
إلسكندرية وكانت النتائج أظيرت انو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياس القبمي النادي بمحافظة ا

، وكذلؾ وجود ارتباط عالي بيف تطوير الرشاقة الخاصة وبيف ي ولصالح القياس البعديوالقياس البعد
عمى العمؿ عمى تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح تحسيف مستوى أداء الوثبة. واألخير أوصي الباحث 

باستخداـ التدريبات البميومترية العامة والخاصة لما لو مف تأثير ايجابي عمى تطوير الرشاقة الخاصة 
( سنة وكذلؾ االىتماـ 14-12)وتحسيف مستوى األداء المياري لمكاتا لدي الناشئ الكاراتيو مرحة مف

  ة لطبيعة األداء المياري مف خالؿ المسار الحركي والزمني.باستخداـ التمرينات المشابي
تطوير القوة االنفجارية مف  "ىدفت الدراسة إلى :(0226)كيالني وهيا محمد القطاميهاشم عدنان الـ 6

وكاف اليدؼ مف الدراسة إلى معرفة اثر ممارسة تدريب  "خالؿ االىتزازات الالإرادية والتدريب البميومتري
االىتزازات الالإرادية في تحسيف القوة االنفجارية ، وكذلؾ التعرؼ عمى اثر التدريب البميومتري في تحسيف 
القوة االنفجارية وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف افرد المجموعة التجريبية األولى ) التدريب البميومتري ( 

لمجموعة التجريبية الثانية ) التدريب االىتزازي الالإرادي ( في تحسيف القوة االنفجارية  .وقد تكونت وأفراد ا
(العبا مف العبي كرة اليد الناشيف في مدراس االتحاد الثانوية لمبنيف لمفئة العمرية 30عينة مف )

وعة األولى لمتدريب سنة( حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبيتيف متساويتيف خضعت المجم15.16)
البميومتري باستخداـ الوثب فوؽ الصناديؽ )الوثب العميؽ(، وتدربت المجموعة الثانية باستخداـ جياز 

. وكانت النتائج الدراسة عمى عدي. واستعمؿ القياس القبمي والبلؾ بتفعيؿ االىتزازات الالإراديةجاليميو وذ
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داللة إحصائية عمى المتغيرات الوثب الطويؿ والوثب  استخداـ التدريب البميومتري اظير فروقا ذات أف
العمودي وثني الركبتيف نصفا ولصالح القياس البعدي ، بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية 
عمى متغيرات الوزف ونسبة الدىف ومحيط الفخذ، ودلت النتائج عمى استخداـ التدريب االىتزازي الالإرادي 

ومتري في تنمية عمى متغيرات الوثب العمودي وكذلؾ أوصي باعتماد التدريب البمي اظير فروقا ذات داللة
، وانو باإلمكاف االستفادة مف االىتزازات الالإرادية في تطوير القوة االنفجارية لموثب القوة االنفجارية

 العمودي.
معرفة "المرفولوجية و سوماتوتيف والبميومتري عند  إلىىدفت الدراسة  (:0228دراسة صميحة زكي )ـ 7

لتحسيف  و لكؿ رياضة تخصصية مورفولوجينمط  أحسفالرياضييف الجزائرييف" وذلؾ مف اجؿ تحديد 
جسدي لمرياضي الجزائري الشاب وتحسيف اختبار الوثب مف اجؿ تقييـ الدراسة   أنجزت، حيث األداء

مروفوتيب وسموتوتيب ، تـ تقييـ الشكؿ بميومترية أساليبيؽ العمودي لالعبي كرة اليد مف خالؿ تطب
 (37)، فى حيف شارؾمف الشباب الرياضييف الجزائرييف (104). وتكونت العينة مف )شبكي وجسدي(

مف العينة الرياضييف الجزائرييف  أف إلىدراسات قياس التبايف ، ومثمت النتائج  فيشخصا مف العينة 
 األخيروقطاعية اصغر مف نظرائيـ مف البمجيكييف وكندييف وفرنسيوف ىذا  إجماليةيظيروف معممات 

 أداءتـ تحسيف  وأخيرا، لمجزائرييف األساسيةالتماثؿ ىو السمة  أفيتميزوف بنمط العظمي ، في حيف 
، حيث اعتمد عمى حصتيف في أسبوع لمدة ي البطولة الوطنية بالنسبة لمقفزف الالعبيف لكرة اليد لكرة اليد

عداد العب كرة اليد ( 7) أسابيع . ستكوف ىذه النتائج بمثابة دعـ األساسي لتدريب الرياضي الجزائري وا 
 .(أ)الذيف يمعبوف البطولة الوطنية 

قاـ بتصميـ برنامج تدريبي بميومتري مقترح لتحسيف بعض  (:0229دراسة احمد محمود خميس )ـ 8
حيث كاف اليدؼ مف الدراسة تنمية وتطوير المطموبات البدنية والميارية لناشئيف كرة السمة بوالية الخرطـو 
حيث ىدفت الدراسة  (polymétrie trainingالقوة العضمية وتحسيف السرعة الحركية لالعبي كرة السمة )

ير برنامج تدريبي بميومتري لكرة السمة لمناشئيف وتحديد ميارات التصويب مف منافسات إلى معرفة تأث
 (30). حيث تكونت عينة مف التجريبي بصميـ المجموعة الواحدةمختمفة ، حيث استخدـ الباحث المنيج 

االختبارات تمت  إجراء، وبعد لمقترح عمييـناشا اختيروا بطريقة العمدية وتـ تنفيذ البرنامج التدريبي ا
بيف القياس القبمي  إحصائيا، وكانت النتائج عمى النحو التالي وجود فروؽ دالة  اإلحصائيةالمعالجة 

التوصيات استخداـ التدريبات  أىـالبدني لصالح القياس البعدي ومف  لألداء t-testوالبعدي في مستوى 
خصوصا في  بأنواعيالدائـ عمى الوثبات البميومترية عند تدريب العبي كرة السمة نظرا العتمادىـ ا
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اليجومية وكانت بعض االقتراحات أف يتبني االتحاد السوداني  أوالدفاعية المتابعة  أوالتصويب بالوثب 
 .وحد يعمـ عمى االتحادات الوالئيةلكرة السمة برنامج تدريبي م

تدريبات البميومترؾ  تأثيرقاـ بدراسة (: 0210)داخل حسين إيهابصريح عبد الكريم الفضمى و ـ 9
تطوير بعض القدرات الخاصة وسرعة االنطالؽ لالعبي الوثب العالي حيث ىدؼ الباحثيف  فيالمائية 

البميومترؾ بوسط المائي لالعبي الوثب العالي بالعاب القوى  بأسموبتطبيؽ تدريبات القفز المختمفة  إلى
العالي، وىدؼ البحث إلى إعداد  فعالية بالوثبلمشباب لتطوير بعض القدرات البدنية ذات العالقة ب

تدريبات بالوسط المائي والتعرؼ عمى تأثيرات ىذه التدريبات عمى تطور بعض أنواع القوة الخاصة 
العالي لمشباب، اجري البحث عمى عينة مف العبي الوثب  يوالسرعة وسرعة االنطالؽ واالنجاز لواثب

العالي وتـ إجراء اختبارات قبمية وبعدية حيث أظيرت أف التدريبات كاف ليا تأثير فعاال في تطور القدرات 
  البدنية الخاصة واالنجاز.

بالسرعة وبعض عمى القوة المميزة التدريب البميومتري  تأثيرقاـ بدراسة  (:0210بوكراتم بمقاسم )ـ 12
الميارات األساسية في كرة القدـ حيث اقترح النموذج التدريبي المقترح ضمف ىذا البحث الذي تـ تطبيقو 
في مدة ثمانية أسابيع  في فترة التحضير البدني العاـ والذي يتضمف مجموعة مف التماريف البميومترية 

التدريب البميومترى يؤثر بشكؿ فعاؿ في  التي تتناسب مع فئة األواسط في كرة القدـ وتـ استنتاج أف
 تطوير الميارات األساسية في كرة القدـ وكذا تنمية القوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية. 

عمى القدرات  وتأثيرهقاـ بدراسة برنامج تدريبي بميومتري مقترح  (:0216محمد جابر العصار ) أيمنـ 11
قمي لموثب الطويؿ لطالب كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة ر البدنية الخاصة لتحسيف المستوى ال

وكاف اليدؼ ىذا البحث التعرؼ عمى اثر برنامج تدريبي بميومتري مقترح عمى تحسيف القدرات االقصي 
 األقصىالبدنية الخاصة والمستوى الرقمي لموثب الطويؿ لطالب كمية التربية البدنية والرياضية بجامعة 

بكمية التربية  األوؿقطاع غزة بدولة فمسطيف، واشتمؿ مجتمع البحث عمى طالب المستوى  وؿاألالمستوى 
واعتمد عمى وقد اختيرت العينة بالطريقة العشوائية ، ( طالب52)البدنية والرياضية وكاف عدد العينة

المنيج التجريبي وذلؾ لمالئمتو لظروؼ البحث وبعد المعالجة اإلحصائية ، كانت أىـ النتائج البحث 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى تحسيف القدرات البدنية الخاصة 

ا يمي يجب أف ييتـ مدربي والمستوى الرقمي لموثب الطويؿ لصالح القياس البعدي، ويوصي الباحث بم
وضرورة احتوائيا عمى أكثر مف العاب القوى ببرامج التدريب البميومتري وكذلؾ اىتماـ بالوحدة التدريبية 

 .ىدؼ
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برنامج تدريبي مقترح باستخداـ التدريب البميومتري عمى  اثر (:0216جودت ساطي حمد اهلل )ـ 10
حيث  األمريكيةبعض القدرات البدنية والفسيولوجية لدى العبي منتخب كرة القدـ في الجامعة العربية 

التعرؼ عمى  اثر برنامج تدريبي مقترح باستخداـ التدريب البميومتري عمى بعض  إلىىدفت الدراسة 
، ولتحقيؽ ذلؾ األمريكيةولوجية لدى العبي منتخب كرة القدـ في الجامعة العربية القدرات البدنية والفسي
 15مجموعتيف متكافئتيف  إلىمنتخب كرة القدـ، تـ تقسيميـ  العبيالعب مف  30تكونت العينة مف 

البرنامج التدريب  إلىالعب لكؿ مجموعة ضابطة وتجريبية، حيث خضعت المجموعة التجريبية 
اختبارات قبمية وبعدية بعد  إجراء، تـ التقميديالبرنامج  إلىالمجموعة الضابطة خضعت  اأمالبميومتري 

لقياس ، وقد تـ اخذ قياسات قبمية وبعدية أسبوعيةبواقع ثالث وحدات تدريبية  أسابيع ثمانيتطبيؽ لمدة 
العبيف إلى تأثير تدريبات البميومترؾ عمى تطوير القدرات البدنية والفسيولوجية حيث خضع جميع ال

اختبارات بدنية وفسيولوجية ) القوة االنفجارية لمرجميف، القوة االنفجارية لمذراعيف، السرعة االنتقالية، تحمؿ 
القوة لعضالت الذراعيف، وتحمؿ القوة لعضالت البطف ( والقدرة و السعة الالاكسجينية  وبعد جمع وتحميؿ 

ؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي أظيرت النتائج وجود فرو  SPSSالنتائج باستخداـ 
ولصالح القياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية واستنادا إلى النتائج وصى الباحث بضرورة استخداـ 

 تدريبات البميومترؾ لالرتقاء بالقدرات البدنية والفسيولوجية لالعبي كرة القدـ. 
وكاف عنوانيا تأثير استخداـ بعض تماريف البميومتريؾ  (:0217دراسة حسين بن زيدان وآخرون )ـ 10

استخداـ بعض التماريف  تأثيرالتعرؼ عمى  إلىييدؼ لتحسيف القوة المتفجرة واالنجاز الرقمي التي 
البميومتريؾ لتحسيف الطاقة المتفجرة واالنجاز الرقمي في فعالية القفزة الطويمة بيف قبؿ وبعد االختبارات 
لعينة البحث. استخدـ الباحثوف تجريبيا طريقة تتفؽ مع طبيعة البحث. تـ تشكيؿ العينة مف قبؿ الطالب 

مجموعتيف  إلىطالبا وتـ تقسيميـ  44جامعة مستغانـ تـ اختيار معيد الرياضة والتربية البدنية، إلى ينتمي
العريضة واختبار التحصيؿ الرقمي. وبعد المعالجة اإلحصائية مف  متساويتيف، وبعد استخداـ اختبار القفزة

النتائج الخاـ وجد الباحثوف أف تماريف البميومتريؾ المستخدمة أدت إلى تحسيف القوة المتفجرة لمساقيف 
 االنجاز الرقمي في الوثب الطويؿ بيف االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية  وكذلؾ

 لممجموعة التجريبية.
قاـ بدراسة العالقة بيف بعض العوامؿ المورفولوجية والقوة  (:0217)بوطبة مراد و ولهي جاللـ 14

سنة حيث  19-17المميزة بالسرعة باستخداـ التدريب البميومتري لدي العبي كرة القدـ صنؼ اواسط
 dropالتعرؼ عمى عالقة العوامؿ المورفولوجية بالطريقة البميومترية المتمثمة إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
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jump  العوامؿ المورفولوجية عمى تأثيرسـ ولدراسة مدى  60، 80، 40ختمفة وارتفاعاتو المdrop 
jump  وكذا معرفة االرتفاع األمثؿ الذي يساعد عمى تحقيؽ أحسف نتائج عمى القدرة العضمية. وقد أجرى

مجموعات  6 إلىفريؽ مقسـ  57الباحث دراسة عمى مستوى البطولة الجيوية لوالية عنابة التي تضـ 
العب حيث تـ  30العب واتحاد سدراتة  28عينة الدراسة فريؽ خضراوي احمد سدراتة  حيث شممت

االختبارات  بإجراءاختيارىا بطريقة عمديو كما اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى المنيج التجريبي وذلؾ 
 التواليمى سـ ع 80، 60، 40عمى ارتفاع  drop jumpالبدنية لمقوة المميزة بالسرعة المتمثؿ في اختبار 

 القياسات االنتربومترية لالعبيف. إجراءوكذلؾ 
قاـ بدراسة تأثير التدريبات البميومترية عمى تنمية القوة  (:0217شنوف خالد وناصر عبد القادر)ـ 15

( سنة، 19-17)القصوى وعالقتيا بتطوير مستوى أداء بعض الميارات اليجومية لدى مصارعي الكاراتيو
الدراسة أف استخداـ التدريب البميومتري والتدريب بالوثب العميؽ يؤثر إيجابا عمى حيث كاف الغرض مف 

القوة القصوى وتحسيف مستوى األداء الميارى. وتمثمت عينة الدراسة في مصارعي الكاراتيو ذكور مف 
 ( مصارع مف والية تيارت، ولقد استخدـ20)صنؼ األواسط حيث تـ اختيارىا بالطريقة العمدية قواميا

الباحث االستمارة االستبيانية لجمع البيانات واالختبارات البدنية والميارية وتوصمت الدراسة إلى أف 
استخداـ التدريب البميومترى والتدريب بالوثب العميؽ أفضؿ مف التدريبات التقميدية في تنمية القوة القصوى 

 وتحسيف األداء المياري.
قاـ بدراسة اثر التدريب البميومتري عمى تحسيف القوة  (:0217)دراسة حاجي حمادة ومرتات محمد ـ 16

التصويب باالرتقاء في كرة اليد حيث ىدفت ىذه الدراسة  بأداءالمميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وعالقتيا 
 بأداءالتعرؼ اثر التدريب البميومتري عمى تحسيف القوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وعالقتيا  إلى

التصويب باالرتقاء في كرة اليد حيث استخدـ المنيج التجريبي باستخداـ التصميـ التجريبي لمجموعتيف 
 إلىالعب تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ليتـ تقسيميـ  32عينة الدراسة مف  تألفتمتكافئتيف، وقد 

جريبية طبؽ عمييا عمى مجموعة الضابطة والمجموعة الت التقميديمجموعتيف، حيث تـ تطبيؽ البرنامج 
، عف طريؽ spss v 20تحميؿ النتائج تـ استعانة ببرنامج اإلحصائيتماريف التدريب البميومتري. ومف 

وبعد تحميؿ النتائج أف تماريف التدريب البميومتري أثرت عمى جميع متغيرات الدراسة،  t tasteاختبار 
يزة بالسرعة لعضالت الرجميف واليديف لدى حيث أدى استخداـ تماريف البميومتري إلى تحسيف القوة المم

العبي كرة اليد الناشئيف، والي زيادة القوة االنفجارية لعضالت الرجميف واليديف، باإلضافة إلى تحسيف دقة 
 التصويب باالرتقاء في كرة اليد.
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التدريب البميومترى بالطريقة المعقدة  تأثير إظيار إلىىدفت الدراسة  (:0217دراسة بوناب شاكر )ـ 17
سنة،  18اقؿ مف أعمارىـكرة القدـ  لالعبيبدني  -ثـ بميومترى( عمى جزء مف الجانب المورفو أثقاؿ)

حيث تمثمت في قياسات مورفولوجية واختبارات بدنية وقد استعمؿ الباحث المنيج التجريبي باالختبار 
سنة ومتوسط  16.93 أعمارىـالعبا، متوسط  28ونة مف القبمى ثـ االختبار البعدى عمى عينة مك

، 2كغ/ـ 22.15كغ ومتوسط مؤشر كتمتيـ الجسمية  70.10 سـ ومتوسط أوزانيـ 177.79أطواليـ 
 أسابيع 6( مدتو أثقاؿ، حيث تمقى تدريب مركبا )بميومترى ثـ األوؿلفريؽ شباب قسنطينة يمعب بالقسـ 

التحميؿ النتائج وجد انو ال يظير تأثير التدريب عمى الجوانب األسبوع، ومف خالؿ بمعدؿ حصتيف في 
. أما نتائج 27ودرجة الحرية  0.01المورفولوجية حيث كانت غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 0.01الجانب البدني فكانت كميا دالة عمى وجود تأثير لمتدريب البميومترى المعقد عند مستوى داللة
استخمص مف ىذه الدراسة أف التدريب البميومترى بالطريقة المعقدة يحسف مف القوة ، ومنو 27ودرجة حرية 

 سنة. 18االنفجارية وما يرتبط بيا لالعبي كرة القدـ اقؿ مف 
  األجنبية:الدراسات ـ 0ـ 7
 حسب الترتيب الزمني:ـ 1ـ 0ـ 7
قاـ بدراسة التدريبات البميومتريؾ الوظيفية لالعبي الرمي و  passullo (1995:)دراسة بازيمميو ـ 1

وقد تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف األولى العب  (12)استخدـ الباحث المنيج التجريبي وكاف عدد العينة
تجريبية والثانية ضابطة حيث األولى تدربت بالتدريب البميومتريؾ والثانية تدربت التدريبات العادية 

أسابيع ، ومف أىـ النتائج أف التدريبات البميومترية ساعدت عمى إحراز تقدـ  (6)البرنامج واستغرؽ تنفيذ 
 ممموس لدي العبي الرمي.

وكاف عنوانيا دراسة مقارنة  douglas kleiner et al (1998:) وآخروندراسة دوجالس كمينر ـ 0
 إلىعف طريقة التدريب البميومتري لتنمية القدرة عمى الوثب العمودي والطاقة المنتجة ،وتيدؼ ىذه الدراسة 

نتاج طريقة مف طرؽ التدريب البميومتري تعمؿ عمى تنمية الوثب العمودي أحسفالتعرؼ عمى  الطاقة  وا 
ثالث  غالى( فردا قسمت 28)يبي وكانت عينة البحث عمىالباحث المنيج التجر  استخدـ، حيث الفعالة

، بمدة الثالثة كانت الوثب العميؽ أماالوثب القرفصاء والثانية الحركة العكسية  األولى، مجموعات
بالنسبة لثالث مجموعات ،واف استنتاجاتو زيادة ارتفاعات الوثب العمودي  أىـ، ومف (أسبوع12)

العمودي مف  بالوثب العميؽ حققت نتائج أفضؿ في تنمية ارتفاعات الوثبالمجموعة الثالثة التي تدربت 
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دي وتنمية ، وأوصي عمى أف التدريب البميومتري ضروري لتنمية قدرة الوثب العمو المجموعتيف االخرتيف
 .أداء االنقباض المركزي

قاـ بدراسة ىؿ التدريب البميومتري تحسف أداء القوة؟ الغالبية العظمي  :(0212دراسة ادوارد واخرون )ـ 0
مف األبحاث تشير إلى أف التدريب البميومتري يحسف األداء األقصى لمقوة كما تـ قياسو ب 

1RM متساوي القياس،MVC أو سرعة بطيئة اختبار isokinetic ومع ذلؾ فاف فعالية .PT  تعتمد عمى
نفذت لتحميؿ دور العوامؿ  ESأحجاـ تأثير 31دراسة باجمالى مف  15موى مفعوامؿ مختمفة تحميؿ ت

عمى أداء القوة وكانت معايير التحميؿ ىي: )أ(الدراسات التي تستخدـ برامج  PTالمختمفة عمى أثار
اختبارات الميارة لمعضالت السفمية،)ب( الدراسات التي تستخدـ التصميـ التجريبي الحقيقي وصالحة 

. عندما يستطيع األشخاص ESالموثوقة،)ج( الدراسات بما في ذلؾ البيانات الكافية لحساب والقياسات
متابعة تماريف البميومتري بشكؿ مناسب.مكاسب التدريب مستقمة عف مستوى المياقة البدنية، المواضيع في 

عمى نتائج قوة حالة بدنية جيدة أو سيئة تستفيد بالتساوي مف العمؿ البميومتري. أيضا الرجاؿ الحصوؿ 
أسابيع ومع  10. فيما يتعمؽ بمتغيرات تصميـ البرنامج، حجـ التدريب اقؿ مف PTمماثمة لمنساء بعد 

نقرة لكؿ جمسة، كانت  40جمسة باإلضافة إلى تنفيذ برامج عالية الكثافة مع أكثر مف 15أكثر مف 
 0.05)ات اكبر في األداءاالستراتيجيات التي يبدوا أنيا تزيد مف احتمالية الحصوؿ عمى تحسين

P< لتحسيف القوة فاف الجمع بيف أنواع مختمفة مف البميومتري مع التدريب عمى الوزف ينصح بدؿ مف.)
(. الردود المحددة في ىذا التحميؿ ضرورية وينبغي النظر فييا >P 0.05ذلؾ استخداـ شكؿ واحد فقط )

 لتحقيؽ مكاسب القوة. PT ات استجابة الجرعة ؿمف قبؿ القوة و تكييؼ المينة فيما يتعمؽ انسب االتجاى
قاـ بدراسة تدريب البميومتري المائي وتدريب خارج الماء  :(0210) وآخرونالفنانت  جيرادودراسة ـ 4

عمي طالب التربية البدنية والرياضية باسبانيا حيث كاف اليدؼ مف الدراسة مقارنة االرتقاء العمودي في 
خضـ برنامج تدريبي بالطريقة البميومترية المائية وبرنامج تدريبي خارج الماء ، حيث تكونت العينة مف 

سنة واستخدـ المنيج التجريبي وذلؾ باستعماؿ  22تربية البدنية والرياضية بممقا اقؿ مف( طالب ل24)
 استنتج انو ال اإلحصائيةوبعد المعالجة  أسابيع 6وبمدة  بأسبوعاختبار قبمي واختبار بعدي بواقع مرتيف 

بتدريب  تدربت التيالمجموعة  أف. بمقابؿ 0.05جموعتيف عند الداللة اقؿ مف توجد فروؽ ميمة بيف الم
القفز ولصالح القدرات  إلىتدربت خارج الماء بالنسبة  التيالبميومتري المائي تحسنت مقارنة بالمجموعة 

القياس البعدي ،وخمص إلى أف التدريب البميومتري المائي يعطي نفس المنافع لتدريب خارج الماء ولكف 
 نة بتدريب خارج الماء.التدريب البميومتري المائي يجنب اإلصابات بالمفاصؿ مقار 
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 التعميق عمى الدراسات السابقة والمشابهة واهم النتائج :ـ 8
 الحالية دراسة أىداؼ مع أىدافيا لتشابو الباحث بيا استعاف التي السابقة الدراسات ىذه خالؿ مف

 التالية:النقاط  الباحث الحظ
 استخداـ جؿ الدراسات المنياج التجريبي.ػ 
 جميع وفي ميارة أو صفة تطوير في البميومترية التدريب ةقيطر  الدراسات معظـ استيدفتػ 

 منظـ بتخطيط والمسطر اليادؼ العممي التدريب باف القوؿ يمكننا ىنا ومف الرياضية، التخصصات
 .لمرياضي والمياري البدني المردود تحسيف في األثر لو عممية وطرؽ

 فيجاء  سنة مثؿ ما 19عف أعمارىـتنوع المجاؿ البشري مف طالب والعبيف حيث ال تزيد ػ 
 بوطبة مراد و وليي جالؿدراسة 

معظـ الدراسات استخدمت المنيج التجريبي باستخداـ التدريب البميومتري في تطوير القوة  أفػ 
 راسة جيرادو الفنانت وآخروفي العديد مف الدراسات كدراسة دالخاص ف اإلعدادالعضمية خالؿ مرحمة 

 ودراسة حاجي حمادة ومرتات محمد
شنوؼ  دراسةطريقة العشوائية كما جاء في  إلىتنوع طرؽ اختيار العينات مف طريقة المنتظمة ػ 

 العمدية استخدـ طريقة  خالد وناصر عبد القادر
 03بواقع  أسبوع 12 إلى أسابيع 08معظـ الدراسات استمرت فترة تطبيؽ البرنامج مف أفػ 

بدراسة عف "فاعمية  حوؿتطرؽ محمود عبد السالـ فرج كما جاء في دراسة  أسبوعياوحدات تدريبية 
التدريبات البميومترية النوعية في تنمية القوة االنفجارية والتقدـ بالمستوى الرقمي عمى ضوء تحسف بعض 

  .عاليالخصائص البيوديناميكية الخاصة بمرحمة االرتقاء في الوثب ال
 : السابقة الدراسات من استفادة أوجهـ 9

 . معالجتيا طرؽ عمى والتعرؼ البحث مشكمة تحديد- 
جراءات خطة تحديد كيفية-   . البحث وا 
 . البيانات لجمع المختمفة الوسائؿ عمى التعرؼ- 
 . البحث في المستعممة والقياسات القبمية االختبارات تحديد كيفية عمى التعرؼ- 
  .والبيانات النتائج لمعالجة المختمفة اإلحصائية األساليب عمى التعرؼ- 
 معرفة أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثوف.- 
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اختيار برتوكوؿ دراسة مناسب لموضوعنا مف خالؿ االطالع عمى مختمؼ الدراسات السابقة - 
 وعمى كيفية إجراء االختبارات الميدانية و طريقة تحميميا إحصائيا.
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 :تمهيد
خاصة في  كرة اليدوبصورة خاصة عمى مستوى أصبح التقدـ في المجاؿ التدريب الرياضي 

دليال عمى تقدـ القدرات البدنية لالعبيف لتحقيؽ التطور مف اجؿ المشاركة في مختمؼ  السنوات األخيرة 
ال تتحقؽ إال بفضؿ المدرب الذي يجد أفضؿ الطرؽ مف اجؿ الوصوؿ انجازات وىاتو المنافسات الدولية، 

وعميو سوؼ ، جميع الجوانب البدنية والميارية والتكتيكية والتقنية والنفسية مفبالرياضي إلى أعمى مستوى 
وأسسو ومراحمو وأىميتو وعوامؿ نجاحو وعالقتو  التدريب البميومترىنتطرؽ في الفصؿ األوؿ إلى تعريؼ 

 .بالقوة العضمية
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 :البميومتريـ 1
مصطمح  نتصؼ الستينات ىـ مف استخدمواتعتبر دوؿ السوفيات في م نبذة عن تدريب البميومتري:ـ 1ـ 1

وعرب إلى   (plyometric trainingالبميومتريؾ في المراجع العممية لتنمية القوة العضمية )التدريب 
ولقد ظير مصطمح البميومتري في أوؿ األمر في تاريخ المنيجية الرياضية عاـ  التدريب البميومتري.

لفيزيسكي في كتاب موسوعة الرياضة  fizixkieوفيزيسكي  zacioorskiysفي أعماؿ زاسيوسكي  6611
وقد استخدـ زاسيورسكي ىذا المصطمح لتوضيح التوتر الكبير الذي يحدث بواسطة مجموعة كاستيفا. 

تقمص، وبيذا  أوانقباض سريع  أيضاسريعة يمييا  إطالةعضالت عندما يشمؿ برنامج العمؿ مرحمة 
مف التوتر  عمىأ سميومتري مجموعة العضالت العاممة يكوف ذا فاف التوتر الذي تعبر عنو اإلجراء

)مروان عبد المجيد  االنقباض الثابت، المتحرؾ المركب(.)مف  أخر إجراء أيالحاصؿ الذي يستعمؿ 
استخدـ ىذا النوع مف التدريب ألنو يعتبر  ، حيث(110، صفحة 0212ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، 

وكذلؾ  أفضؿ طريقة لتنمية القوة والقدرة العضمية وىي تسد الفجوة بيف القوة العضمية والقدرة العضمية.
بيذا النوع مف  ففي منتصؼ السبعينات كاف االىتماـ أفأضاؼ مرواف عبد المجيد ومحمد جاسـ 

وقد اىتمت عدة مراكز وأبحاث حيوية بجيد كبير لتحقؽ فيما اكبر لممظاىر المتنوعة ، التمرينات منتشرا
في غاية األىمية إذ كاف بمثابة مركز  االسكندينافيةوكانت المدرسة   المتصمة بتمرينات البميومتري.

مؤلفات وأبحاث األبحاث البيولوجية لقياميا بجيد كبير حياؿ التربية البدنية في يفاسكيال في فنمندة، وكانت 
 قد ساعدت عمى المزج العممي لألبحاث العممية ووظائؼ األعضاء في تماريف القوة.  كارمموبسكو

 :التدريب البميومتريمفهوم وتعريف ـ 0ـ 1
ىو نظاـ لتماريف التدريب المصممة لتطوير قوة ومدى المرونة، فاف مجموعات  رد:و لفأ 

 انقباضيا. أثناءالعضالت تتمدد تحت ثقؿ 
متراكز مف  أوغير دوراني مع نشاط عضمي مركز  أوىي تماريف الوثب دورانيا  بالستيروس:

 اجؿ تحسيف مستوى القوة وقدرة رد الفعؿ ومدى المرونة.
يعرؼ بأنو يعني تدريب قوة المرونة حيث يتركز الحافز المنبو في قدرة العضمة عمى أف  ديك:

 يب بحركات الوثب والوثب المتكرر.تكوف مرنة، ولذلؾ يتميز ىذا النوع مف التدر 
إف البميومتري ىي طريقة لمتدريب صممت لتتميز بتخزيف واستعماؿ طاقة المرنة في  جامبيتا:

الجسـ مف خالؿ ظاىرة الحركة الدورانية مع مدة وتقصير الدوراف، وىذا يعتمد عمى حقيقة بيولوجية باف 
 ـ مدىا قبؿ أف تثبت.العضمة يمكنيا أف تبذؿ قوة أو جيدا اكبر إذا ما ت
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)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد  لياقة لمعضالت. أوانو تدريب القوة الذي ييتـ بخاصية مرونة  لوبيز:
 (111، صفحة 0212جاسم الياسري، 

البميومتري يكوف الى أف قوة االنقباض العضمي الناتجة عف عمؿ 6661ويشير دونالدتشو    
إنتاج لعوامؿ كيميائية لالكتيف ، والميوسيف وعوامؿ ميكانيكية تتمثؿ في المطاطية العضمية وىي ترتبط 

)عادل عبد الحميد الفاضي،  بالخصائص األساسية والتركيبية والتشريحية لمعضالت واألوتار واألربطة .
 (20، صفحة 0212

( نقال عف ىنسوف أف اإلطالة الجبرية لمعضالت تستشير 6666ويشير أسامة أبو طبؿ )   
المستقبالت الحسية بيا إلخراج إشارات كيربائية تمر بالنخاع ألشوكي وينتج عنيا إشارات عكسية إلحداث 

 hypper انقباض عضمي ال إرادي وظيفتو وقاية العضالت مف اإلصابة نتيجة لإلطالة الزائدة
extension وىذا ما يعرؼ برد الفعؿ اإلطالة ، stretch reflex.   ،عادل عبد الحميد الفاضي(

  (12، صفحة 0212
 عمى أف التدريبات البيومترية 6691وفرانؾ ديؾ  6661ويتفؽ كؿ مف أبو العال عبد التفاح 

phyometric practices   تعكس القدرة الكبيرة لمجياز العضمي العصبي في التغمب عمى المقاومات
ووزف الجسـ بقدرة انقباضية سريعة تتضح فييا التزامف والتوافؽ آللية اإلطالة والتقصير لمعمؿ العضمي 

 استثارة الكثير مف الوحدات الحركية اإلضافية ثـ يتبع ذلؾ إلىالناتج مف رد الفعؿ لإلطالة ، مما يؤدي 
بانقباض مركزي يتميز بالقوة والسرعة ويتحقؽ معيا أقصي دفع لمركز الثقؿ لمجسـ في االتجاىات 

 (12، صفحة 0212)عادل عبد الحميد الفاضي،  المختمفة وأداء الحركات بفاعمية أكثر.
 إف مصطمح بميومتري "Rodcllfe and farentinos" (6691ذكر رود كميؼ وفرانسيوف  

Plyometric  منحدر مف أصمو اإلغريقي "Pleythyein"  الذي يعني الزيادة أو االتساع، أو مف جذور
 والتي تعني القياس.  "Metric" والتي تعني الزيادة و "Plyo" كممتي

ذا ما نظرنا اليوـ إلى معنى ومفيوـ بميومتري6661ذكر بسطويسي أحمد ) ومدى استخداـ  ( وا 
ىذا المصطمح في مجاؿ التدريب الرياضي نجد أنو ال توجد عالقة بيف معنى ومفيـو المعنى اإلغريقي 
القديـ والمعنى والمفيوـ الحديث لمصطمح بميومتري، وبذلؾ ال تعنينا كثيرًا تمؾ العالقة قدر ما يعنينا 

  ."ة عنصر "القدرة العضميةاليدؼ والمعنى العصري لمعمؿ البميومتري حيث ييدؼ إلى تنمي
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وأخذ وضعًا خاصًا ومميزًا في مجاؿ تدريب   "Plyometric" لقد شاع استخداـ مصطمح بميومتري
ألعاب القوى" مسابقات الميداف والمضمار" وذلؾ في اآلونة األخيرة حيث استخدمت تمؾ التمرينات مف قبؿ 

 كثير مف المدربيف. 
المراجع والدراسات المشابية وجدت إف تمرينات البميومترؾ ومف خالؿ قراءات الباحث لكثير مف 

ال يقتصر استخداميا عمى العاب القوى فقط ولكف ممكف استخداميا في تطوير القدرة العضمية لبقية 
   األلعاب خاصة التي تحتاج مياراتيا إلى القوة والسرعة ومنيا رياضة كرة اليد

ضؿ في استخداـ تمرينات البميومترؾ  وانتشارىا ؼ( يرجع الف 6691ذكر رود كميؼ وفرنسيوف )
في مجاؿ التدريب حديثًا إلى االستعانة بعمماء ومدربي االتحاد السوفييتي سابقًا وكذلؾ عمماء ومدربي دوؿ 
أوربا الشرقية وذلؾ في مرحمة عطائيـ العممي في مجاؿ التدريب، ذلؾ ابتداء مف منتصؼ الستينات، 

ت الفسيولوجية لمعمؿ البميومتري باألسس والنظريات العامة لمتدريب حيث ربطوا األسس والنظريا
الرياضي.لذا كثرت أبحاثيـ المختمفة في ىذا المجاؿ التي ظير مردودىا اإليجابي عند استخداـ نتائجيا 

الذي تألؽ في  "Valeri Borzov" مف قبؿ المدربيف والالعبيف ،أمثاؿ العداء السوفييتي فاليري بورزوؼ
بزمف قدرة  6611ـ ( وحصؿ عمى الميدالية الذىبية في دورة األلعاب األولمبية ميونخ  611عدو) سباؽ  

( 61ث(  وكاف عمره ) 61ث( والذي بدأ تدريباتو قبؿ األلعاب األولمبية بست سنوات بزمف قدره ) 61)
 وات ألستة. سنًة حيث استخداـ تمرينات البميومترؾ استخدامًا أساسيا في تدريباتو طيمة تمؾ السن

( مف خالؿ آراء الخبراء أف استخداـ مصطمح تمرينات 6661ومما سبؽ يرى بسطويسي أحمد )
ليس جديدًا في مجاؿ التدريب والجديد ىو استخداـ المصطمح نفسو، فقد استخدـ في مصر   البميومترؾ

منذ زمف طويؿ عمى أنو تمرينات بغرض تنمية عنصر القدرة االنفجارية دوف استخداـ المصطمح نفسو 
أيضًا، حيث إنو غير شائع في مجاؿ التدريب وعمى ذلؾ يعرفو بسطويسي أحمد بأنو "أسموب ونظاـ 

جموعة مف التمرينات تعتمد أساسًا عمى مطاطية العضمة إلكسابيا طاقة حركية عالية مف خالؿ تزاوج لم
 .Explosive Power  أعمى قوة وسرعة ممكنة بيدؼ تنمية القدرة العضمية والقوة االنفجارية

( كتب زكي درويش أوؿ مقاؿ بالمغة العربية عف التدريب البميومتري في 6661وفي سنة )
 ي والحاضر وأكد عمى العديد مف التمرينات الخاصة بذلؾ.الماض

( عمى انو استخداـ الطاقة المخزنة بواسطة العناصر المرنة 1161ويضيؼ جيمي ودمونيؾ )
اجؿ استعادة اكبر قدر ممكف مف  يتبعو تقمص متراكز مف األطوارلمعضالت خالؿ انقباض غريب 

 (gilles et dominique, 2012) الطاقة.
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(: يوضح أوؿ قانوف في ما يخص الفرؽ بيف الرياضي البميومتريواإليزومتري مف 16الشكؿ رقـ )

 (11، صفحة gilles et dominique ،1161)حيث القوة القصوى  
 

لراد كميؼ  يوجد ثالثة أسس رئيسية وىي عمى النحو التالي :أسس التدريب البميومتري -1-1-0
6691 : 

وشكميا ونوع : تمثؿ العناصر البنائية لمجسـ كالقوة العضمية  األسس الفيزيائية -1-1-0-1
طالتيا العضالت الحركية لتمؾ سرعة الو وحجميا العضالت    .ومرونة المفاصؿوا 
حيث تتمثؿ في النظاـ الميكانيكي لمعظاـ والعضالت  األسس الميكانيكية : -1-1-0-0

يعمالف كروافع لمحركة بالجسـ أثناء العمؿ البميومترى ىذا باإلضافة إلى أىمية طوؿ تمؾ الروافع وبما ليا 
  أثناء حركة المفاصؿ. البميومتريوالعجمة في محيط العمؿ العضمي الشغؿ مف تأثير كبير عمى ناتج 

االعتماد عمى النفس  الدافعيةتتمثؿ في اإلرادة والتصميـ و  األسس النفسية : -1-1-0-3
 (102، صفحة 0212)بسطويسي احمد، . باإلضافة إلى إمكانية اتخاذ القرار

 تخطيط التدريب البميومتري:أسس -1-1-3
مية القوة والقدرة يمكف تن المبدأباستخداـ ىذا  التدرج في زيادة حمل التدريب: -1-1-3-1

 والتحمؿ بنجاح.
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ومبدأ الخصوصية ىو احد المبادئ اليامة في التدريب البميومتري،  الخصوصية: -1-1-3-0
)خيرية ابراىيـ السكري، محمد جابر بريقع،  ويشير إلى التكيفات الحيوية لمجياز العصبي العضمي.

 (16، صفحة 1111
 :مميزات التدريب البميومتري -1-1-2

  يعتبر التدريب مف أفضؿ التدريبات المستخدمة ألجؿ تطوير السرعة واالنفجارية المتطمبة
 أثناء الجري.

 ييدؼ إلى تطوير القدرة االنفجارية ويحسف تطور العالقة بيف القوة  التدريب البميومتري
 القصوى والقدرة االنفجارية.

  التدريب البميومتري يعزز مف تحمؿ العضمة ألحماؿ اإلطالة المتزايدة وىذا التحمؿ المتزايد
 يعمؿ عمى تطوير الكفاءة لدورة االنقباض في الحركة العضمية.

 (6619رة االنفجارية )جامبيتا يعتبر كطريقة لتطوير القد 
 .مروان عبد المجيد  زيادة كتمة العضمة واستخداـ طاقة المط المخزونة وميكانيـز االرتخاء(

 (112، صفحة 0212ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، 
عند أداء التمرينات بمراحؿ عمى حسب أراء  يمر العمؿ البميومتريمراحل العمل البميومتري:  -1-1-5

 ( إذ تمر العضالت تحت تأثير العمؿ البميومتري وكما يمي:6696( وفيروتشانسكى )6669كؿ مف تشو )
 قسـ العمؿ البميومتري عمى ثالث مراحؿ  تقسيم تشو: -1-1-5-1

تقع عمى  : )مرحمة اإلطالة الالمركزية( وىي المرحمة التيالمرحمة األولى -1-1-5-1-1
كاىؿ العضالت إذ تستثار ألياؼ العضمة، وتعمؿ عمى إطالتيا وتتوقؼ تمؾ اإلطالة عمى شدة المثير، 

 وكمما زادت اإلطالة والعكس صحيح وبذلؾ يكوف االنقباض طرفيا منشأ واندغاـ العضمة.
)مرحمة االستعداد( وىي مرحمة قصيرة جدا وال يمكف  المرحمة الثانية: -1-1-5-1-0

ظتيا بسيولة، حيث تفصؿ بيف االستعداد واالنقباض العضمة الالمركزية واالنقباض الرئيسي مالح
 المركزي.

)مرحمة االنقباض المركزي( وىي مرحمة تظير مف خالؿ قدرة  المرحمة الثالثة: -1-1-5-1-3
ركية وىي العضمة في مخزونيا لمطاقة الكافية والتي بفضؿ االنقباض البميومتري تتحوؿ إلى الطاقة الح

 داللة العمؿ البميومتري.
 قسـ العمؿ البميومتري إلى مرحمتيف: تقسيم فيروتشانسكي: -1-1-5-0
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 وىي نفس عمؿ المرحمة األولى مف مراحؿ تشو. المرحمة األولى: -1-1-5-0-1
، وبذلؾ نرى أف  )تشو (حيث تقابؿ المرحمة الثالثة ؿ المرحمة الثانية : -1-1-5-0-0

مرحمة انتقالية غير ممحوظة لو محسوبة ، وبذلؾ يرى فارنتنوس  )تشو( المرحمة الوسيطة ؿ
(Varentinos أف تقسيـ فيروتشانسكي ىو األقرب إلى العمؿ البميومتري مف حيث العمؿ البميومتري يمثؿ)

 .في المرحمة الثانية(concentric)  في المرحمة األولى ودورة تقصير excentrique دورة إطالة 
 (002-005، الصفحات 0221)بسطويسي احمد، 

إف المستمـ الحسي األولى المسئوؿ عف اإلحساس  الفسيولوجية لمتدريب البميومتري: األسس -1-1-2
بة المغزؿ العضمي لو القدرة عمى االستجا إفباإلطالة أللياؼ العضمية ىو ما يسمى بالمغزؿ العضمي، 

 أومف المستممات المطية  أخرالعضمية. وىناؾ نوع  األلياؼطوؿ لكؿ مف حجـ ومعدؿ التغير في 
)عضو جولجي الوتري( وىو موجود في األوتار ويستجيب لمحمؿ الزائد كنتيجة لالنقباضات التمددية وىو 

 القوية أو مط العضالت أو كمييما.
ذا قار  نا المغزؿ العضمي العضمي بعضو جولجي فاف األوؿ عمى ما يبدو ىو األكثر أىمية وا 

لمبميومترية عمى أف كالىما يعمالف عمى مستوى رد الفعؿ العصبي. وعمى الرغـ مف عدـ وجود تفاعؿ 
المخ )المخيخ وقشرة المخ  إلىحسي في ىذيف المستمميف، فاف كالىما يرسالف كـ كبير مف المعمومات 

دا( وذلؾ عف طريؽ النخاع الشوكي ولذلؾ فكالىما يعتبر مف العناصر الميمة جدا لمسيطرة الحركية تحدي
 (116، صفحة 1161)بسطويسي احمد،  عف طريؽ الجياز العصبي المركزي.

بتحديد األساسيات الثالثة لمعمؿ  alainpironقاـ العالـ : األساسيات الثالث لمعمل البميومترى -1-1-7
 البميومترى وىـ التموضع والتنقؿ ونوعية التوتر العضمي، كما يوضح الشكؿ التالى:
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 alianpiron  (gilles et (: يوضح األساسيات الثالث لمتدريب البميومتري حسب11الشكؿ رقـ)

dominique, 2012, p. 111) 
 

الشكؿ التالي يمثؿ أحسف مثاؿ في تغير تموضع الركبة بزوايا مختمفة  تغيرات التموضع: -1-1-7-1
 أثناء الوثب.

 

 
، cometti (gilles et dominique(: يوضح أمثمة عف تغيير التموضع حسب 11الشكؿ رقـ)

 (661، صفحة 1161
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الشكؿ التالى يمثؿ تغيير الزوايا اثناء التنقؿ بزيادة السرعة او بتكبير سعة تغيرات التنقل:  -1-1-7-0
 الحركة دوف تغيير زاوية التقمص.

 
، cometti (gilles et dominique ،1161  (: يوضح تغييرات التنقؿ حسب11الشكؿ رقـ)

 (661صفحة 
  مارين البميومتري:ت -1-1-8
 ماهية التمرينات البدنية:  -1-1-8-1

التمرينات ىي جميع التمرينات البدنية التي تمارس بدوف أدوات وباألدوات يعرؼ بندكس وماجي 
 اليدوية أو عمى األجيزة الثابتة.

التالي: التمرينات البدنية التي تؤدي بغرض تربوي خالؿ أما كوسر وبنسيؿ فيقدماف التعريؼ 
البناء الجسماني والحركي إلمكاف تحقيؽ المستوى العالي مف القدرة عمى العمؿ الرياضي أو الميني، والتي 

 تصؿ أيضا في مرحمتيا النيائية إلى المنافسة.
تيدؼ  التيالبدنية  والحركات األوضاعمجموعة مف  بأنياوتعرؼ ليمي زىراف مادة التمرينات 

 األداءمستوى ممكف مف  ألعمىلتشكيؿ وبناء الجسـ وتنمية مختمؼ قدراتو الحركية لموصوؿ بالفرد 
 (01، صفحة 0210)حمدي احمد السيد وتوت، احمد محمد عبد العزيز،  الرياضي والوظيفي.

مف التمرينات الميمة لتنمية القدرة االنفجارية والتي استخدميا المدربوف  تعتبر تمرينات البميومترؾ
ولحقبة طويمة مف الزمف ومف الستينات القرف الماضي، وحققوا بيا نجاحات كبيرة الرتباطيا بتقدـ 
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 (022، صفحة 0212احمد، )بسطويسي مستويات الكثير مف الفعاليات واأللعاب الرياضية المختمفة. 
وتعمؿ وقد استخدمت تمرينات البميومترؾ لغرض تنمية القوة االنفجارية دوف استخداـ المصطمح نفسو، 

، ويميو مباشرة  ىذه التمرينات عمى إطالة ألياؼ العضمية مف خالؿ االنقباض العضمي الالمركزى
، صفحة 0222)كمال جميل الربضي،  االنقباض المركزي حيث يتـ إطالة وتقصير أللياؼ العضمة.

030) 
التماريف  أىداؼ معينة. وىذهتحقيؽ  إلىتيدؼ  أشكاؿعدة  تأخذ أفيمكف لتماريف البميومتري 

يعتمد  أفسيمة لذا يجب عمى المدرب  تتميز اختالؼ حمؿ التدريب، إذ أف ىناؾ تماريف صعبة وأخرى
التدرج في الحمؿ التدريب  مبدأالجزء وكذلؾ  إلىالصعب ومف الكؿ  إلىعمى طرؽ التدريب مف السيؿ 

 .ومف التماريف
 

تمرينات                  مستوى التكنيؾ                                                  
 الباليومتريؾ
 
 

                                   
 مستوى االنجاز 

 
)صريح عبد  (: يمثؿ تأثير الباليومترؾ في مستوى التكنيؾ ومستوى االنجاز11الشكؿ رقـ )

 (1161الكريـ الفضمى، ايياب داخؿ حسيف، 
 
 التمرينات ومميزاتها: أهمية -1-1-8-0

وفقا لمخصائص  متأخريمكف ممارستيا لجميع مراحؿ النمو ابتداء مف مرحمة الطفولة حتى سف *
 كؿ مرحمة.
 الحركية. األنشطةالبدني العاـ والخاص لمختمؼ  اإلعداد أساستشكيؿ *
 .لألفرادتسيـ بقدر كبير في رفع مستوى المياقة البدنية وتطورىا *
 والسالمة عند ممارستيا. األمفيتوفر فييا عوامؿ  التي األنشطة أكثرتعتبر مف *
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صالحتعتبر مف الوسائؿ اليامة في تربية الجسـ واالحتفاظ بصحة القواـ * العيوب القوامية  وا 
 والتشوىات.
 أجزاءتساعد عمى نمو المتزف لجميع  أنياكما  المينييسببو العمؿ تعتبر وسيمة تعويضية لما *
 الجسـ.

 المواىب الخاصة لممارستيا. أوال تتطمب قدرا عاليا مف القدرات واالستعدادات *
 مكاف. أضيؽفي  أدائياخاصة وكما يمكف لمفرد  أدوات إلىال تحتاج *
النواحي الخمقية والعقمية  إلىال تقتصر فائدتيا عمى النواحي البدنية فقط بؿ تتعدى ذلؾ *

 (07، صفحة 0212)سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد عميوة،  واالجتماعية والنفسية.
 األشكال التمرينات البدنية:  -1-1-8-3

  ىي التمرينات التي يؤدييا الفرد بمفرده أو باستخداـ أدوات.  الفردية:التمرينات 
 :ىي تمؾ التمرينات التي يؤدييا مع زميؿ أو باستخداـ أدوات. التمرينات الزوجية 
 :ىي تمؾ التمرينات التي يؤدييا الفرد أو  التمرينات الجماعية عمى شكل العاب صغيرة

 أكثر أو باستخداـ أدوات داخؿ جماعة. 
 العوامل المؤثرة في تمرينات القوة العضمية:-1-1-8-2

 السف.  
 الجنس. 
 المقطع الفسيولوجي لمعضمة. 
 طوؿ وحالة العضمية قبؿ البدء في االنقباض العضمي 
 طوؿ الفترة المستغرقة في االنقباض العضمي 
 نوع األلياؼ العضمية المشاركة في األداء 
 درجة توافؽ العضالت المشاركة في األداء.  
  عدد األلياؼ العضمية المثارة. 
 زاوية الشد لمعضمة العاممة عمى الييكؿ العظمى 
  االستفادة مف العوامؿ البيوميكانيكية في تنظيـ روافع الجسـ الحالة النفسية لمفرد قبؿ

عميوة، )سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد  وأثناء إنتاج القوة العضمية.
 (20، صفحة 0212
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بعض تمؾ التمرينات عف جيمس راد كميؼ  العمل البميومتريك: فيالتمارين المستخدمة  -1-1-9
 ومتمثمة في تمرينات البميومترؾ التالية: 6691وروبرت فرانسوف 
 تمرينات الرجميف والمقعدة. 
 .تمرينات الجذع 
 .تمرينات الجزء العموي مف الجسـ 

 عوامل نجاح التدريب البميومتري: -1-1-10
إف العامؿ األساسي في التدريب البميومتري ىو تحديد أحماؿ التدريب  حمل التدريب: -1-1-10-1

 المالئمة المناسبة.
فاف ىناؾ مستويات  يري جامبيتا انو عند البدء بالتدريب البميومتري القوة األساسية: -1-1-10-0

 .أساسية مبينة لمقوة تعتبر أمورا ضرورية
عمى كافة  –بشكؿ دائـ  –أف التنفيذ السميـ لمتمرينات يجب أف يركز  المهارة: -1-1-10-3

المستويات. وانو مف الميـ بالنسبة لالعب المبتدئ أف يؤسس قاعدة فنية راسخة يعتمد عمييا البناء شدة 
 وكثافة أعمى مف العمؿ.

مف األىمية الكبيرة التركيز المستمر عمى التوافؽ وعمى تعزيز أداء نماذج الحركة  التقدم: -1-1-10-2
 (103، صفحة 0212)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، الصحيحة. 

  القوة العضمية:-1-0
 تعريف القوة العضمية: -1-0-1

القوة العضمية العنصر األساس مف عناصر المياقة البدنية والصحية وتعد أيضا جوىرية عد ت
لألداء المثالي في النشاطات اليومية مثؿ الجموس والمشي والركض ورفع وحمؿ األشياء وأداء األعماؿ 

، صفحة 0212مذكور، عامر فاخر شغاتي، )فاضل كامل  المنزلية واالستمتاع بالنشاطات الرياضية.
121) 

في تعريفيما لمقوة العضمية بأنيا قدرة في التغمب عمى  6611شتيممر  يتفؽ كؿ مف ماتفيؼ وو 
 (661، صفحة 1119)بسطويسي احمد،  مقاومات مختمفة.

ويعرفيا حسف عالوى أف القوة العضمية بأنيا قدرة العضمية في التغمب عمى مقاومة خارجية أو 
 (01، صفحة 1002)محمد حسن عالوى، مواجيتيا. 
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الالعب، كما ليا عالقة مباشرة في تطوير وتحسيف مستوى يبنى عمييا انجازات  التيوالقوة ىي  
ر األخرى كالتحمؿ والمرونة والرشاقة ...الخ، فالقوة ىي أساس الحركة التي يستطيع اإلنساف مف العناص

خالليا أف يحرؾ شيئا أو مقاومتو. ويعرفيا عصاـ عبد الخالؽ القوة بأنو كفاءة الفرد عمى األداء البدني 
 بالتغمب أو مواجية المقاومات المختمفة.

)كماؿ  .بأنو المقدرة العضمية لمتغمب عمى مقاومة خارجية أو مواجيتيا ويعرفيا أيضا زاسيورسكي
 (11، صفحة 1111جميؿ الربضي، 

 تقسيمات القوة العضمية: -1-0-0
 إلى: 1022تقسيم فميشمان  –أ 

 قوة متحركة )ديناميكية(.
 قوة ثابتة )استاتيكية(.
 (.قوة متفجرة )انطالقية

 إلى: 1071تقسيم جاكسون  –ب 
 قوة عظمى.
 قوة متفجرة.
 قوة ثابتة.

 قوة متحركة.
 (112، صفحة 0221)بسطويسي احمد،  تحمؿ قوة.

تستطيع العضمة إنتاج القوة عند محاولتيا التغمب عمى مقاومة أنواع االنقباضات العضمية:  -1-0-3
خارجية أو مواجيتيا وذلؾ عف طريؽ االنقباضات العضمية. وىناؾ أنواع متعددة مف االنقباضات 
العضمية يمكف استخداميا أثناء عممية التدريب لمحاولة تنمية القوة العضمية ومف أىـ أنواع االنقباضات 

 ا يمي:العضمية الرئيسية م
 االنقباض االيزوتوني ) االنقباض الحركي(.ػ 6
 االنقباض االيزومتري )االنقباض الثابت(.ػ 1
 االنقباض االيكسوتونى )مركب مف االنقباض الحركي والثابت(.ػ 1
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 :الديناميكية )االيزوتونية(االنقباض -1
 Eccentric-Contractionتعمؿ ألياؼ العضمة باإلطالة ىو االنقباض العضمي الذي 

  Concentric-Contraction  والتقصير
العضمي المركزي ويتـ ىذا االنقباض عف طريؽ  باالنقباضيسمي  االنقباض العضمي بالتقصير:

 انقباض األلياؼ نحو مركز العضمة حيث يصؿ طوؿ األلياؼ إلى النصؼ تقريبا.
في  إطالةالطرفي حيث  أو ويسمى باالنقباض العضمي الالمركزى :باإلطالة العضمياالنقباض 

العضمة، وتعتبر عمال حركيا معاكسا لالنقباض  ألياؼالعضمة وبذلؾ يكوف االنقباض عند طرفي  ألياؼ
 (611، صفحة 1119)بسطويسي احمد،  المركزي.

 :(االيزومتريالثابت )االنقباض -0
يعتبر االنقباض العضمي االيزومترى )الثابت( أسموب فعاؿ في تنمية القوة العضمية القصوى   

حيث أثبتت تجارب كؿ مف ىيتنجر وىولماف تأثيره االيجابي عمى تنمية القوة القصوى حيث تنقبض 
يبيف قوة العضمة  التاليوجدوؿ العضمة بأكبر مجموعة مف أليافيا وذلؾ دوف تغير في طوؿ تمؾ األلياؼ .

-112، الصفحات 0212)بسطويسي احمد،  مثير لمتدريب.دواـ الالثابتة بكؿ مف شدة وتكرار وزمف 
111) 

 
 %11-11 %11-11 %11-11 %61-91 %611 الشدة
 مرات 1-1 مرات 1-1 اتمر  1 اتمر   1 مرة 1-6 التكرار

 ثا 61-1 ثا 1-1 ثا 1-1 ثا 1-1 ثا 1-6 دواـ المثير
 اقؿ مف متوسط ممتاز جيد جيد جيد التدريب تأثير

 
عف مثير ال(: يمثؿ عالقة القوة العضمية الثابتة بكؿ مف شدة وتكرار وزمف 16جدوؿ رقـ )ال

 لييتنجز.ىولماف 
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 :االنقباض اإليزوكينيتية-3
 عضمي ذات السرعة الثابتة والذي يتشابو مع االنقباض الحركي لميارة ما. ىو أقصى انقباض

 (102، صفحة 0221)بسطويسي احمد، 
 أنواع القوة: -1-0-2
قوة يستطيع الجياز العضمي  أقصىىي عبارة عف (: القصوىالقوة العظمى ) القوة  -1-0-2-1

ويعرفيا  (16، صفحة 1111)كماؿ جميؿ الربضي،  .إراديانقباض  أقصيفي حالة  إنتاجياالعصبي 
بأنيا اكبر قوة تنتجيا العضمة أو مجموعة عضمية عف طريؽ انقباض  6691احمد خاطر وعمى ألبيؾ 

 (20، صفحة 0212)بسطويسي احمد،  .ةثابت ضد مقاومةإرادي 
 خصائص القوة القصوى: -1 -1-0-2-1

 مستوى لمفرد. أقصىمف  % 611-  % 18 تتراوح شدتيا مفػ 
 مجموعات. 1 -1عدد المجموعات داخؿ الوحدة التدريبية يتراوح مف ػ 
 مرات. 1-6الوحدة التدريبية يتراوح مف  عدد مرات تكرار المجموعة الواحدة داخؿػ 
 .األسبوعفي  أياـ 1 -1تتراوح مف  األسبوععدد مرات الوحدات التدريبية خالؿ ػ 
 ساعة. 19فترات الراحة بيف الوحدات التدريبية ال يقؿ عف  ػ 
 ثانية. 111-691فترات الراحة بيف المجموعات داخؿ الوحدة التدريبية يتراوح بيف ػ 
 عدد يستطيع الفرد تكرارىا. أقصىمف % 11تكرار التمريف الواحد ال يزيد عف  عدد مراتػ 

 (77، صفحة 0212)سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد عميوة، 
ىي قدرة الالعب عمى استخداـ الحد األقصى مف القوة بأقصر  القوة المميزة بالسرعة: -1-0-2-0

عمى أنيا مقدرة العضمة  6616، ويعرفيا ىارا (22، صفحة 0222)كمال جميل الربضي،  زمف ممكف.
، 0221)بسطويسي احمد،  أو مجموعة عضمية لمبموغ بالحركة إلى أعمى تردد في اقؿ زمف ممكف.

 (115صفحة 
 خصائص القوة المميزة بالسرعة: -1 -1-0-2-0

 مف أقصي مستوى الفرد.% 91 - %11تتراوح شدتيا مف ػ 
 تكرار. 11-1عدد مرات تكرار المجموعة الواحدة داخؿ الوحدة التدريبية يتراوح مف ػ 
 مجموعات. 1 -1عدد المجموعات يتراوح مفػ 
 أياـ في األسبوع. 1-1عدد مرات الوحدة التدريبية خالؿ األسبوع تتراوح مفػ 
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 ثانية. 111 -611فترات الراحة بيف المجموعات داخؿ الوحدة التدريبية تتراوح مف ػ 
 مف أقصى عدد يستطيع الفرد تكرارىا.% 11عدد مرات تكرار المجموعة الواحدة ال يزيد عف ػ 

 (71، صفحة 0212)سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد عميوة، 
ويعرفو محمد حسف عالوى بأنو قدرة أجيزة الجسـ عمى مقاومة التعب أثناء  القوة التحمل: -1-0-2-3

)كماؿ جميؿ المجيودات المتواصمة الذي يتميز بطوؿ فتراتو وارتباطو بمستويات مف القوة العضمية. 
، وتسمى في كثير مف المراجع بالجمد العضمي أو التحمؿ العضمي عمى (11، صفحة 1111الربضي، 

انو مقدرة الفرد في بذؿ جيد بدني مستمر مع وجود مقاومات عمى المجموعات العضمية المعنية ألطوؿ 
 (117، صفحة 0221)بسطويسي احمد،  فترة ممكنة.
 خصائص القوة التحمؿ: -6 -6-1-1-1
 مستوى لمفرد. أقصىمف  %11-%11تتراوح شدتيا مف ػ 
 ثانية. 11التمريف ال يقؿ عف  أداءزمف ػ 
 تكرار. 11-61حدة االو المجموعة داخؿ  التمريف الواحدتكرار العدد مرات ػ 
 مجموعات. 1 -1عدد المجموعات يتراوح مفػ 
 أياـ في األسبوع 1-1عدد مرات الوحدة التدريبية خالؿ األسبوع تتراوح مفػ 
 ثانية. 611 -11فترات الراحة بيف المجموعات داخؿ الوحدة التدريبية تتراوح مف ػ 
 مف أقصى عدد يستطيع الفرد تكرارىا.% 11عدد مرات تكرار المجموعة الواحدة ال يزيد عف ػ 

 (70، صفحة 0212)سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد عميوة، 
بأعمى قوة ديناميكية يمكف أف تنتجيا العضمة أو مجموعة عضمية لمرة  القدرة االنفجارية: -2 -1-0-2

 (112، صفحة 0221)بسطويسي احمد،  واحدة.
 خصائص القوة االنفجارية: -6 -6-1-1-1
 مف أقصى مستوى لمفرد. % 61-%91تتراوح شدتيا مف ػ 
 تكرار. 1-6عدد مرات التكرار التمريف الواحد داخؿ المجموعة الواحدة يتراوح ػ 
 ثانية. 111 -691فترات الراحة بيف المجموعات داخؿ الوحدة التدريبية تتراوح مف ػ 
 أياـ في األسبوع. 1-1خالؿ األسبوع تتراوح مفعدد مرات الوحدة التدريبية ػ 
 مف أقصى عدد يستطيع الفرد تكرارىا. % 11عدد مرات تكرار المجموعة الواحدة ال يزيد عف ػ 

 (70، صفحة 0212)سيرجي و بوليفسكى ترجمة عالء الدين محمد عميوة، 
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 القوة العضمية: العوامل المؤثرة في تنمية -1-0-5
 : العوامؿ الوراثيةأوال

 .العضمية األلياؼنوع 
  .مساحة المقطع العرضي لمعضمة

 .قدرة الجياز العصبي عمى استثارة العضالت
  اإلطالة.قدرة العضمة عمى 

 .لزوجة الوسط المحيط بالعضمة
 ثانيا: العوامؿ الميكانيكية

 نوع الرافعة التي تعمؿ عمييا العضمة.
 الشد العضمي.  زاوية

 ثالثا: النواحي الفنية
 طرؽ وأساليب التدريب المناسبة.

 التخطيط المقنف عمى مدار مواسـ التدريب السنوية.
 تقنيف األحماؿ التدريبية في كؿ وحدة عمى مدار السنة.

 حسف انتقاء الموىوبيف.
 المدرب المؤىؿ.
 رابعا: النواحي الصحية

 التغذية المناسبة.
 (120، صفحة 0212)بسطويسي احمد،  الكافي العميؽ. النوـ
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 (611، صفحة 1161)بسطويسي احمد،  :طرق التدريب األساسية لتنمية القوة العضمية -1-0-2
 
 
 

  
 تكراري  فتري مرتفع الشدة                      فترى منخفض الشدة       الحمؿ المستمر    

 
 
 
 
 

 
 البميومتري       التدريب بالمقاومات      المتقاطع...الخ   الفارتمؾ       يالتدريب الدائر 

 
 .لتنمية القوة العضمية(: طرؽ ووسائؿ التدريب البدني 11شكؿ رقـ )

 
 (01، صفحة 0212)بسطويسي احمد،  أسس الفسيوحركية والتشريحية لمعضالت: -1-0-7
جسـ  : تعتبر الخمية العضمية ىي وحدة النسيج العضمي فيمكونات الخمية -1-0-7-1

 اإلنساف...وعمى ذلؾ تتكوف الخمية مف ثالثة مكونات رئيسية وىي: 
 : السيتوبالـزأوال

السيتوبالـز مادة حية معقدة التركيب يشغؿ الجزء األكبر في الخمية، وقوامو ىالمي شبو سائؿ 
ومواد حيث يتركب مف مواد مركبة وماء ومواد ذائبة أو عالقة عمى ىيئة أمالح عضوية وغير عضوية 

 بروتينية ودىنية وكربوىيدراتية.
 ثانيا: النواة

 طرق التدريب الرئيسية

 وسائل التدريب المختلفة
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توجد في وسط الستوبالـز عمى جسـ كروي الشكؿ، وليا جدار مطاط وتحتوى عمى سائؿ شفاؼ 
يوجد بو شبكة خيوط تسمى " الشبكة الكروماتينية " بيا الكروموسومات كما يوجد بسائؿ النواة جسـ 

 صغير واحد أو أكثر.
 ثالثا: السنتروسـو

، ويوجد في سيتوبالـز الخمية  عبارة عف جسـ صغير شفاؼ كروي الشكؿ يتكوف مف بروتوبالـز
 مجاور لمنواة ويحوي الجسـ المركزي، وىو ميـ في عممية انقساـ الخمية.

العضمية  األلياؼيتميز النسيج العضمي بالجسـ متمثال في  النسيج العضمي بالجسم: -1-0-7-0
واالنبساط... ليس فقط عند أداء أي نشاط تظير مف خالؿ عمميتي االنقباض  والتيبخاصية الحركة 

ومف ىنا تظير أىمية تنمية تمؾ األنسجة الموجودة …رياضي بؿ عند أداء الحركات اليومية العادية
 بالعضالت حيث يصؿ أعداد عضالت جسـ اإلنساف أكثر مف ستمائة عضمة.

تنقسـ العضالت بصفة عامة مف حيث العمؿ الحركي  أنواع العضالت في جسم اإلنسان: -1-0-7-3
 :بجسـ اإلنساف إلى ثالثة أنواع

مكانية سيطرتو " الييكمية" العضالت اإلرادية  النوع األول: حيث أنيا تخضع إلرادة اإلنساف وا 
رادتو، كما تسمى تمؾ العضالت بالعضالت الييكمية حيث تتصؿ بالييكؿ  عمييا فيو يحركيا برغبتو وا 

ويوجد نوعيف ىما األلياؼ العضمية البطيئة  العظمي لجسـ اإلنساف وتعطيو الشكؿ الخارجي المميز لو.
 واأللياؼ العضمية السريعة.

العضالت الالإرادية توجد العضالت الالإرادية في جدار القناة اليضمية )المرئ  النوع الثاني:
مف الخطوط المستعرضة عكس العضالت  والمعدة واألمعاء...الخ( وىي عضالت ممساء دقيقة خالية

 اإلرادية، كما أنيا غير ىيكمية لعدـ اتصاليا بالييكؿ العظمي لإلنساف.
سيطرة الجياز العصبي المركزي  أو تأثيرعضمة القمب تعمؿ عضمة القمب تحت  النوع الثالث:

حيث تعمؿ في حركة مستمرة وبدوف توقؼ، وىي عضمة وحيدة وفريدة مف نوعيا وذلؾ في خواصيا ونوع 
حيث تتكوف مف مجموعة عضالت في تمؾ المميزات والخواص،  أخريعضمة  أيعمميا. وال يشاركيا 

 ليا.غير إرادية حيث تعمؿ دوف توقؼ والخاليا بيا مخططة تخطيطا طو 
 أنواع األلياف العضمية: -1-0-1

 )ألياؼ بطيئة مؤكسدة )حمراء 
 )ألياؼ سريعة مؤكسدة )حمراء 



 التدريب البليومرتي                                                الفصل االول:                                                                            

 
42 

 )ألياؼ سريعة )بيضاء 
في وظائفيا، حيث تتميز ألياؼ النوع األوؿ بزيادة القدرة عمى العمؿ لفترة  وتختمؼ األنواع الثالثة

طويمة اعتمادا عمى األكسجيف غير أنيا بطيئة االنقباض، بينما تتميز ألياؼ النوعيف الثاني والثالث بقوة 
وسرعة االنقباض العضمي غير أنيا سريعة التعب. وتحتوى العضمة عمى مجموعات مختمفة مف ىذه 

في تميز أداؤه البدني في تركيب بنياف الجسـ لشخص ما  األنواعالثالثة، وقد يغمب احد ىذه  نواعاأل
 (002، صفحة 0210)نايف مفضي الجبور ،  بالصفة التي تكوف عمييا طبيعة ىذه األلياؼ.

ترتبط القوة العضمية كنصر بدني أساسي  األساسية:تزاوج القوة العضمية بالعناصر البدنية  -1-0-0
بتزاوجيا مع العناصر البدنية األساسية االخري كالسرعة والتحمؿ، لتكوف عناصر مركبة جديدة ذات 

 وشكؿ التالي يوضح ذلؾ: مواصفات خاصة
 قوة مميزة بالسرعة وقوة االنفجارية.            تزاوج القوة مع السرعة       

 تحمؿ القوة وتحمؿ قوة قصوى    تزاوج القوة مع التحمؿ               
 تحمؿ السرعة وتحمؿ السرعة القصوى    تزاوج السرعة مع التحمؿ           
)بسطويسي احمد،  .تحمؿ القدرة وتحمؿ قدرة قصوى.      تزاوج القدرة مع التحمؿ           

 (72-73، الصفحات 0212
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(: يمثؿ تزاوج العناصر البدنية11شكؿ رقـ)

 
 

 سرعة
 قوة

تحمل 
 القوة

 قدرة
تحمل 
 القدرة

تحمل 
 سرعة

 تحمل
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 الفسيولوجية لزيادة القوة: األسباب -1-0-12
عمى  يتأسسالنظر الفسيولوجية  وجوزيادة مستوى القوة العضمية في التدريب الرياضي ومف 

 عامميف أساسييف:
أف يكوف مستوى التوتر العضمي الناشئ عف استخداـ مثيرات التدريب )حمؿ التدريب( فوؽ 

 مستوى عتبة االستثارة.
 تناوؿ الكميات الكافية والمناسبة مف البروتيف الذي يتأسس عميو تحقيؽ البناء الخموي.

 الخصوصيات الجنسية والعمرية في تدريب القوة:  -1-0-11
 لمسيدات يكوف اقؿ مف الرجاؿ. الييكميالعضمية في الجياز العضمي  األلياؼعدد 

كيمو  11 إلى 11) %11-11الكتمة العضمية لدى السيدات تقؿ عف الرجاؿ بنسبة تتراوح مف 
 غراـ(.

 .%11-11سنتمتر تقؿ عف الرجاؿ بنسبة تتراوح مف  1القوة العضمية لدى السيدات لكؿ 
( )العضمة ذات الرأسيف العضديةالقوة القصوى لمعضمة المسئولة عف ثنى الساعد  أفىتنجر  أوضح

)محمد محمود عبد  مف نسبة القوة القصوى لنفس العضمة لدى الرجاؿ.% 11-11تتراوح قوتيا مف 
 (050، صفحة 0212الظاهر، 
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 :خالصة
، لمتدريب البميومتري وكذلؾ القوة العضمية يمعرفة مراحؿ تطور تاريخحاولنا في ىذا الفصؿ   

، وتأثيرىا عمى الالعبيف مف وكذلؾ القوة العضميةالبميومتري حيث قمنا بتحديد المفيوـ الواسع لمتدريب 
وعميو يتضح اف التدريب الحقيقي لمفرؽ الرياضية في مختمؼ  .الناحية البدنية والميارية والعقمية والنفسية

تطرقنا إلى خصائص ومراحؿ ثـ االختصاصات قادريف عمى تمثيؿ أحسف عمى مستوى الصعيد الدولي. 
 .وكذلؾ أنواع األلياؼ العضمية واعد الخاصة بالقوةالتدريب وطرؽ التدريب وكذلؾ مختمؼ الخصائص والق

 
 
 



 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 

 الرياضي األسس العلمية الحديثة في التدريب

 تمهيد

 التدريب الرياضي -1

 التخطيط في التدريب الرياضي -2

 التدريب  ملح-3

 عالقة شدة المثير بالنبض  -4

 التدريبية الدورات  -5

  طرق التدريب الرياضي -6

 األشبالبرمجة تدريب  -7

 خالصة 
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 تمهيد: 
 ييدف إلىعمى األسس العممية الحديثة الذي  من العموم المبنيةيعتبر التدريب الرياضي      

الرياضي التدريب وبالتالي فإن اليدف األسمى لعممية  .وأفضل المستوياتالوصول بالرياضي إلى أعمى 
لبطوالت والمنافسات من خالل إعدادىم لخوض اتؤىميم العالية لوصول بالرياضيين إلى مستويات اىو 

نواح مختمفة ومتداخمة مع بعضيا مثل النواحي البدنية والميارية  التدريب عمى المتكامل الذي يعتمد 
 من اجل تحقيق النتائج الجيدة. والنفسية والوظيفية وغيرىا في إعداد الرياضي

يساعد مدربينا من الناحية النظرية كل ما التطرق إلى ىذا الفصل اول في حنسوانطالقا من ىذا  
 الحديثة والتخطيطاألسس العممية والتطبيقية في إنجاح العممية التدريبية من جميع النواحي المتمثمة في 

 في مجال الرياضي. حمل التدريبمعرفة وكذلك 
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 :الرياضي التدريبـ 2
 مفهوم وأهمية التدريب الرياضي:ـ 1ـ2

 إنواىتماماتيا، أصبحت الرياضة أحد المظاىر الحديثة التي تعكس تقدم الدول وحجم رقييا     
التقدم السريع لكل من الناحية الجسمية والعقمية، مصطمح التدريب يطمق عمى كل تعمم منظم يكون ىدفو 

)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم  )الميارى( لإلنسان.أو زيادة التعمم الحركي والتكنيكي 
 (17، صفحة 2212الياسري، 
يعتبر عمم "التدريب الرياضي" من العموم األساسية في المجاالت التربية البدنية والرياضية،  -  

حيث لو من األساليب والطرق واألدوات ما يميزه عن العموم األخرى وىو في نفس الوقت يستخدم عددا 
والطب وعمم النفس كبيرا من العموم المساىمة فيو مثل )الفيزيولوجي والبيولوجي والميكانيك الحيوية 

 (27، صفحة 1998)محمد صبحي حسانين ،أحمد كسري معاني،  والتغذية... الخ(.
ويعني المفيوم العام لمصطمح التدريب "عمميات التنمية الوظيفية لمجسم ييدف تكيفو عن  -  

 مل ما".طريق التمرينات المنتظمة لممتطمبات العالية ألداء ع
عدادتنشئة  إلىالعمميات التعميمية والتنموية التربوية التي تيدف  بأنوحماد  إبراىيمويعرفو  مفتي   وا 

 أعمىالالعبين والالعبات والفرق الرياضية من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية الميدانية ييدف تحقيق 
)مفتي ابراهيم حماد،  فترة ممكنة. ألطولمستوى ونتائج ممكنة في الرياضة التخصصية والحفاظ عمييا 

 (21، صفحة 2221
التدريب الرياضي بأنو "عممية بدنية تربوية خاصة تيدف إلى  1980ويعرف بالتونوف  -   

 (13صفحة ، 1997)أبو العال أحمد عبد الفتاح،  تحقيق نتائج عالية".
عممية خاصة منظمة لمتربية البدنية الشاممة التدريب الرياضي " بأن( (Harraويعرف ىارا  -  

يات الرياضية مستو ال لوصول بالفرد إلىا إلىف تيدالعممية وخاصة التربوية،والتي  لألسسالتي تخضع 
 (28، صفحة 2223)عصام عبد الخالق، ممكن  العالية.

والعقمي والنفسي  والتكتيكيويرى )ماتفيف( أن التدريب يعني التحضير الجسمي والتكنيكي  -  
والتربوي لمرياضي بمساعدة التمرينات الجسمية وذلك عن طريق الجيد )بالمطاولة وتمرين القوة وطرق 

وحالة التدريب... الخ( حيث يقصد بالتدريب الرياضي في معناه الشامل أنو كل  التدريب والتدريب الفتري
)كمال درويش ،محمد صبحي  المراحل المنظمة لتييئة الرياضي لموصول بو إلى المستويات العالية.

 (26، صفحة 1999حسانين، 
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يتضح أن التدريب الرياضي ليس عمال عشوائيا بحيث  المفاىيم والتعريفات ىذهن خالل م -  
مرتبط المقنن ، فالتدريب الرياضي في ىذا مجال  حيث لو أخصائيين مؤىمين ،يستطيع أي فرد أن يقوم بو

صناعة البطل  عمم النفس واالجتماع ...الخ( من اجلو بالعموم األخرى )كعمم الفسيولوجية وعمم التشريح 
، ألنو إلى أعمى مستوىمن أجل رفع مستوى المياقة البدنية  انتقاؤه بأسموب عمميالذي تم الرياضي 

 .الوسيمة المضمونة لتحقيق ىذا 
التدريب الرياضي يعتبر أمرا ىاما في مجال  ةنقناالعتماد عمى األسس العممية المإن  -  

منخفض الشدة، و  الشدةمرتفع بأنواعو وضروريا، وىذا يتطمب استخدام طرق التدريب )مستمر، فتري 
المدى  طويلمن حيث ( وأساليب تقنين الحمل )الحجم، الشدة، الكثافة( والتخطيط لمتدريب ، الدائريتكراري

 المدى يؤدى إلى الوصول لميدف المسطر. قصير أو
 أهداف التدريب الرياضي: -2-1-1

 تنمية عناصر المياقة البدنية. 
 تنمية النواحي الميارية والخططية. 
 تنمية القدرات العقمية والمعرفية. 
  واإلراديةتنمية القدرات النفسية. 
  اآلخرينالتعود عمى القيادة والتبعية واحترام. 
 .مروان عبد المجيد  حب الوطن والوالء لو والعمل عمى الرفع من شانو بين الدول(

 (22، صفحة 2212ابراهيم ،محمد جاسم الياسري، 
، التدريب الرياضي الحديث إستراتيجيةتتمثل الحديث:  العمميالتدريب الرياضي  إستراتيجية -2-1-2

الرياضية لالعبين في التوقيتات التي  والتي تعكس اليدف العام البعيد لو في "تحقيق الوصول إلى الفورمة
تناسب المواسم التنافسية في الرياضة التخصصية والعمل عمى البقاء فييا ألطول فترة ممكنة". والشكل 

   (22، صفحة 2221)مفتي ابراهيم حماد،  التالي يوضح ذلك:
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 العب يمتمك الموىبة والموصفات                        
 لمؤىمة لمتفوق الرياضيا         
                                                                       

     
                               جيازفني متكامل                          المختمفة إدارة عممية في المستويات 

      المرتبطة يمتمك التأىيل                                                                                بالالعبين أو الفريق
 والخبرة

                      
 اإلمكانات الالزمة )ميزانيات، أدوات، أجيزة،                       

 معامل، منشات، تعضيد مجتمعي(                       
 .(: يمثل المربع الذىبي لتحقيق إستراتيجية التدريب الرياضي العممي الحديث08)رقم الشكل 

 واجبات التدريب الرياضي الحديث: -2-1-3
 واجبات التربوية: -2-1-3-1

في الرياضة التخصصية حاجة من  العاليالنشء عمى حب الرياضة وان يكون المستوى  تربية
 الالعبة. لالعب، األساسيةالحاجات 

 خدمة الوطن. أساساتشكيل دوافع وميول الالعب والالعبة واالرتقاء بيا بصورة تستيدف 
 الرياضي والروح الرياضية. تربية وتطوير السمات الخمقية الحميدة كحب الوطن والخمق

 اإلراديةبث وتطوير الخصائص والسمات 
 الواجبات التعميمية: -2-1-3-2

 واالرتقاء بالحالة الصحية لالعب والالعبة. األساسيةلمصفات البدنية  الشاممة المتزنةالتنمية 
 التنمية الخاصة لمصفات البدنية الضرورية لمرياضة التخصصية.

تقانتعمم  مستوى رياضي  ألعمىالميارات الحركية في الرياضة التخصصية والالزمة لموصول  وا 
 ممكن.

تقانتعمم   القدرات الخططية الضرورية لممنافسة الرياضية التخصصية. وا 
 
 

 إستراتيجية
 التدريب
 الرياضي

 العممي الحديث
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 الواجبات التنموية: -2-1-3-3
درجة ممكنة تسمح  أقصى إلىوالتنفيذ لعمميات تطوير مستوى الالعب والالعبة والفريق التخطيط 

المستويات في الرياضة التخصصية باستخدام احدث  ألعمىبو القدرات المختمفة بيدف تحقيق الوصول 
 (32، صفحة 2221)مفتي ابراهيم حماد،  العممية المتاحة. األساليب

 لنجاح عممية التدريب الرياضي ىي: من أىم األسس التي يجب مراعتيا أسس التدريب: -2-1-4
 (122، صفحة 2223)عصام عبد الخالق، 

 الصفات والخصائص الفردية لالعبين: -1
 )العمر الزمني ) المراحل السنية. 
  لمرياضيالعمر التدريبي. 
 حالة الرياضي التدريبية.  
 الحالة الصحية. 
 خارج وحدة التدريب متطمبات. 
 النمط والتكوين الجسماني. 
 اختالف الجنس. 

 .استمرارية التدريب -2
 .التدرج في زيادة حمل التدريب -3
 .اإلحماء -4
 .تكنولوجيات التعميم والتدريب -5
  .زيادة الحمل مبدأ -6
 .خصوصية التدريب -7
 .زيادة الدافعية -8
 والمرض: اإلصابةىذه المبادئ يساعد عمى تجنب كل من  إتباع إن مبادئ التدريب: -2-1-5

( ىو التدريب الرياضي يحدث تغيرات في األجيزة الوظيفية Adaptationالتكيف )األول: المبدأ 
 .ألجسام الالعبين والالعبات لمتكيف مع متطمباتو

استجابة أجسام الالعبين  Individuel Response االستجابة الفردية لمتدريب :الثاني المبدأ
 .والالعبات لمتدريب أمر فردي ويعتمد عمى خصائص كل العب والعبة
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تعتمد عمى مدى التدريب  استفادة الجسم من readinessاالستعداد  الثالث: المبدأ
 التالي: لجدولافي  مفتي إبراىيم حماداستعداده.ولخصيا  

 

 تحقيق قمة األداء الرياضي البالغون

 سنة18 -14
 التدريب التخصصي -1
 زيادة جرعات التدريب -2
 زيادة جرعات التنافس -3

 سنة11-13
 الوصول لألداء الفني الجيد -1
 توسيع قاعدة الميارات -2
 التمييد لزيادة الجرعات التدريبية -3

 سنوات 6-10
 

 بث حب المعب لدى الصغار -1
 تعمم الميارات األساسية -2
 استمتاع الصغار -3

 
الرئيسية لمتدريب الرياضي التي تتناسب مع استعدادات الجسم  األىداف(: يمثل 02رقم ) الجدول

 المراحل السنية المختمفة في
درجة الحمل يجب أال تكون ثابتة  progression التقدم بدرجات حمل التدريب الرابع: المبدأ
 .تزداد بمرور الوقت وطبقا لمقدرات والتكيف إنولكن يجب 

كي يتحقق االرتقاء بعنصر بدني يجب التدريب بحمل  overload التحميل الزائد الخامس: المبدأ
 .)الحد الخارجي( لمقدرة الالعب والالعبة األقصىعند مستوى الحد 

ومن  األداءيجب التدريب بنفس طريقة  األداء لتطوير spécificité الخصوصية السادس: المبدأ
 خاللو.خالل نفس الوضع الذي سوف ينفذ من 

الراحة ومن الصعب  إلى األداءضرورة التغيير في التدريب من  variation التنويع السابع: المبدأ
 .السيل إلى

 باإلحماءكل تدريب  يبدأ warming up and cool-down اإلحماء والتيدئة الثامن: المبدأ
 .وينتيي بالتيدئة
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يحتاج لفترة زمنية طويمة  التدريب long term training المدىالتدريب طويل  التاسع: المبدأ
 .تأثيرهكي يظير 

 عودة إلىالتوقف عن التدريب يؤدي  réversibilité العودة لمحالة الطبيعية العاشر: المبدأ
  (57-52، الصفحات 2221)مفتي ابراهيم حماد،  .الالعب والالعبة لحالتو الطبيعية قبل التدريب

 تحدد خصائص التدريب الرياضي الحديث بما يمي: :الرياضي الحديث التدريب خصائص -2-1-6
يعتمد عمم التدريب الرياضي الحديث اعتمادا كميا عمى األسس  التربوية: األسسيعتمد عمى 

 التربوية وىي:
 االتجاىات التربوية نحو حب الرياضة وتقديرىا وجعميا نمط حياة.بث *

 السامية لمرياضة. األىدافميول الفرد الرياضي واتجاىاتو نحو  توجيو
 االيجابية لدى الالعبين والالعبات واإلراديةغرس وتطوير السمات الخمقية 

والمبادئ العممية: تخضع عمميات التدريب الرياضي الحديث  لألسسيخضع كافة عممياتو *
 موم الرياضة والتربية الرياضية.في ع إليياالتوصل  أمكنوالمبادئ العممية التي  لألسس

شخصية وفمسفة وقيم المدرب والمدربة تمعب  أنب والمدربة: ر شخصية وفمسفة وقيم المد تأثير*
  الرياضة. أىدافعمى شخصية وقيم الالعب والالعبة وبالتالي درجة تحقيق  التأثير فيدورا ىاما حيويا 

تمرار عمميات التدريب الرياضي منذ بدء تواصل عمميات التدريب الرياضي وعدم انقطاعيا: اس*
التخطيط ليا مرورا باالنتقاء وحتى الوصول ألعمى المستويات الرياضية دون توقف حتى االعتزال الالعب 

 أو الالعبة التدريب.
تكامل عممياتو: تشمل عمميات التدريب الرياضي جوانب متعددة من اإلعداد )بدنية، ميارية، *

مقية، معرفية( كال متكامال متجانسا ييدف لوصول الالعب والالعبة والفرق خططية،نفسية ،ذىنية، خ
 الرياضية ألعمى المستويات الرياضية وتحقيق أفضل النتائج.

تنفيذ عممياتو: ال تقتصر فعاليات عمميات التدريب  فيالمستخدمة  اإلمكاناتاتساع دائرة *
تتخطاىا إلى القاعات والحجرات والمعامل الرياضية عمى الممعب أو الساحة الرياضية فقط، بل الرياضي 

لتحقيق جوانب التخطيط واإلرشاد والتوجيو. كما اتسعت دائرة األجيزة واألدوات واإلمكانات المستخدمة 
 فييا.

تكامل التخطيط والتطبيق والقيادة في عممياتو: التخطيط والتطبيق ال غنى ألحدىما عن األخر *
 في التدريب الرياضي.
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 ابعد الحدود الممكنة. إلىاع دائرة الفردية: عمميات التدريب الرياضي تتسم بالفردية اتس
عدم إىمال دور الخبرة فيو: االعتماد عمى األسس والمبادئ العممية في عممياتو التدريب *

 الرياضي ال يمغي دور الخبرة، بل أنيا تتكامل معا لمعمل عمى تحقيق أىدافو.
لنمط الحياة الرياضية: يتطمب التدريب الرياضي خضوع األفراد  إتباع الالعب أو الالعبة

 الرياضيين ألسموب حياة يتوافق معو ويعمل عمي تحقيق أىدافو.
نبذ المنشطات: ينبذ التدريب الرياضي كافة الوسائل غير المشروعة التي يمكن أن تستخدم في *

، الصفحات 2221)مفتي ابراهيم حماد،  تحقيق نتائج أو مستويات رياضية مثل المنشطات أو غيرىا.
25-27) 
 التخطيط في التدريب الرياضي: -2-2
التخطيط توقع فكري يمعب فيو التنبؤ والحدس دورا كبيرا وىو عممية مستمرة مفهوم التخطيط:  -2-2-1

)احمد عريبي عودة، من األعداد المتكامل لموصول إلى األىداف بصورة مباشرة وبأقل جيد ووقت ومال. 
 (16، صفحة 2016

 سيكون عميو المستقبل مع االستعداد ليذا المستقبل." بأنو يشمل التنبؤ بما Fayolويعرفو فايول "
 (261، صفحة 2223)عصام عبد الخالق، 

مة يمعب فييا تشكيل حمل التدريب ومستوى مبأنو: عممية تنظيمية شايعرفو بسطويسي احمد 
الالعبين دورا رئيسيا عمى مواسم السنة التدريبية ،كما يمثل فييا اتخاذ القرار المبني عمى الخبرة والدراسة 

 كبيرة لتحقيق اليدف. أىمية
 أوعبارة عن مسودة لتنظيم محتوى التدريب بالتطابق مع ىدف  بأنو:ويعرفو سيد عبد المقصود 

تحدد الشكل المناسب لتنظيم حمل التدريب في  التيمع المبادئ الخاصة  الالعب، وكذاتدريب  أىداف
 محدد.نطاق زمني 
بأنو: عممية تنبؤية تعتمد عمى التنظيم وتسجيل مكونات وعناصر التدريب  يعرفو مارتنكما 

 األساسية لتحقيق ىدف معين.
في مجال التدريب الرياضي يعتمد عمى بعض المبادئ العامة  بأنو: عممية إستراتيجية ويعرفو ىارا

والخاصة كالخبرة والمحاولة والخطأ في إطار الدراسة العممية لتحقيق أغراض متالحقة لموصول إلى 
 ىدف.
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ويعرفو شتارسكا بأنو عممية تربوية تنظيمية طويمة المدى لمكونات التدريب الرياضي تعتمد عمى 
 ية لتحقيق أغراض معينة.الخبرة والدراسة الموج

ويعرفو عمى ألبيك بأنو: تصور لمظروف التدريبية واستخدام الوسائل وطرق خاصة لتحقيق أىدافيا 
)عمى  محددة لمراحل اإلعداد الرياضي، والنتائج الرياضية المستقبمية والتي يجب أن يحققيا الرياضيون.

 (28، صفحة 2229فهمى البيك واخرون، 
 التخطيط: أهمية -2-2-2

  األىدافتحديد 
  المتوفرة اإلمكانياتتقدير 
  التنفيذية اإلجراءاتوجود 
 االستفادة الكاممة من الوقت 
 تسييل ميمة متابعة خطة التدريب 
  صفحة 1994عالوي، )محمد حسن  .الخطة التدريبية المستقبمية إنجاحالمساىمة في ،

286) 
 مبادئ التخطيط:  -2-2-3

ىو االستناد عمى األسس والمبادئ العممية الرزينة واالبتعاد عن االرتجال في التدريب  :العمميةـ 1
 والبحث المستمر عن الطرق التدريبية الحديثة في مجال التدريب وترجمتيا إلى واقع واالستفادة منيا.

بشرية  إمكانياتالموجودة فعال من  اإلمكانياتالتخطيط الناجح ىو الذي يستند عمى  الواقعية:ـ 2
واالستفادة القصوى منيا  اإلمكانياتينطمق المخطط الستثمار ىذه  اإلمكانياتومادية ومن خالل واقع ىذه 

 التدريب. أىدافلتحقيق 
تحقيق  إلىوصول التخطيط ىو عممية تصور لما سوف يتم عممو مستقبال لم المرونة:ـ 3
متوقعة وليست أكيدة لذا يجب أن يكون التخطيط يتعامل مع ظروف ومتغيرات  أنومعنى ىذا  األىداف

 التخطيط عمى درجة كبيرة من المرونة لمتعامل مع الظروف الطارئة وغير المخطط ليا.
الشمول في عممية التخطيط من األسس والمبادئ الميمة حيث ال يمكن ضمان  الشمول:ـ 4

 نجاح خطة التدريب والوصول إلى تحقيق األىداف إذا لم تكن شاممة لجميع عناصر التدريب.
ىو التدرج من ناحية البناء البدني لالعبين وتطوير  األوليشمل التدرج اتجاىين  التدرج:ـ 5

المتوسط ثم الصعب ، واالتجاه الثاني  إلىمن البسيط السيل  يبدأىذا التدرج مستواىم الفني والخططي و 
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في تحقيق األىداف الموضوعية في خطة التدريب ودائما نبدأ في تنفيذ األىداف القريبة ثم ىو التدرج 
 بالتدرج نرتقي لنصل إلى األىداف األبعد بصورة متسمسمة بدون انقطاع أو عدم تناسق.

إلييا فالتخطيط ليس المراد الوصول  األىدافتخطيط ال يحقق  أليال قيمة  تحقيق الهدف:ـ 6
 األىدافرئيسية وكل  وأخريمرحمية  أىدافتحقيق شيء ما لذا فيناك  إلىوسيمة لموصول  غاية إنما
 المرحمية يجب أن تخدم تحقيق األىداف البعيدة والمراد الوصول إلييا. أوالفرعية 

وأىواء تخطيط التدريب ال يتم عمى افتراضات  ت والبيانات الصحيحة:االعتماد عمى اإلحصاءاـ 7
حصاءات  ليس ليا أساس عممي مقبول بل يجب أن ينطمق من واقع ممموس ومن بيانات ومعمومات وا 

يبني عمى ىذه المعمومات  أنيستطيع المخطط  حتىصحيحة تنطق من واقع ومن إمكانيات الالعبين 
 خطتو التدريبية.

مجيود كبير  إلىعممية التخطيط التدريب عممية ليست سيمة تحتاج  المشاركة الجماعية:ـ 8
يمم بكل  أنوتعاون بين المدربين بمختمف مستوياتيم فميما كانت قدرة المدرب المخطط فيو ال يستطيع 

يشترك في عممية التخطيط اكبر عدد ممكن من  أن واألحسناتجاىات عممية التخطيط بدقة وكفاءة 
 بمختمف درجاتيم. والمسئولينلمدربين ا

لعممية التخطيط ىو االقتصاد بكل شيء بالجيد والمال  األساسية األىدافمن  :االقتصاديةـ 9
 (25-22، الصفحات 2216)احمد عريبي عودة،  .األىدافتحقيق  إلىوالوقت لغرض الوصول 

 التخطيط لمتدريب الرياضي: أنواع -2-2-4
 األساستعتبر خطة التدريب طويمة المدى ىي  :خطط التنمية الرياضية الطويمة المدى -2-2-4-1

وتتابع خطوات التنفيذ ويجب عدم محاولة تحقيقيا كميا خالل شيور قميمة  األىدافالناشئ بوضع  إلعداد
مستويات كبيرة من حيث  إلىالصغير  يجب عمى المدرب مراعاة تجنب الوصول السريع بالنشئ إذ

) شدة وحجم( باستخدام كافة طرق ووسائل التدريب وال يترك ليم فائض لمتدريب في والتحميل  اإلعداد
  (265، صفحة 2223)عصام عبد الخالق،  المستوى األعمى.

 :ىي المراحلثالث  إلىخطط التنمية الرياضية الطويمة المدى تنقسم  أنيرى بعض العمماء 
ىدفيا اإلعداد الشامل لمطفل تمييدا لتييئتو لمتدريب  :لممارسة النشاط الرياضي األوليةالمرحمة 

 التخصصي ومن واجبات ىذه المرحمة ما يمي:
 تنمية الصفات البدنية والحركية األساسية.

 الحركية. تعمم الميارات والقدرات
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 اكتساب المعمومات النظرية. 
 (43، صفحة 2216)احمد عريبي عودة،  االشتراك في المنافسات وألنشطة الرياضية المختمفة.

الحركية والميارات وىدف ىذه المرحمة ىو تنمية القدرات البدنية و  ضي التخصصي:مرحمة التدريب الريا
 لمنشاط الممارس ومن واجبات ىذه المرحمة ما يمي: الرياضية

 تنمية الصفات البدنية والحركية العامة والخاصة.
 تعمم الميارات الحركية والقدرات الخططية لمنشاط الممارس.
 اكتساب المعمومات النظرية لنوع النشاط الرياضي الممارس.

 (43، صفحة 2216)احمد عريبي عودة،  االشتراك في منافسات النشاط الرياضي الممارس.
تيدف ىذه المرحمة إلى الوصول إلى أعمى مستوى ممكن  :مرحمة تدريب المستويات الرياضية العالية

 لمحالة التدريبية لمرياضي في النشاط الممارس ومن واجبات ىذه المرحمة ما يمي:
 والحركية الخاصة بالنشاط الرياضي. التركيز عمى تنمية الصفات البدنية

 إتقان وتثبيت الميارات الحركية والقدرات الخططية لمنشاط الرياضي الممارس.
 اكتساب المعمومات الخاصة بتدريب النشاط الممارس.

 (44، صفحة 2216)احمد عريبي عودة،  االشتراك في منافسات متقدمة لمنشاط الممارس.
إن خطط اإلعداد لمبطوالت الرياضية تتمثل في تخطيط خطط اإلعداد لمبطوالت الرياضية: -2-2-4-2

 سنوات استعدادا لبعض البطوالت اليامة مثل: 4-2التدريب الرياضي لمدة تتراوح مابين 
 سنوات(. 4خطط اإلعداد االولمبي .)تقام كل 

 خطط اإلعداد لبطولة العالم.
 لبطولة البحر األبيض المتوسط.خطط اإلعداد 

 خطط اإلعداد لبطولة أوربا أو إفريقيا.
 (297، صفحة 1994)محمد حسن عالوي،  خطط اإلعداد لمدورة اإلفريقية أو الدورة العربية.

 ينبغي أن تشمل الخطط الفردية عمى النواحي التالية:و 
 الحالية لمرياضيين وتحديد ىم.تحميل المستويات 

 تحديد األىداف المراد تحقيقيا.
 (299، صفحة 1994)محمد حسن عالوي،  تحديد األسس الجوىرية لعممية التدريب الرياضي.
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خطة التدريب السنوية المظير الرئيسي لمتخطيط قصير المدى تعتبر  خطط سنوية: -2-2-4-3
ويمكن من خالليا االرتقاء بمستوى الالعب كفرد والفريق كمجموعة وفي ىذه الخطة يتحدد اليدف 

)احمد عريبي عودة،  والواجبات والوسائل وطرق التدريب وكذلك الكيفية التي ستتم فييا عممية التقويم.
الفترة  :ى ثالث فتراتالتدريب في غضون الخطة السنوية إل، ويمكن تقسيم فترات (52، صفحة 2216

 الفترة االنتقالية )فترة الراحة االيجابية(.، الفترة المنافسات، اإلعدادية
مستوى رياضي ممكن  أعمى إلىىي الفترة التي يصل بيا الالعب  الفترة اإلعدادية: -2-2-4-3-1

الفرد وحالتو تتوقف عمى نوع النشاط الرياضي الممارس وخصائص  أخرىفترات  إلىوتقسم ىذه الفترة 
 ، وحسب تقسيم محمد حسن عالوي :(62، صفحة 2216)احمد عريبي عودة،  التدريبية.

العمل عمى تكوين مستوى الفرد عمى  إلى: تيدف ىذه المرحمة اإلعداديةمن الفترة  األولىالمرحمة 
 محتوياتيا من: أىممتبين، وتتكون  أساس

كالقوة العضمية والسرعة والتحمل والمرونة  األساسيةتنمية الصفات البدنية  البدني العام: اإلعداد
ويعرفو ىاشم ياسر حسن ىو عممية تدريبية تدل عمى التطوير المنظم لمختمف القابميات البدنية  والرشاقة.

 (15، صفحة 2212)هاشم ياسر حسن،  يحتاجيا الالعب. التي
 إتقانتوسيع رقعة الميارات الحركية لمفرد، وذلك بواسطة تعميم ومحاولة  المهارى: اإلعداد

 الميارات الحركية المختمفة.
عمييا العمل  يتأسسالتي  واإلراديةتربية الصفات والسمات الخمقية  :واإلراديالخمقي  اإلعداد

 العنيف في المراحل والفترات التالية. ويراعي في ىذه المرحمة التدرج والتقدم بحجم وشدة حمل التدريب.
ف ىذه المرحمة بصورة مباشرة إلى محاولة الوصول بالفرد المرحمة الثانية من الفترة اإلعدادية: تيد

 إلى أقصى مستواه، وتشكل المواد التالية أىم محتويات التدريب ليذه المرحمة:
 اإلعدادحجم  بالتالي، ويقل األكبرالبدني الخاص الحيز  األعداديحتل  اإلعداد البدني الخاص:

 البدني العام.
 العام لمميارات الحركية المختمفة وتثبيتيا. اإلتقانالميارى: محاولة  اإلعداد
تقانالخططي: اكتساب  اإلعداد  القدرات والميارات الخططية المختمفة. وا 
والخمقية  اإلرادية: التركيز عمى تطوير وتنمية الخصائص والسمات واإلراديالخمقي  اإلعداد

 الخاصة التي يتطمبيا النجاح في المنافسات الرياضية.
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مكانيا  وتأخذلمنافسات: تحتل المنافسات في ىذه المرحمة طابعا تدريجيا وتجريبيا االشتراك في ا
كإحدى وسائل التدريب األخرى إلعداد الالعب لممنافسات اليامة في غضون الفترة  في البرنامج التدريبي

 (326-325 ، الصفحات1994)محمد حسن عالوي،  التدريبية التالية.
العمل عمى وقاية وصيانة المستوى محاولة  إلىتيدف ىذه الفترة فترة المنافسات:  -2-2-4-3-2

الذي وصل إليو الفرد، وذلك بييئة مختمفة الظروف التي تسمح باالحتفاظ بالميارات والقدرات والصفات 
عمميات التدريب في غضون الفترة الواقعة بين  المكتسبة ومحاولة التقدم بيا إلى أقصى ما يمكن. وتيدف

كل منافسة وأخرى إلى اإلعداد المباشر ليذه المنافسات باإلضافة إلى محاولتيا االحتفاظ بالحالة التدريبية 
 (327، صفحة 1994)محمد حسن عالوي،  التي اكتسبيا الفرد وصيانتيا.

الفترة االنتقالية تشكل فترة الراحة االيجابية  (:االيجابيةفترة االنتقالية )فترة الراحة  -2-2-4-3-3
بالنسبة لمفرد الرياضي من عناء الجيد المبذول في الفترتين السالفتين، وفي نفس الوقت تشكل عممية 

أن التقسيم العادي وقد تمكن "ماتفيف" من إثبات االنتقال التدريجي إلى فترات ومراحل تدريبية جديدة.
لفترات التدريب يسيم بقدر كبير االرتقاء بمستوى األفراد الذين يمارسون أنواع األنشطة الرياضية التي 
تتطمب صفة التحمل. ومن الناحية أخري ينصح "ماتفيف" باستخدام التقسيم المزدوج لفترات التدريب )فترة 

فترة انتقالية( بالنسبة ألنواع األنشطة الرياضية  –افسات فترة من –فترة إعدادية  –فترة منافسات  –إعدادية 
التي تتطمب السرعة والقوة العظمى والتي ال يمعب فييا حجم التدريب الدور الرئيسي. األول يسمي التقسيم 

(، أما الثاني يسمي التقسيم المزدوج لفترات التدريب كما في الشكل 01العادي كما موضح في الشكل )
 (329-328، الصفحات 1994)محمد حسن عالوي،  .(02)

 تقسيم ماتفيف العادي لمتدريب:
 

 الفترة االنتقالية فترة المنافسات اإلعداديةالفترة 

 الثانية المرحمة  األولى المرحمة 
 
 

 
 

 
 (: التقسيم ماتفيف العادي لفترات التدريب.09الشكل رقم )
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 تقسيم ماتفيف المزدوج لمتدريب:

 الفترة اإلعدادية
فترة 

 المنافسات
 االنتقاليةفترة فترة المنافسات الفترة اإلعدادية

 
المرحمة 
 األولى

 

 
 المرحمة
 الثانية

 

 
 
 

 
المرحمة 
 األولى

 

 
المرحمة 
 الثانية

 

 
 
 

 
 
 

 
 (: التقسيم ماتفيف المزدوج لفترات التدريب.10الشكل رقم )

 
مراحل تدريبية قصيرة  أوخطط لفترات  إال ىيالخطط الجزئية ما  فتريه:خطط جزئية أو  -2-2-4-4

كبرى بالنسبة لتنظيم  أىمية(، وليا شير) أسابيع 4 إلى أسبوعتشمل في الغالب عمى فترة تتراوح ما بين 
ىذا النوع من التخطيط عمى المواد المختمفة لمتدريب في الفترة المحددة  ويحتوى عمل المدرب الرياضي.

لمخطة وكذلك طرق التنظيم ودرجة الحمل )دورة الحمل األسبوعية.ودورة الحمل الفترية(. وبطبيعة الحال 
، 1994)محمد حسن عالوي،  تستمد الخطط الجزئية )الفترية( موادىا المختمفة من الخطة السنوية.

 (323صفحة 
تعتبر الوحدة التدريبية الحجر األساسي المتكرر لبناء الييكل التدريبي ليس  خطط يومية: -4-5 -2-2

الدورات المتوسطة و الكبرى ، وبذلك يتوقف نجاح  إلىفقط بالنسبة لمدورة التدريبية الصغرى بل تمتد 
خطة التدريـب السنوي عمى التشكيل الجيد لموحدات التدريبية في كل موسم من المواسم ، و الذي تحتويو 
الدورات المختمفة حيث تعتمد أساسا عمى تقنين حمل التدريب في كل وحدة من تمك الوحدات والذي يربط 

)كمال  التنسيق الجيد في المحتوى بين كل وحدة تدريبية. إلى، ىذا باإلضافة بيدف ونوع كل دورة وموسم 
، ىو الوسيمة لتحقيق أىداف الخطة العامة في فترتيا ومرحمتيا .(78، صفحة 1999جميل الربضي، 

وىي أيضا الجزء األساسي والرئيسي والقاعدي في عممية التدريب وقد يكون ليا ىدف أو أكثر ولكل ىدف 
طريقة وتخطيط لتحقيقو،والحصة التدريبية اليومية ىي عممية بيداغوجية قاعدية لممدرب وتعتبر الوسيمة 

مما تقدم يتضح لنا  .(Tupin Bernard, 1990, p. 175)التي تسمح لو بالتدخل في عممية التدريب
و ىي الفترة األولى فالفترة فترات، ثالث  إلىعممية تخطيط التدريب الرياضي في غضون العام تنقسم  أن
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مستواه. و الفترة الثانية وىي الفترة المنافسات  أعمى إلىتعمل عمى محاولة الوصول بالفرد اإلعدادية، 
 ،مستوى لمفرد )االحتفاظ بالفورمة الرياضية العالية( في غضون المنافسات المختمفة أقصىت تستيدف تثبي

 إلىالفرصة لضمان حسن انتقال الفرد  إيجادتعمل عمى محاولة  فترة الراحة االيجابية أووالفترة االنتقالية 
 (324، صفحة 1994)محمد حسن عالوي،  مرحمة تخطيطية جديدة

 مراحل التخطيط الوحدة اليومية: -2-2-4-5-1
 القسم اإلعدادي: -أ

الجزء اإلداري وفيو تنظيم الالعبين وضبطيم، وجزء يمثل تمارين  جزئيينويتكون من    
 تحضيرية عامة وخاصة، وييدف ىذا القسم إلى تييئة الالعبين من الناحية النفسية والبدنية و الميارية
لمجزء الرئيسي من وحدة التدريب، ويجب أن يراعي المدرب التدرج في عممية اإلحماء، فاالرتفاع المفاجئ 

 ,Edgar Thill et Ant) لشدة الحمل يتسبب عنو إصابة الالعبين وعدم وصوليم إلى اإلثارة المطموبة
1977, p. 70)  . 

اإلحماء العام بحيث ييدف إلى رفع درجة استعداد أجيزة وأعضاء جسم  ويشمل ىذا القسم   
يقاظ االستعدادات النفسية.  الالعب بصورة عامة لممارسة النشاط الرياضي وا 

واإلحماء الخاص،ىذا األخير يحل محل اإلحماء العام تدريجيا وييدف إلى تأكيد تييئة     
)مفتي إبراهيم  ونفسيا لمتطمبات وحدة )جرعة( التدريب اليومية الالعب بدنيا ووظيفيا ومياريا وخططيا

 . (274، صفحة 2221حماد، 
 :ةالرئيسي المرحمة -ب 

ويتحقق في ىذا الجزء غرض الوحدة التدريبية  يعتبر أىم جزء في الوحدة التدريبية اليومية،    
، 2223)عصام عبد الخالق،  التي تعمل عمى تثبيت أو تطوير حالة التدريبجبات اعن طريق تنفيذ الو 

، ويتضمن ىذا القسم تمرينات المياقة البدنية العامة وكذا نواحي اإلعداد البدني العام (282صفحة 
بشقيو الدفاعي واليجومي والمباريات التجريبية وتدريبات  والخاص، وأيضا األداء المياري والخططي

عمى تنفيذ الواجبات التى  ىدف ىذا الجزء وكذلك ينصبالمراكز والتدريب عن طريق المعب المختمفة. 
 تسيم في تنمية الحالة التدريبية لالعب كما ان الواجبات ىذه تتحدد طبقا لميدف المحدد لموحدة التدريبية.

  (62، صفحة 2212)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، 
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 :ةالختامي المرحمة -ج 
حالتو الطبيعية تقريبا بعد ما بذلو من مجيود فيو يسعى إلى  إلىوفيو يعود الرياضي       

   (282، صفحة 2223)عصام عبد الخالق،  إرجاع األجيزة العضوية إلى وضعيا المعتاد.
وكذلك ييدف ىذا القسم من الوحدة التدريبية إلى محاولة العودة بالالعب إلى حالتو الطبيعية أو 

عبد المجيد ابراهيم ، محمد )مروان  ما يقارب منيا قدر اإلمكان بعد الجيد الكبير الذي بذلو الالعب.
 (61، صفحة 2212جاسم الياسري، 

إن القسم الرئيسي من الدرس ىو الذي يتحكم في محتوى التيدئة )القسم الختامي(، إذ أننا نقوم   
بتيدئة الالعب مما كان يؤديو في القسم الرئيسي من الدرس، وبما أن ىذا القسم يختمف من درس إلى 

رينات االسترخاء آخر، فان التيدئة تتغير تبعا لذلك وىناك نالحظ أن التمرينات األساسية لمتيدئة تم
 والتنفس. 

 التدريبية: تقنين الوحدة -2-2-5
         رئيسية ترتبط تمك األجزاء بيدف كل وحدة سواء كان  ثالثة أجزاءتتكون كل وحدة تدريبية من    
  يمي:تبنى مكونات الوحدة كما تدريبيا، و تعميميا أم 

   تشمل:*المقدم و               
 .دقائق 10 ← 5من  التمييدي: الجزء*                 

 .دقيقة 30 ←20من  اإلعدادي:الجزء  *                  
 .دقيقة 65 ← 45من  الرئيسي:* الجزء                 
 .دقيقة 15 ← 10من  الختامي:* الجزء                 

 دقيقة.     120 ← 80وبذلك يكون  حجم الوحدة من          
 :مقدمة الوحدة التدريبية -2-2-5-1

الجزء التمييدي وتكون فيو األمور اإلدارية الخاصة بالالعبين من  أساسيين، جزئيينتشتمل عمى 
 النفسي.الشحن  إلى بالوحدة باإلضافةحضور وغياب و تأمين الجوانـب التربوية الخاصة 

  طريق:الجزء الثاني ) اإلعدادي ( فيو خاص بإعداد الالعب بدنيا ووظيفيا و نفسيا عن  أما
  العام:اإلحماء  –( أ
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تستخدم التمرينات ذي الشدة القميمة و المتوسطة لفـرض اإلحماء العام ، و تـؤدى مثل تمك 
الحركيـة المختمفة ، و يؤدى ذلك التمرينات حيث تشمل جميع أجزاء الجسم لتنشيط األجيــزة الوظيفية و 

 (338، صفحة 1999)بسطويسي أحمد،  عمى شكل ألعاب بسيطة تتميز بجيد بدني منخفض .
  :الخاصاإلحماء  –ب( 

: " إذا كان ىدف اإلحماء اليدف من اإلحماء العام ىو تنشيط كل من يذكر أبو العال عبد الفتاح
الجيازين العصبي المـركـزي و العصبي الالإرادي ، فإن ىدف اإلحماء الخاص ىو وضـع الجيازين 
العصبي المركـزي و العصبي الطرفي في أفضل حالة تمكنيا من األداء بفعالية في الجـزء األساسي من 

  .إرادية الالزمة لمتطمبات نشاط الجسم "يط الوظائف الفسيولوجية الالشتن إلىبإضافة  الوحـدة التدريبية
ت الشدة وبذلك ينصح بأداء تمرينات اإلعداد البدني الخاص و تمرينات المسابقات ذا       

 (344، صفحة 1982)حنفي محمود مختار،  .المتوسطة و فوق المتوسطة
 الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية : -2-2-5-2

حيـن  الوحدة.وشكل  وثيقا بنوع يـرتبط ارتباطاتشكيميا و  الـوحدة أساسيعتبر الجـزء الرئيسي مـن  
يتوقـف ذلك عمى تقنين و تشكيل حمل التـدريب من خـالل مكـوناتو من شـدة و حجم وراحة ، ىذا 

 .رتبط بأشكال و أنواع تمك الوحداتنوع و شكل و ترتيب التمرينات التي ت إلىباإلضافة 
 الجزء الختامي من الوحدة التدريبية :  -2-2-5-3

 لو أىمية بـدنية فسيولوجية ىامة من حيث تخميص العضـالت من نتائـج التفاعـالت البيوكيميائية 
،و ىذا ال يأتي إال عـن طريق التخفيض التدريجي لشدة مثير التدريب في ىذا الجزء الختامي حيث يعمل 

 الشفاء و تحقيق التعويض الزائد . استعادةعمى سرعة 
و يذكر " ىارا " بأن الجزء الختامي لو أىمية نفسية يجب عمى المدرب مراعاتيا  إذا ما      

أديت عمى أحسن وجو حيث توفر الدوافع النفسية و إثارة الشوق لحضور و متابعة الوحـدة التدريبية  
 (339، صفحة 1999)بسطويسي أحمد،  الالحقة .

 :ينامكية تشكيل الوحدة التدريبية د -2-2-6
 : لتمرينات القدرات البدنية الخاصةبالنسبة  -2-2-6-1

بالنسبة لتمرينات المرونة ينصح بأن تؤدى في الجزء اإلعدادي من مقدمة الوحدة           
 أما بالنسبة لتمرينات السرعة تؤدى قبل تمرينات القوة .  مجتيدةالتدريبية بحيث تكون العضالت غير 
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أما بالنسبة لتمرينات التحمل بصفة عامة فيكون أدائيا متأخرا عن كل من تمرينات القدرات  
بالنسبة لتمرينات القوة المميزة  بالسرعة و القوة يجب أن تكون ليا أسبقية األداء عن تمرينات و  البدنية.

لتمرينات سرعة األداء و سرعة رد الفعل  و السرعة القصوى أسبقية األداء عن تحمل القوة كما أن 
 تمرينات التحمل لمسرعة .

 :ينات التحمل الهوائي و الالهوائيبالنسبة لتمر  -2-2-6-2
عمى حسب نظم الطاقة فينصح بأسبقية أداء التمرينات الخاصـة بالتحمل الالىـوائي عن اليوائي ، 
كما ينصح أيضا بأسبقية أداء التمرينات لمتحمل الالىوائي الفوسفاتي و التي تحتاج زمن أقل و شدة عالية 

 .ول نسبيازمن أط إلىعن التمرينات الخاصة بالتحمل الالىوائي الالكتيكي و التي تحتاج 
 الفنية:بالنسبة لممهارات الخططية  -2-2-6-3

فيجب التدريب في الوحدات التدريبية وىذا لما تحتاجو كل من الميارات الفنية و الخططية قدرات 
 (342، صفحة 1999) بسطويسي أحمد،  عالية.توافقية 

 :حمل التدريب -3ـ  2
 مفهوم الحمل التدريب:  -2-3-1

التغيرات التي تحدث بالجسم اإلنسان حمل التدريب ىو نظام أساسي إلدارة وتنظيم  يعتبر      
تؤكد النظريات و حيث تعتبر التمرينات كمثيرات حركية،  كالتغيرات البيولوجية والنفسية والعصبية.

ويرى عصام عبد الخالق . و إدارة حمل التدريبكيفية تنظيم الرياضية الحديثة عمى أن مشكمة الحمل ىي 
تطوير حالة الفرد  وبالتاليلمجسم  والعضوياالرتقاء بالمستوى الوظيفي  إلىىذا المجيود  تأثيرتنظيم  أن

كل ما وىذا  (62، صفحة 2223)عصام عبد الخالق،  ويسمى ىذا المجيود بحمل التدريب.التدريبية، 
عممية ولكن ىي عكس  أسيلعممية التدريب عند مشاىدتيا تعتبر من  إن، يسعي إليو المدرب والرياضي

 .الشدة والحجم والراحةىما و حمل التدريب من حيث تقنين الالمشكمة كبيرة ذلك، حيث تعتبر لدى المدربين 
جسم الرياضي ، إذا  قال بعض الباحثين أن الحمل عبارة عن تجمع أو تراكم منبيات حركية عمى

ظير التعب عمى الالعب خالل التدريب يجب العمل عمى تخفيفو إذا كان تكرارا كبيرا لحمل التدريب 
يؤدي إلى تقدم كبير لوضع حالة الالعب  سوف يؤدي ىذا إلى تراكم منبيات عمى جسم الالعب و ىذا ما

 .صة إذا كان مخططا لو بأسموب عمميو خا
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شكل وىيكل البرنامج التدريبي من حيث الحجم والشدة والراحة والكثافة  إن حمل التدريب يمثل  
)مهند .المستخدمة كما يعكس الفعالية الناتجة عن المثيرات الحركية عمى الوظائف الجسمانية والنفسية

 (134، صفحة 2225حسين البشتاوي،احمد إبراهيم الخوجا، 
 تعريف الحمل التدريب: -2-3-2

أن الحمل التدريب ىو العبء أو الجيد البدني و العصبي الواقع عمى وعرفو ىاره انو "      
 أجيزة الالعب المختمفة ) كالجياز العصبي والعضمي والدوران والتنفسي والعظمي(.
المختمفة  سملجأجيزة او ويعرف "ماتفيف " بأن حمل التدريب ىو كمية التأثير المعينة عمى أعضاء 

، 2212)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري،   .أثناء ممارستو لمنشاط البدنيلالعب 
 (87صفحة 

و العصبي الواقع عمى  البدنيالمجيود  بأنوحمل التدريب  أنوكذلك يذكر عصام عبد الخالق 
 (62، صفحة 2223)عصام عبد الخالق،  جسم الفرد نتيجة المثير اليادف لمنشاط الرياضي.

بان حمل التدريب" ىو جميع المجيودات البدنية والعصبية التي  ألبساطيويذكر آمر اهلل احمد 
، 1998) آمر اهلل احمد البساطي ، تقع عمى عاتق الالعب نتيجة ممارسة األنشطة الرياضية المختمفة " 

 .(27صفحة 
تغيير حالتو البدنية الداخمية نتيجة التغيرات الخارجية بأنو " ىو  ألربضيويعرفو كمال جميل      

 . (131، صفحة 2224)كمال جميل الربضي، " ممثمة )بحمل التدريب( الحجم والشدة والراحة 
فة حيث يعطي ىذا األسموب قدرة عمى معر  الحمل،و الميم في حمل التدريب ىو التدرج في 

 .كل تمرينأىمية 
يتكون من ثالثة مكونات رئيسية وىي كما يمي:الشدة الحمل، حجم  التدريب:حمل  مكونات -2-3-3

                    .)سعة( الحمل، كثافة الحمل.وشكل التالي يبن مكونات الحمل
 :شدة الحمل -2-3-3-1

لشدة الحمل أىمية كبيرة في عممية التدريب إذ البد من تحددييا قبل كل شيء حيث تمثل  إن     
ويمكن قياسيا من خالل سرعة التمرين ومقدار المقاومة  الحركية،درجة تركيز التدريبات أو المثيرات 

، الصفحات 1998)آمر اهلل احمد البساطي ،  .ومسافة األداء ودرجة سرعة المعب وسرعة تردد الحركة
29-32) 
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)مفتي  .(الجيد البدنييؤدي بيا التمرين ) التيالقوة  أودرجة الصعوبة  بأنيا إبراىيمويعرفيا مفتي 
 (65، صفحة 2221ابراهيم حماد، 

مكونات الحمل التدريبي الميمة وتمثل " العنصر النوعي لمعمل المنجز في  إحدىوتعرف بأنيا 
، صفحة 2213)منصور جميل العنبكي، وحدة زمنية معينة" كما تمثل أيضا الصعوبة المميزة لألداء. 

48) 
 شدة حمل الجيد البدني                              

 
 
 

 المقاومة خالل                المسافة المقطوعة                                        سرعة األداء   
    في الجيد البدني                                           ني                  في الجيد البد                               الجيد البدني

 
 .يمثل أساليب التعبير عن شدة حمل الجيد البدني(: 11)رقم شكل ال

 كيفية تحديد شدة الحمل: -2-3-3-1-1
الحمل باستخدام معدل ضربات القمب ويوجد أسموبين طريقة كارفونين وطريقة أقصى تحديد شدة 

 معدل لمنبض.
 تحديد شدة الحمل باستخدام الزمن.

 : الحمل)سعة(  حجم  -2-3-3-2
يعبر عنو بالجانب الكمي لمتمرين أو مفردات البرنامج في كل وحدة تدريبية أو البرنامج وقد ورد  

في مصادر عديدة تحت عنوان فترة دوام المثير وتكرار المثير ، ففي األولى تعني الزمن الذي يستغرقو 
عادة ذلك ا لتمرين، كما أن ىناك التمرين أو المثير، وفي الثانية تكرار المثير أي عدد مرات تكرار وا 

 (52، صفحة 2213)منصور جميل العنبكي، تمارين عديدة تمثميما معا. 
، 1998)مفتي ابراهيم حماد، وان حجم الحمل " يعبر عن سعة األداء الفعمي لمجيد البدني " 

 .(44صفحة 
بأنو عدد أو زمن أو مسافة أو ثقل األداء وتكرارىا خالل أداء ( 1998)ويعرفو مفتي إبراىيم 

 (.الجيد البدني)التمرين
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 ويتكون من بعدين رئيسين ىما:
: عدد مرات إعادة تكرار التمرين أو الزمن المستغرق في تنفيذه أو طول المسافة األولالبعد 

 المقطوعة أو الثقل المستخدم.
)مفتي  المستغرقة في تنفيذه. الثاني: عدد مرات إعادة تكرار التمرين ذاتو أو مجموع األزمنة البعد

 (68، صفحة 2221ابراهيم حماد، 
يعرفيا مفتي إبراىيم يقصد بكثافة الحمل مدى طول أو قصر الفترة الزمنية  كثافة الحمل: -3 -2-3-3

دنية ) التمرينات( أو بين الجيود الب التي تستغرق في الراحة بين إعادة تكرار الجيد البدني )التمرين(
 (69، صفحة 2221)مفتي ابراهيم حماد،  (. المكونة لمحمل

أمرا ضروريًا بعد كل عمل متعب  حيث يجب إن تتناسب الراحة مع شدة العمل  تعد الراحة
مكانات الرياضي وعم . وان العمل التدريبي مبني أساسا ره فيي عنصر أساسي لنقدم المستوىوحجمو وا 

 .عمى الشغل والراحة
)منصور  الراحة. ويعرفيا منصور جميل بأنيا العالقة المعبر عنيا بالزمن بين األداء ومراحل

 (55، صفحة 2213جميل العنبكي، 
آما كثافة الحمل تعني العالقة الزمنية بين فترات الراحة والحمل حيث يؤدي التعب إلى انخفاض 

، وان فترة الراحة أثناء تكرار األحمال د عن تحقيق اليدف من اتجاه الحملشدة الحمل وبالتالي يبتع
التدريبية ىي التي تحدد االتجاىات الرئيسية لممتغيرات الوظيفية لمرياضيين وتكون الراحة عمى شكمين 

  .(33-32، الصفحات 1998) آمر اهلل احمد البساطي، سمبية (  –)ايجابية 
 نوعيين ىما: إلىالبينية: تنقسم  الراحة

الراحة السمبية: وىي تتم بعدم أداء الفرد الرياضي ألي نوع من أنواع األنشطة الحركية المقصودة 
 بعد االنتياء من تمرين سابق، ويتمثل ذلك في الرقود أو الوقوف أو الجموس أو االسترخاء.

داء الخفيف لبعض أنواع األنشطة البدنية التي الراحة االيجابية: وفييا تستغل الراحة البينية في األ
 ظيور التعب. تيدف إلى استعادة األجيزة العضوية لشفائيا والتقميل من أثار األعراض التي تؤدي إلى

 (71، صفحة 2221)مفتي ابراهيم حماد، 
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 عالقة الشدة بالحجم التدريبي: -4 -2-3
الحجم التدريبي والشدة ال يسيران بشكل متوازي في جميع مراحل الخطة السنوية فعالقة الشدة  إن

 اإلعداد، بينما في مرحمة العام يسير الحجم بشكل تصاعدي اإلعدادبالحجم عالقة عكسية ففي مرحمة 
البياني في مرحمة المنافسات يرتفع الخط  أماالشدة باالرتفاع ويسير الحجم بشكل معتدل،   تأخذالخاص 

حد بينما يبقي الحجم محافظا عمى اعتدالو، وفي مرحمة االنتقالية تنخفض الشدة كميا  أقصي بالشدة إلى
، 2212)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري،  ويسير الحجم بشكل متوازي ومعتدل. 

 (92صفحة 
، صفحة 2213)منصور جميل العنبكي، : أشكال الحمل التدريب أو التقسيم -2-3-4-1

47) 
 الحمل التدريبي

 
     الحمل النفسي    الحمل الداخمي                                                   الحمل الخارجي 

                                 
 الحجم                                         الشدة 
 
 المثيرعدد تكرارات        فترة دوام المثير               المثير     كثافة     المثير    شدة  

 
 (: يمثل التقسيم الحمل التدريبي12الشكل رقم )
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 (79، صفحة 2003)عصام عبد الخالق،  الحمل:درجات  -2-3-5

 
 درجة الحمل

  توجيو الحمل
 من%الشدة  مالحظات

 أقصي مقدرة الفرد
 الحجم عدد
 مرات تكرار

 مرة 30 -20من  %30عن  تقل الراحة النشطة
  رينات خفيفة واسترخاء توافق جسمي.تمـ 
 .أحسن النوم والشيية كالعادة والىراحة بدنية وعقمية ـ 

 ن/د.130ـ متوسط معدالت ضربات القمب اقل من 

 مرة 20-15من  %50تقل عن  حمل البسيط
 ـ تمرينات ذات متطمبات بسيطة عمى أجيزة الجسم.

 ـ الحالة الجسمية والعقمية كالعادة والى األحسن.
 ن/د150-131ـ متوسط معدالت ضربات القمب من 

 مرة 15-10من  %75تقل عن  حمل متوسط

 تمرينات ذات متطمبات بسيطة عمى أجيزة الجسم.ـ 
 ـ شعور خفيف بالتعب عقب التمرين.
 ـ النوم والشيية كالعادة إلى األحسن.

 ن/د. 160-151متوسط ضربات القمب من 

 مرة 10-6من  %90تقل عن  فوق المتوسط حمل

 ـ تمرينات ذات متطمبات عالية نسبيا عمى أجيزة الجسم .
 ـ ظيور عالمات التعب خالل التدريب.

 ـ زيادة الرغبة في الراحة.
 ن/د. 180-161ـ متوسط معدل ضربات القمب 

 مرات 5-1 %100تقل وتقارب  حمل العالى

 عمى أجيزة الجسم.ـ تمرينات ذات متطمبات 
 بالتعب واآلالم في العضالت. ـ الشعور

 ـ الرغبة الشديدة في النوم والراحة.
 ن/د. 180ـ متوسط معدل ضربات القمب اكبر من 

 
 (: يمثل درجات الحمل التدريب.03رقم ) الجدول

 :بمعدل ضربات القمبعالقة شدة  -2-3-6
يوضح الجدول التالي العالقة بين درجات الحمل وكل من معدل ضربات القمب وحامض المكتيك، 

) آمر اهلل احمد البساطي،  ألجيزة الجسم الوظيفية. حيث تتطمب درجات االنجاز ردود فعل مختمفة
 (39، صفحة 1998
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 درجات الشدة
 أو االنجاز

معدل ضربات القمب 
 H.Rالدقيقة في  

 

 نسبة استيالك
 األوكسجين

 حامض المكتيك
Mg /100ml Blood 

 100 %100 190من  أكثر األقصى
 90 90% 190-180 األقصىمن  األقل

 70 75% 165 عالي
 30 60% 150 خفيف
 25 50% 130 قميل
 

بمعدل ضربات القمب وحامض المكتيك ونسبة استيالك شدة اليوضح عالقة  :(04)جدول رقمال
 .(1992األوكسجين)ديك 

 :درجة حمل التدريب فيالتحكم  -2-3-7
 :يمكن التحكم في درجة الحمل بالتغيير في( 2003) عصام عبد الخالق يذكر

 زمن األداء، مسافة األداء، عدد مرات التكرار. يف بالتغييرشدة الحمل:  -1
 بالتغيير في زمن أو مسافة التكرار لألداء.حجم الحمل:  -2
 (78، صفحة 2223)عصام عبد الخالق،  بالتغير في طول الفترة أو في تقصيرىا. الراحة البينية: -3

ىذا المبدأ ىما  فيم( أنو يجب مراعاة عاممين أساسيين 2001ويشير بياء الدين إبراىيم سالمة )
التدرج بزيادة حمل التدريب واستمرار التدريب وطبقًا لذلك فإن نجاح البرنامج التدريبي يتوقف عمى تطبيق 

، 2221)بهاء الدين إبراهيم سالمة، ىذا المبدأ عند االنتقال من مرحمة إلى مرحمة أخرى أكثر تقدما. 
 (29صفحة 

 ومبدأ التدرج ال يقتصر تطبيقو عند االرتقاء وتطوير الجوانب البدنية فقط، بل يطبق أيضا عند االرتقاء
 والخططية. الميارية بالجوانب

 :الدورات التدريبية -4 -2
مروان عبد المجيد ومحمد جاسم أن التخطيط العممي لمتدريب الرياضي ييدف باألساس ويشير 

 لألخرى إحداىاىذه الخطط ىي مكممة  أنوالبطوالت والدورات العالمية... إلى االستعداد في المشاركات
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 في استكمال تحقيق األىداف النيائية المتوقعة.لكل دائرة تدريبية الذي سيساعد  األىدافحيث وضوح 
  (43، صفحة 2212)مروان عبد المجيد ابراهيم ،محمد جاسم الياسري، 

إلى كونيا  باإلضافةىذا  تنظيمية،العممية التدريبية إلى متطمبات فنية و إدارية و  الحتياجنظرا 
 أكثر،حيث ال تتوقف عند يوم تدريبي متمثال في وحدة تدريبية أو  مستمرة،عممية إعداد طويمة المدى و 

 أو أسبوع تدريبي أو شير تدريبي. 
ية بصورة عامة إلى خطط المدربون في مجال التدريب الرياضي بتقسيم الوحدات التدريب بذالك
 .دورات تدريبية

 . Micro cycleالدورة التدريبية الصغرى  -
 .Miso cycleالدورة التدريبية المتوسطة  -
 . Macro cycleالدورة التدريبية الكبرى  -

 :الدورة التدريبية الصغرى -2-4-1
الحمل األسبوعية حيث ترتبط ببرنامج إيقاعي أسبوعي و قد التدريبية الصغرى بدورة دورة الى تسم

 2إلى  1تدريبيان و بذالك يمكن أداء من  انوعين و قد تقل حيث تتمثل في يومتطول الدورة حتى أسب
و يعة النشاط البدني الممارس وحدة تدريبية في كل دورة حسب طب 12إلى  4وحدة تدريبية أي من 

عمى موقعيا لك يمكن تشكيل حمل الدورة التدريبية الصغرى بناء وبذ، التدريبيالالعب و الموسم مستوى 
  أخرى.داخل مواسم التدريب وىدف كل موسم من جية وارتباطيا بالدورة التدريبية المتوسطة من جية 

تدريب حيث يتم من أىم الوحدات التدريبية  لعمميات ال 1995 ألبيكو عمى  1979يرى " ىارا " 
إلى  باإلضافةالتي تسمح بإمكانات الالعب أساس من تركيب الوحدات الصغرى و  تخطيط التدريب عمى

اء لك فيي أساس بنعمى ذول إلى التعويض الزائد، و الشفاء لموص استعادةالتوافق الجيد بين التعب و 
، 2228)بسطويسي أحمد،   .حيث يتشكل منيا تمك الدوراتالطويمة الدورات التدريبية المتوسطة و 

 (332صفحة 
 أنواع الدورات التدريبية الصغرى : -2-4-1-1

يمكن تقسيم الدورات التدريبية الصغرى من خالل مواسم التدريب و بما تتطمبو تمك المواسم من  
إعدادية ودورات  ثالثة أقسام رئيسية دورات، إلى التدريب و الذي يحقق غرض كل موسمتشكيل حمل 

 (341، صفحة 2228)بسطويسي احمد،  ستشفائية.مسابقات ودورات إ
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 : يوضح أنواع الدورات التدريبية الصغرى . (13)الشكل رقم 

 المتوسطة:الدورة التدريبية  -2-4-2
تمثل الدورة المتوسطة جزءا أساسيا يتكرر بأشكال مختمفة متدرجة الشدة عمى مدار السنة التدريبية 

، و التي ترتبط بيا مواسم التدريب المتعاقبة ، فبالنسبة لموسم إجماليا الدورة التدريبية الكبرىلتمثل في 
 ي أربع دورات صغرى ، ىذا إذا مااإلعداد العام يمكن تمثيمو في ثالثة دورات متوسطة ، كل دورة تتمثل ف

 إلى موسم باإلضافةتمثمت الدائرة المتوسطة في دورة حمل الشيرية و كذالك اإلعداد الخاص ، ىذا 
 .المسابقات اإلعدادية و الرئيسية

و عمى ذالك يمكن أن يتغير إيقاع الدورات المتوسطة حيث تستمر أكثر من ستة أسابيع و حتى 
 (196، صفحة 2224)كمال جميل الربضي، قف ذالك عمى مايمي ثمانية أسابيع ، و يتو 

 بالمنافسات.* البرنامج الزمني الخاص 
 الشفاء . استعادة* مستوى الالعب و إمكاناتو و مقدرتو عمى التكيف و 

 * طرق تخطيط و نظام الدورات السابقة .
 التدريبية المتوسطة :أشكال الدورات  -2-4-2-1

بأىداف  يختمف شكل كل دورة متوسطة حسب اليدف الذي وضع من أجمو حيث يرتبط ذالك
، صفحة 2228)بسطويسي أحمد،  : ، و يمكن تقسيم الدورات المتوسطة إلى مواسم التدريب و تسمسميا

351) 

 أنواع الدورات التــــــــــــدريبية

 د.إستشفائيــــــــــــة د.مسابقــــــــــــــات د. إعداديــــــــــــــة

د.إعداد  خاص د.إعداد د.إعداد عام

 منافسات
د.استشفاء  د.منافسات

 صغرى
 د.استشفاء  كبرى
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 المتوسطة.: يمثل أنواع الدورات التدريبية (14م)الشكل رق

 :الدورة التدريبية الكبرى -2-4-3
 سمى بدورة الحمل الكبرى السنويةلك تالسنوي و بذبرى الموسم التدريبي تمثل الدورة التدريبية الك

كمواسم اإلعداد و موسم المنافسات و  ،حيث تتكون من عدة دورات متوسطة و التي تمثل مواسم التدريب
 .ل دورة متوسطة من عدة دورات صغرىتتكون ك بذلك، و االنتقالموسم 

لك ، وبذمبيةلدورة التدريبية األولا أربعة مواسم كاممة لتمثلتتكرر الدورة التدريبية الكبرى  و قد
، وحتى أربع دورات وسمية لدورتين أولمبيتين أو ثالثدورات م األربعيمكن تكرار الدورة األولمبية ذات 

تشمل السنة التدريبية عدة دورات تدريبية في الموسم الواحد ... وقد  المدىدف اإلعداد األولمبي طويل بي
وبذلك فيناك السنة التدريبية بنظام الدورتين إحداىما شتوية و  المسابقات،و الذي يحدده طبيعة و نظام 

 (355، صفحة 2228)بسطويسي أحمد،    دورات.و نظام الثالث و حتى الخمس  صيفية،األخرى 

 التدريبية المتوسطة  الدورة

 د.إعدادية

د.إعداد  د.تأسيسية د.تقويمية

 للمنافسات
 د.منافسات

 د.إستشفائية
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 الكبرى.: يمثل أنواع الدورات التدريبية (15)الشكل رقم 
 
 
 
 

 

 الدائرة التدريبية الكبرى ) ماكروسيكل (

 دورة أونمبيت ) أربع دوائر كبرى سنويت (

 ماكرسيكم

 دورة دائرة كبرى سنويت ) ماكروسيكم (

 دورة كبرى سنويت أوني  دورة كبرى سنويت ثانيت دورة كبرى سنويت ثانثت دورة كبرى سنويت رابعت

 دورة متوسطت ثانثت

 ) ميزوسيكم (

 دورة متوسطت ثانيت 

 ( موسم اعداد خاص )ميزوسيكم

 دورة متوسطت أوني

 )ميزوسيكم ( موسم إعداد عام

 

موسم منافساث 

 ثاني 

موسم منافساث 

 أول

دورة متوسطت 

 ثانيت
دورة متوسطت 

 اوني
دورة متوسطت 

 ثانيت
دورة متوسطت 

 أوني

أربع إني خمس دوراث 

 متوسطت
 دورة متوسطت أو دورتان

 ثمان 

عشر دوراث  اني

 صغيرة

 دورتان 

اني أربع دوراث 

 صغيرة

أربع دوراث 

 صغيرة أسبوعيت

 )ميكروسيكم(

 

أربع دوراث 

 صغيرة أسبوعيت

 )ميكروسيكم(

 

أرع دوراث 

صغيرة أسبوعيا ) 

 ( ميكروسيكم

أربع دوراث 

 صغيرة أسبوعيت

 )ميكروسيكم(
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 طرق التدريب الرياضي: -2-5
ييدف إلي االرتقاء بمستوى القدرة اليوائية بصفة أساسية والحد  :طريقة التدريب المستمر -2-5-1

األقصى الستيالك األوكسجين من خالل ترقية عمل أجيزة وأعضاء الجسم الوظيفية.)تطوير التحمل 
ويعرفو جميل .   (81، صفحة 1998)امر اهلل احمد البساطي،  الدوري التنفسي والتحمل الخاص(

دقيقة إلي ساعة ونصف أو أكثر، دون أن يتخمل ذلك فترات  30ألربضي أن تدريب المستمر يمتد من 
راحة. وىذا يؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة الكيمائية الحيوية اليوائية عند الالعب إضافة إلى تغيرات 

 وشكل التالي يبين طريقة التدريب المستمر (221، صفحة 2224) كمال جميل الربضي،  فسيولوجية.
 
 
 
 

  
 

 (: يمثل طريقة التدريب المستمر16الشكل رقم )
 

 تتميز ىذه الطريقة بمجموعة من الخصائص نمخصيا فيما يمي: خصائصها: -2-5-1-1
 أقصى مستوى لمفرد. % من75-25تتراوح شدة التمرينات المستخدمة مابين شدة التمرينات:
يمكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فترة األداء سواء بواسطة  حجم التمرينات:

 األداء المستمر أو بواسطة زيادة عدد مرات التكرار.
)محمد حسن  تؤدى التمرينات بدون فترات راحة أي بصورة مستمرة. فترات الراحة البينية:    

 (214، صفحة 1994عالوي، 
التدريب بالحمل المستمر يؤدي إلى حدوث متغيرات فسيولوجية منيا زيادة في عدد كريات الدم 
الحمراء والييموجموبين في العضالت وزيادة عدد شعيرات الدم المتفتحة ونمو األلياف العضمية وزيادة في 

ين ويساعد عمى تحسين عمميات االيض ويؤدي استخدام حجم القمب وتحسين نسبة استيالك األوكسج
)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم  طريقة التدريب بالحمل المستمر إلى تحسين التحمل العام.

 (125، صفحة 2212الياسري، 
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 أنواع الحمل المستمر: -2-5-1-1-1
وترتبط تدريباتو بمستوى  1960منذ عام  األسموبيستخدم ىذا : المستمر منخفض الشدة التدريب

 معدل لضربات القمب. أقصىمن  %80 -60منخفض من الحمل، حيث يتراوح شدتو ما بين 
 الحمل الحمل أداءالتدريبي باالستمرار في  األسموب: يتميز ىذا التدريب المستمر مرتفع الشدة 

، لمعدل ضربات القمب األقصىمن الحد  %90 -80البدني بمعدل سريع نسبيا تتراوح شدتو ما بين 
 وتكون تدريباتو اقرب ما يكون لممنافسة والجري لمسافات المتوسطة.

( أثناء األداء المستمر لفترة بطيئةالسريعة و )البتغيير سرعة الجري  :الخطوة أيالتدريب تناوب 
 .طويمة

: ويتميز ىذا األسموب باستمرار األداء المتتالي لنفس المسافة بسرعات السرعات المتنوعةريب تد
 مشى( وىكذا يكرر األداء حتى التعب. -ىرولة -متنوعة )جري سريع

: ويتميز ىذا األسموب بالجري المستمر والبطيء أو الخفيف لمسافات طويمة، تدريب اليرولة
 (85-81، الصفحات 1998)امر اهلل احمد البساطي،  كبار السن.ويتناسب ىذا النوع من التدريب مع 

يقصد بيا سمسمة من تكرار فترات التمرين كل تكرار أو ألخر فواصل  طريقة التدريب الفتري: -2-5-2
زمنية لمراحة، وتحدد الفواصل الزمنية )فترات الراحة( طبقا التجاه التنمية، ويعتمد التدريب الفترى بصفة 

ويضيف مروان ( باإلضافة لمنظم األخرى.PC-ATPأساسية عمى النظام الفوسفاتي إلنتاج الطاقة )
يقة التدريب الفتري عمى تنمية وتحسين مستوى القدرات البدنية الخاصة معتمدا عمى تحقيق ومحمد ان طر 

، 2212)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري،  التكيف بين فترات العمل والراحة البينية.
 الفترييبين طريقة التدريب  التاليوالشكل  (126صفحة 

 
 (: يمثل طريقة التدريب الفتري17الشكل رقم )
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يتطمب التشكيل الجيد لمحمل الفتري تحديد مسبق  تشكيل الحمل التدريب الفتري: -2-5-2-1
 -عدد المجموعات  -عدد تكرار التمرين  -المسافة التمرين وشدة التمرين  أولممتغيرات التالية : معدل 

عدد مرات  -نوعية النشاط خالل فترة الراحة  -طول فترة الراحة )العالقة بين الشدة وطبيعة الراحة( 
 (89-88، الصفحات 1998)امر اهلل احمد البساطي،  .األسبوعيةالتدريب 

 التدريب الفتري: أنواع -2-5-2-1-1
يتميز بزيادة حجم الحمل وقمة شدتو، ييدف إلى ترقية  منخفض الشدة: طريقة التدريب الفتري

عمل الجيازين الدوري والتنفسي وذلك من خالل تحسين السعة الحيوية لمرئتين وسعة القمب باإلضافة إلى 
العمل عمى زيادة قدرة الدم عمى حمل المزيد من األكسجين كما تؤدي إلى تنمية قدرة الفرد عمى التكيف 

، 1994)محمد حسن عالوي،  ظيور التعب. بذول األمر الذي يؤدي إلى تأخرلممجيود البدني الم
   (218صفحة 

الدائري اليرمي الصاعد تستخدم في أساليب البميومتري والتدريب  التدريب الفتري مرتفع الشدة:
)مروان عبد  المميزة بالسرعة والقدرة االنفجاريةالتحمل السرعة القصوى وتحمل القوة تنمية  إلىؤدي وي

تميز بزيادة . ويضيف محمد حسن انو ي(129، صفحة 2212المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، 
كنتيجة لشدة الحمل  األكسجينفي غياب  شدة الحمل وقمة حجمو، حيث عضالت جسم الفرد تقوم بالعمل

األكسجين عقب كل أداء وأخر. وكذلك تنمية قدرة المرتفعة. وىذا يعنى حدوث ما يسمى بظاىرة الدين 
)محمد حسن  العضالت عمى التكيف لممجيود البدني المبذول الذي يؤدي إلى تأخر اإلحساس بالتعب.

  (222، صفحة 1994عالوي، 
تستخدم طريقة التدريب التكراري مع المستويات العميا لما تتميز بو  طريقة التدريب التكراري: -2-5-3

وتنمي ىذه الطريقة الخصائص الحركية مثل القوة المميزة بالسرعة والقوة  %95 إلىمن شدة قصوى تصل 
العظمى والسرعة القصوى والقدرة االنفجارية والتحمل الخاص وتتميز ىذه الطريقة بعدم استمرار التدريب 

ابراهيم ، محمد جاسم الياسري، )مروان عبد المجيد  واحدة بل التغير في حمل التدريب.عمى وتيرة 
 (122، صفحة 2212
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 (: يمثل طريقة التدريب التكراري18الشكل رقم )
 

يتحدد مستوى حمل التدريب التكراري من خالل النقاط  :حمل التدريب التكراريتشكيل  -2-5-3-1
 التالية: 
 :)ثانية ومتوسط  120حتي 15وينقسم إلي قصير من  دوام الجري أو األداء)مسافة آو زمن

 دقيقة. 15دقائق حتى  8دقائق وأخيرا طويل من  8ثانية حتى  120
 :من أقصى  %100حتى  80ويكون دقيقة أو ثانية أو سرعة األداء من  شدة الجري أو األداء

 مقدرة لالعب.
 :4أو  3بحيث ال تقل عن سمبية(  أوزمن )ايجابية  أووتحدد من خالل مسافة  دوام فترة الراحة 

 دقيقة طبقا لمشدة ومسافة وزمن التكرار وقدرة الالعب. 45دقائق وتصل إلى 
 :مرات  3بالنسبة لتمرينات الجري حتى  عدد تكرار التمرين في المجموعة وعدد المجموعات

 مجموعات. 6حتى  3تكرار وعدد المجموعات من  8حتى  3واألثقال من 
 امر اهلل احمد  بين الموانع أو الرمل أو مضمار أو ممعب...الخ.الجري أو التمرين:  مكان(

 (95، صفحة 1998البساطي، 
 :خصائصها -2-5-3-1-1

 زيادة مخزون الطاقة الحيوية في العضالت.
 زيادة حجم األلياف العضمية.
 والتي تتم بغياب األكسجين. زيادة الطاقة الحيوية الالىوائية
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زيادة القوة العضمية لالعب طبقا لحاجة الفعالية أو شكل الرياضة التي يتدرب الشدة المستخدمة 
)كمال جميل من الحد األقصى لقدرة الالعب.  %100ال 80في ىذا الشكل من التدريب تمتد من 

 (223، صفحة 2004الربضي، 
احد األساليب التنظيمية لمتدريب باستخدام التشكيل المستمر لمحمل  طريقة التدريب الدائري: -2-5-4

إلى   circuit traningأو الفتري أو التكراري ويرجع الفضل الستخدام ىذا األسموب ألول مرة بيذا االسم 
ومن وجية نظر الخبراء في ىذا المجال  ادامسون ومورجان بجامعة ليدز بانجميزا في أوائل الخمسينات.

يعد التدريب الدائري من أفضل األساليب التدريب لتحقيق التكيف الوظيفي ورفع مستوى المياقة البدنية 
وخاصة التنمية الشاممة لتحمل القوة والمرونة وكذا التحمل الدوري والتنفسي والسرعة والقدرة وتحمل السرعة 

  ميم والعزيمة القوية أثناء األداء وىذه طبيعة التدريب الدائري. .حيث تتطمب ىذه العناصر التص
 تشكيل التدريب الدائري:  -2-5-4-1

 تمرين. 15-6بين  المحطات مايتراوح عدد  -
 -بطن -كتفين -ذراعين -رجمين) متتالياشتراك جميع عضالت الجسم في الدائرة بشكل  -

 ظير(
 لنفس المجموعة العضمية. أكثر متتالية أولميدف من الدائرة يمكن اختيار تمرينين  طبقا -
 عمى المجموعات العضمية المستيدفة. تأثيرىاالتحديد الدقيق لمتمرينات المستخدمة لضمان  -
 مراعاة التمرينات بما يتناسب مع مكان التمرين. -

 يفضل أداء أكثر من العب معا.
)امر اهلل احمد  تشكيل الحمل المستخدم طبقا لميدف من الدورة التدريبية. تحديد أسموب -
 (124-123، الصفحات 1998البساطي، 

تتميز طريقة التدريب الدائري عن الطرق السابقة بمميزات  مميزات التدريب الدائري: -2-5-4-1-1
 نمخصيا فيما يمي:

والنفسي وزيادة القدرة عمى مقاومة التعب والتكيف  لمدوريطريقة ىامة لزيادة كفاءة الجيازين -
 لممجيود المبذول.

تسيم بدرجة كبيرة في تنمية صفات القوة العضمية والسرعة والتحمل باإلضافة إلى الصفات  -
 .البدنية المركبة
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طريقة من طرق التدريب كالتدريب المستمر أو الفترى أو  يمكن تشكيل التدريب باستخدام اى -
 التكراري.
 يمكن تشكيل التمرينات المختارة بحيث تسيم في تنمية وتطوير الميارات الحركية. -
 .الحالييمكن لكل فرد ممارسة التدريب طبقا لجرعة محددة تتناسب مع درجة مستواه  -
يتيح لالعب معرفة  الذي األمرودرجة تطوره  بطاقات لتسجيل مستوى الالعب استخداميمكن  -

 يزيد من درجة دافعية الفرد نحو االرتقاء بمستواه ومحاولة تطويره.من مستوى مما  إليومدى ما وصل 
 يمكن استخدام أنواع متعددة من التمرينات. -
 يمكن التدرج بحمل التدريب بصورة صحيحة وعمى أسس موضوعية. -
 لتي تتميز بعامل التشويق والتغيير واإلثارة.تعتبر من طرق التدريب ا -
)محمد  تسيم لدرجة كبيرة في اكتساب وتنمية السمات الخمقية واإلرادية مثل النظام واألمانة. -

 (233-232، الصفحات 1994حسن عالوي، 
 الخطوات التنظيمية لتطبيق التدريب الدائري: -2-5-4-1-1-2

 التعريف بالدورة.
 االختبار وقياس المستوى.

، صفحة 1994)محمد حسن عالوي،  تحديد الجعة التدريبية وأسموب تشكيل حمل الدائرة.
125) 

تعد السويد أول من استخدم ىذه الطريقة طريقة التدريب الفار تمك ) المعب بالسرعة(:  -2-5-5
الجري لمسافات كبيرة طبقا  أوواعتبروىا احد طرق أو وسائل التدريب، ويتميز بتنوع شدة التمرين 

 (86، صفحة 1998)امر اهلل احمد البساطي،  الالعب. إلمكانيات
تتمثل ىذه الطريقة في زيادة المتدرجة لسرعة الجري من اليرولة طريقة تدريب تزايد السرعة:  -2-5-6

 إلى الجري إلى العدو بأقصى سرعة ثم راحة بالمشي ويحسن ىذا النوع من التدريب كل من السرعة والقوة.
وتتميز ىذه الطريقة بتطوير العناصر البدنية أو الميارية أو الخططية  طريقة تدريب المعب: -2-5-7

لعاب المتنوعة، وبصفة أساسية العناصر الخاصة في األنشطة الرياضية المختمفة كما في خالل سير األ
 (97-96، الصفحات 1998)امر اهلل احمد البساطي،  التحمل والسرعة. .

ىو مصطمح يطمق عمى الظروف التي يحدث فييا تعرض  طريقة التدريب الهيبوكسيك: -2-5-8
الجسم لنقص األكسجين )نقص محتوى األكسجين في الدم(. ويحدث ذلك نتيجة لتعرض الجسم لبينة غير 
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طبيعية كاالنتقال لمعب في األماكن التي تعمو سطح البحر أو صعود المرتفعات حيث انخفاض الضغط 
ثم حدوث نقص في كمية األكسجين التي يستنشقيا الالعب  الجزئي لألكسجين في اليواء الجوى ومن

 (99، صفحة 1998)امر اهلل احمد البساطي، أثناء أداء النشاط البدني. 
 مميزات تدريب الهيبوكسيك:  -2-5-8-1

  الداخمية نتيجة لنقص  أعضاءهنتيجة صمود  األكسوجينتزداد قدرة الالعب لتحمل الدين
 .األكسجين

 .تحسين كفاءة الجياز الدوري التنفسي 
 .زيادة االقتصاد في استخدام جموكوز العضالت والمخزون فيو وتأخر ظيور التعب 
 .زيادة كفاءة المخ بزيادة تدفق الدم لألوعية لتعويض انخفاض الضغط الجزئي في الدم 
  باألكسجين.زيادة قدرة الييموجموبين لالتحاد 
  زيادة عمل األنزيمات داخل العضالت ومن تم زيادة إنتاجA.T.P  أثناء العمل اليوائي

 والالىوائى من خالل زيادة عدد الميتاكوندريا داخل األلياف العضمية.
 .يساعد عمى سرعة استعادة الشفاء 
 .ثناء المجيود ، 1998)امر اهلل احمد البساطي،  خفض معدل النبض وقت الراحة وا 

 (122صفحة 
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 خالصة:

عن الطريق حاولنا من خالل ىذا الفصل التطرق إلى األسس العممية الحديثة لمتدريب الرياضي 
الصحيحة في التدريب ثم تطرقنا إلى الواجبات والمبادئ التدريب  التطرق إلى مفيوم التدريب واإلستراتيجية

ألنو حمل التدريب  وخصائصيا وىذا ال يتم إلى عن طريق التخطيط الجيد وكل ىذا يجب أن نتحدث عن
تقنينو وفق طرق و مبادئ كما  أنىو الوسيمة التي تستخدم لمتأثير في المستويين البدني لالعبين كما 

الفورمة  )ستوى العاما الفصل بشكل عممي مدروس سوف يصحبو تقدمًا في المفي ىذ لو ناتطرق
. ولذلك فأن من أىم العوامل األساسية التي أدت إلى التقدم الكبير في مجال الرياضة مؤخرًا ىو (الرياضية

 .حجام التدريبيةير في مستويات االاالرتقاء الكب



 ثلالفصل الثا
 

لالعبي كرة اليد وخصائص المتطلباث البدنيت 

 المرحلت العمريت 

 دتمهي

 المتطلبات البدنية لالعبي كرة اليد  -1

 تعريف كرة اليد. -1-1

  المتطلبات والمكونات البدنية لالعبي كرة اليد -1-2

 الصفات البدنية -1-3

 مبادئ التدريب لكرة اليد -1-4

 سنة و الممارسة الرياضية( 71-71)العمريةالمرحلة  -1-5

 الخصائص الجسمية و الفيزيولوجية -1-6

 .العوامل المؤثرة في النمو وعالقتها بالمستوى الرياضي للفرد -1-7

 لالرتقاء بمستوى االنجاز الرياضي.ألسس والمبادئ العلمية ا-1-8

 الرياضي:المدرب صفات وواجبات  -1-9

 تماسك الفريق الرياضي. رب في بناءدور المد -1-11

 المدرب و عالقته بخصائص المرحلة العمرية   -1-11

  األشبالاألهداف الرئيسية لمدرب  -1-12

 خالصة
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 تمهيد:
التدريب الرياضي وطرقو ونظرياتو وأغراضو خالل المرحمة الزمنية الطويمة وفقا ظير مفيوم 

لتطور المجتمعات البشرية وطرأ عميو تغيرات عديدة، ويشير التطور الحادث في شتى مجاالت النشاطات 
 األنشطة الرياضية المختمفة لتحقيق أعمى اإلنجازات.الرياضية إلى ارتفاع 

ي عممية تربوية تستيدف البيئة االجتماعية لمدولة وىو عنصر ىام في فباعتبار التدريب الرياض
المثالي وفق لمتطور المتناسق لمشخصية في الفرد ويعتبر أحد  اإلنسانتحقيق اليدف التربوي لبناء 

 متطمبات ومظاىر وميدان خصب لتحقيق ذات الفرد.
ساىموا في تطوير عمم التربية كما ظير العديد من الباحثين الرياضيين في شتى دول العالم حيث 

الرياضية والتدريب الرياضي، وظيرت عمى الوجود الطرق والنظريات العممية الحديثة المشتقة من مختمف 
 العموم الطبيعية واالجتماعية األخرى.
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 :المتطمبات البدنية لالعبي كرة اليد -3
  اليد:كرة تعريف  -3-1

الجماعية التي مارسيا العالم . ويعدىا كثير  األلعابكرة اليد ىي احدث  أنيري صبحي احمد 
تجمع بين الجري معا في وقت واحد  واإلثارة، وىي لعبة السرعة ن الناس لعبة مشتقة عن كرة القدمم

  (19، صفحة 2112) احمد قبالن صبحي،  .الكرة وتمريرىا في اقل وقت ممكن والقفز واستالم
 كرة اليد:لالعبي البدنية والمكونات المتطمبات  -3-2

ويعرف مفتي إبراىيم تتوفر عمى المياقة البدنية  أنيجب التي كرة اليد من الرياضات الجماعية تعد 
بعض أن المياقة البدنية مقدرة يتسم بيا الفرد تتمكن من خالليا أجيزتو الفسيولوجية من الوفاء بمتطمبات 

، ويرى البعض أن ىدف (27، صفحة 2114) إبراهيم مفتي،  الواجبات البدنية والحياة بكفاءة وفاعمية.
من اإلعداد البدني لمفرد الرياضي ىو اكتساب المياقة البدنية حيث يقسمون اإلعداد البدني إلى اإلعداد 

المياقة البدنية  أن،أي (71، صفحة 2112)احمد قبالن صبحي، البدني العام واإلعداد البدني الخاص 
يجب أن يكون  جيد لالعب كرة اليدومن أجل اإلعداد  والرشاقة.تشمل القوة والسرعة والتحمل والمرونة 

التي  التدريب قفي استخدام الطر كذلك ، س لتطوير الصفات البدنية الالزمةىناك تخطيط منظم ومدرو 
 المياقة البدني في الشكل التالي :المكونات   إبراىيمحيث لخص مفتي  .تناسب كل فئة وكل جنس

 
  

 
 
 
 
 

 
 (: يمثل المكونات المياقة الشاممة والعائد عمى الشخص منيا19شكل رقم )ال

 
 
 

مكونات 
المياقة 
البدنية 
الشاممة 
من والعائد 

 التمتع بيا

مستوى راقي من 
 الصحة

أعمى قدر من اإلنتاج 
 في العمل

 االستمتاع بالحياة

 خدمة المجتمع

 المياقة البدنية 
 المياقة االجتماعية 
 المياقة االنفعالية
 المياقة الذىنية

 المعنوية المياقة
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 :الصفات البدنية  -3-3
نسبة تعتبر صفة التحمل من الصفات البدنية الحيوية لجميع الرياضيين ،وخاصة بال  التحمل: -3-3-1

)احمد قبالن األنشطة الرياضية التي تتطمب األداء البدني لفترات طويمة ليؤالء الذين يمارسون أنواع 
 (77، صفحة 2112صبحي، 

، صفحة 2116)احمد عربي عودة،  عودة ىو قابمية الجسم عمى مقاومة التعب. ويعرفو احمد
215)        

قدرة الرياضي عمى مقاومة التعب باستخدام مجاميع عضمية كبيرة  بأنوويعرفو ىاشم ياسر       
)هاشم  نشاط بدني لفترة طويمة والذي يتطمب جيدا عاليا عمى كل من الجياز الدوري والتنفسي. أداءعند 

 (16، صفحة 2112ياسر حسن، 
متقطع لفترات طويمة، حيث يعمل عمى  أويد متعاقب يوسف بذل ج أبوويضيف محمد حازم 

)محمد حازم ابو  يحتفظ فييا الالعب بكفاءتو البدنية وارتفاع مقدرتو عمى مقاومة التعب. التيفترة لا إطالة
 (33، صفحة 2115يوسف، 

 Jacques lE) تسمح بجيد معتدل الشدة لفترة طويمة. التيالنوعية الفيزيائية  بأنوويعرفو جاك 
Guyader , 2005, p. 67) 

 أنواع التحمل: -3-3-1-1
 التحمل العام 

 التحمل الخاص 
العضالت لفترات طويمة  (باستخدام مجموعات كبيرة مناألداءقدرة عمي العمل ) بأنوىو  العام:التحمل 

فوق المتوسط( من الحمل مع استمرار عمل الجيازين الدوري والتنفسي بصورة  أو)وبمستوى متوسط 
استخدام مصطمح  األمريكيةالمتحدة  ة عمماء التربية الرياضية بالوالياتطبية.ويحبذ بعض العمماء وخاص

 (79، صفحة 2112)احمد قبالن صبحي،  العام.التحمل الدوري التنفسي بدال من التحمل 
 األنشطة أنواعخاصة من صفة التحمل ترتبط كل منيا بنوع معين من  أنواعتوجد عدة  التحمل الخاص:

 يمي: الرئيسية لمتحمل الخاص كما األنواعالرياضية.ويرى بعض العمماء انو يمكن تقسيم 
 األنواع إلىتحمل السرعة: ىي صفة بدنية مركبة بين صفتي التحمل والسرعة وتنقسم تحمل السرعة 

 التالية:
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 :رة لفترات الحركات المتماثمة المتكر  أداءيقصد بو القدرة عمى التحمل  تحمل السرعة القصوى
 .قصيرة بقصي سرعة ممكنة

 :الحركات المتماثمة المتكررة  أداءويقصد بو القدرة عمى تحمل  تحمل السرعة اقل من القصوى
 .تقل عمى الحد االقصي لقدرة الفردلفترات متوسطة وبسرعة 

 :الحركات المتماثمة المتكررة لفترات  أداءويقصد بو القدرة عمى التحمل  تحمل السرعة المتوسطة
 طويمة وبسرعة متوسطة.

 : صفة بدنية ضمن األنواع الرئيسية لمقوة العضمية. تحمل القوة 
 ترتبط صفة التحمل بالرشاقة، ويقصد بو تحمل تكرار أداء الميارات  مل العمل أو األداء:تح

 الحركية لفترات طويمة نسبيا بصورة توافقية.
 :ويقصد بو القدرة تكممة االنقباض العضمي الثابت لفترات طويمة. تحمل التوتر العضمي الثابت 

 (81، صفحة 2112قبالن، )صبحي احمد 
 تنمية التحمل: طرق  -3-3-1-2

لتطوير التحمل العام ىو  األساسيالشيء  أنتطوير التحمل العام: من خالل التجربة لوحظ 
عمى زيادة حجم التدريب وىذا  التأكيداالستمرار في التدريب، عمى الشدة الوسطى والشدة القصوى مع 

يكون منطبقا عمى جميع المجموعات العضمية عند الالعب. ويمكن استخدام طريقة التدريب المستمر و 
 طريقة التدريب الفتري وطريقة تكرار الحمل.

يتم استخدام مجموعة من التمارين التي تيدف إلى تحسين وتطوير تطوير التحمل الخاص: 
لفعالية الرياضية التي يتدرب عمييا الالعب. ويجب استخدام التدريب الفتري التكنيك الخاص بتمك ا

 (81، صفحة 2114)كمال جميل الربضي ، والتدريب الدائري. 
 أهمية التحمل: -3-3-1-3

التحمل دورا ىاما في مختمف الفعاليات الرياضية، وىو األساس في إعداد الرياضي بدنيا،  يمعب
 .Telmane Rene, 1991, p) ولقد أظيرت البحوث العممية في ىذا المجال أىمية التحمل فيو:

26)  
  * يطور الجياز التنفسي.
 * يزيد من حجم القمب.

 الجياز الدوري الدموي.* ينظم 
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 * يرفع من االستيالك األقصى لألوكسجين.
 نشاط األنزيمي.ال* يرفع من 

 * يرفع من مصادر الطاقة.
 * يزيد من ميكانيزمات التنظيم )التخمص من المواد الزائدة حمض الالكتيك(.
ناك جانب ىام يعمل باإلضافة إلى الفوائد البدنية ، الفسيولوجية التي يعمل التحمل عمى تطويرىا ، ى

التحمل عمى تطويره والرفع بو وىو الجانب النفسي ، لذا فالتحمل يساعد عمى تطوير صفة اإلرادة ، وقدرة 
 المواصمة ، وقدرة صفة التأقمم ، وقدرة مواجية التعب.

 السرعة: -3-3-2
ىي قدرة الالعب عمى أداء حركات معينة في اقصر زمن ممكن أو ىي قدرة الفرد عمى  السرعة

  (214، صفحة 2116)احمد عربي عودة،  أداء حركات متتابعة من نوع واحد في اقل مدة.
)صبحي احمد  بأنيا قدرة الفرد عمى أداء حركات متابعة من نوع واحد في اقصر مدة. وكذلك

 (75، صفحة 2112قبالن، 
ويضيف جاك بانيا الجودة المادية التى تجعل من الممكن تنفيذ حركة بسرعة كبيرة او تكرار عدد 

 (Jacques lE Guyader , 2005, p. 75) كبير من الحركات في وقت معين.
ويعرفيا ىاشم ياسر بانيا مجموعة من االستجابات العضمية الناتجة عن التبادل السريع ما بين 

، 2112ياسر حسن،  )هاشمحالة االنقباض العضمي وحالة االسترخاء العضمى في اقصر زمن ممكن. 
 (16صفحة 

 أنواع السرعة:  -3-3-2-1
يقصد بذلك محاولة االنتقال أو التحرك من مكان ألخر سرعة االنتقال )السرعة القصوى(:  * أوال:

قبالن، )صبحي احمد . بأقصى سرعة ممكنة ، وىذا يعني محاولة التغمب عمى مسافة معينة في اقصر
 (76، صفحة 2012

يقصد بالسرعة الحركية )أو سرعة األداء (، سرعة انقباض * ثانيا:سرعة الحركة )سرعة األداء(: 
، صفحة 2112)صبحي احمد قبالن،  عضمة أو مجموعات عضمية معينة عند أداء الحركات الوحيدة.

76) 
 والتي تتمثل في انقباض عضمة أو مجموعة عضمية ألداء حركة معينة في اقل زمن ممكن. 
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يقصد بيا القدرة عمى االستجابة الحركية لمثير معين سرعة رد الفعل )سرعة االستجابة(:  * ثالثا:
 (76، صفحة 2112) احمد قبالن صبحي،  في قصر زمن ممكن.

 .االستقبال زمن -
 زمن التفكير. -
 زمن الحركة . -

 :العوامل المؤثرة في السرعة -3-3-2-2
أن ىناك عمماء أكدوا عمى وجود عوامل ىامة  (77، صفحة 2112) احمد قبالن صبحي، يري 

 التي يتأسس عمييا تنمية وتطوير صفة السرعة
 الخصائص التكوينية لأللياف العضمية . 

 النمط العصبي لمفرد .
 القوة العضمية. 

 القدرة عمى االسترخاء العضمي .
 قابمية العضمة لالمتطاط .

 قوة اإلرادة. 
 تنمية السرعة: طرق -3-3-2-3

ىذا من خالل  تعتبر ىذه الطريقة من الطرق األساسية لتطوير السرعة. ويتم الطريقة التكرارية:
 عممية التكرار وذلك باستخدام الصوت أو طمقة أو صافقة لسرعة رد الفعل وتكرر العممية مرات عديدة.

    يتم التدريب في ىذه الطريقة عمى سرعة رد الفعل وسرعة الحركة الالحقة  الطريقة التحميمية:
)ىناك سرعتان األولى سرعة الالعب في استقبال الصوت والثانية سرعة الالعب نفسو خالل االستمرارية 
في العمل( بشكل عام أن الحد األقصى لمسرعة مرتبطة ارتباطا قويا مع القوة لذا أية حركة في ىذا 

، 2114)كمال جميل الربضي ، المجال ال تعطى فقط السرعة عند الالعب بل إمكانية القوة عنده أيضا. 
 (62صفحة 

 القوة: -3-3-3
 أوالقوة العضمية ىي قدرة العضمة في التغمب عمى مقاومة خارجية  أنيري صبحي      

 (72، صفحة 2112) احمد قبالن صبحي، مواجيتيا 
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 jacques le) تسمح لك بتدريب الجياز العضمي عمى المقاومة.وكذلك ىي الصفة التي 
guyader, 2005, p. 85)  

 ويضيف محمد حازم ابو يوسف انيا ىي اقصى جيد يمكن ان يبذل لمرة واحدة ضد مقاومة.
  (36، صفحة 2115)محمد حازم ابو يوسف، 

وكذلك يقول ىاشم ياسر ىي امكانية المجاميع العضمية في التغمب عمى مقاومة او عدة مقاومات 
 (16، صفحة 2112)هاشم ياسر حسن،  خارجية.

مفتي إبراىيم انو مقدرة أو سعة العضمة أو المجموعة العضمية في إخراج أقصي قوى  ويضيف
  (117، صفحة 2114) إبراهيم مفتي،  ضد مقاومة لمرة واحدة خالل مدى كامل لحركتيا

تعتبر القوة كاىم عنصر بدني فسيولوجي حركي بين العناصر البدنية  :اهمية القوة -3-3-3-1
وىذه االىمية ال تتوقف في  االساسية االخري. ومدى ارتباطو بيا كالسرعة والتحمل والرشاقة والمرونة

، صفحة 2114احمد، )بسطويسي  المجال الرياضي فقط بل تتعدى الى المجاالت الحياتية المختمفة.
114) 

)بسطويسي احمد،  من اجل تنمية القوة يتوقف عمى العوامل التالية. طرق تنمية القوة: -3-3-3-2
 (162، صفحة 2114

 أوال: العوامل الوراثية
 .العضمية األليافنوع 

 مساحة المقطع العرضي لمعضمة.
 العصبي عمى استشارة العضالت .قدرة الجياز 

 .اإلطالةقدرة العضمة عمى 
 لزوجة الوسط المحيط بالعضمة.

 ثانية: العوامل الميكانيكية
 تعمل عمييا العضمة. التينوع الرافعة 

 زاوية الشد العضمي.
 ثالثا: النواحي الفنية

 التدريب المناسبة. وأساليبطرق 
 سنوية.التخطيط المقنن عمى مدار مواسم التدريب ال
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 عمى مدار السنة.التدريبية في كل وحدة  األحمالتقنين 
 حسن انتقاء الموىوبين.

 المدرب المؤىل.
 رابعا: النواحي الصحية

 التغذية المناسبة.
 النوم الكافي العميق.

 الرشاقة:-3-3-4
 مفهوم الرشاقة: -3-3-4-1

تستمزم من الرياضيين  أنياقربا ووصفا مع التوازن ،وذلك بسبب  أكثرالرشاقة تكون  أنيري زكي 
لوضع االنحراف  إخضاعيم إثناء، وذلك  األرضيةتغيير مركز الجاذبية  أوضبط وضع التبديل  أوتنظيم 

 (317، صفحة 2115)زكي محمد محمد حسن،  الجسمي.
)ببوكر( مع )رسن( و)يوكم( أن الرشاقة قدرة الفرد عمى تغيير أوضاعو في اليواء ويتفق كل من 

 (84، صفحة 2112)صبحي احمد قبالن،  .
الرشاقة بأنيا القدرة عمى رد الفعل السريع لمحركات الموجية التي تتسم بالدقة مع  ويعرف كيرتن

)كمال عبد الحميد ومحمد صبحي  إمكانية الفرد لتغيير وضعو بسرعة، وال يتطمب القوة العظمى أو القدرة.
 (84، صفحة 1978حسانين، 

( بأنيا القدرة عمى التوافق الجيد لمحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء معين 1970) يعرفيا ماينل
 (217، صفحة 2116)احمد عربي عودة،  منو كاليدين أو القدم أو الرأس .

بأنيا القدرة عمى اختيار وتنفيذ الحركات المطموبة بصورة  ويذكر حامد ألقنواتي عن ازولين
 (38، صفحة 2115)محمد حازم ابو يوسف،  صحيحة وسريعة.

ويعتبر تعريف "ىرتز" من انسب التعاريف الحالية لمفيوم الرشاقة في عممية التدريب .إذ يرى أن 
 الرشاقة ىي:
 عمى إتقان التوافقات الحركية المعقدة.: القدرة أوال

تقان الميارات الحركية الرياضية. ثانيا:القدرة عمى سرعة  تعمم وا 
 الحركي بصورة تتناسب مع متطمبات المواقف المتغيرة. األداء: القدرة عمى سرعة تعديل ثالثا

 (84، صفحة 2112)صبحي احمد قبالن، 
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 ( إلى قسمين ىما: 1970قسميا )ماينل  الرشاقة: أنواع -3-3-4-2
 التوافق الجيد لمحركات بكل أجزاء الجسم .

، 2116)احمد عربي عودة،  التوافق الجيد بجزء معين من الجسم كاليدين أو القدم أو الرأس.
  (218صفحة 

 تنمية الرشاقة: -3-3-4-3
الميارات الحركية الجديدة في غضون عمميات التدريب الرياضي  أوبعض التمرينات  إضافةدوام 

 لضمان زيادة الرصيد الحركي لمفرد.
، والتجديد والتنويع مختمف الميارات الحركية المركبة من التدريب عمى اإلكثارمواالت العمل عمى 

 في ربط مختمف الميارات الحركية معا.
مختمف الظروف التي تؤدي تحت نطاقيا التمرينات او الميارات الحركية ضرورة التغيير في 

 المختمفة إلمكان خمق الكثير من المواقف الجديدة.
 وينصح "ماتفيف" و"ىارة"  باستخدام الطرق التالية في غضون عمميات التدريب

 األداء العكسي لمتمرين .
 التغيير في سرعة وتوقيت الحركات .

 نية إلجراء التمرين .تغيير الحدود المكا
 التغيير في أسموب أداء التمرين 

 تصعيب التمرين ببعض الحركات اإلضافية .
 أداء بعض التمرينات المركبة دون إعداد أو تمييد سابق.

 التغيير في نوع المقاومة بالنسبة لتمرينات القفز والتمرينات الزوجية .
 (215-213، الصفحات 1994)محمد حسن عالوى،  خمق مواقف غير معتادة ألداء التمرين.

 المرونة: -3-3-5
 مفهوم المرونة:  -3-3-5-1

من الناحية النوعية  سواءالحركي  لألداءصفة المرونة من الصفات اليامة  إنيؤكد بعض الخبراء 
كالقوة العضمية والسرعة والتحمل والرشاقة الركائز  األخرىتشكل مع باقي الصفات البدنية  أنيا الكمية. أو

تقانعمييا اكتساب  يتأسسالتي   (82، صفحة 2112)صبحي احمد قبالن،  الحركي. األداء وا 
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ىي مدي سيولة الحركة في مفاصل الجسم وقد عرفيا ) تشمز بيوتشر( بأنيا المدى الواسع 
سواء لمفصل معين أو لمجسم كمو. وتتوقف مرونة المفاصل عمى اإلمكانيات التشريحية لمحركة 

، 2116)احمد عربي عودة،  والفسيولوجية المميزة لمفرد والتدريب يزيد من قدرة األربطة عمى االستطالة.
   (218صفحة 

قدرة الالعب عمى األداء الحركي بمدى واسع، وسيولة، ويسر نتيجة إطالة العضالت  وىي
 واألربطة العاممة عمى تمك المفاصل لتحقيق المدى الالزم لألداء.

مجموعة من الحركات بمدى حركي واسع  أداءالرياضي عمى  إمكانيةويضيف ىاشم ياسر ىي 
 (17، صفحة 2112)هاشم ياسر حسن،  ليا. إضرار أيدون حدوث 

 أنواع المرونة: -3-3-5-2
 يمكن تقسيم المرونة إلي: المرونة العامة والمرونة الخاصة

درجة طيبة من المرونة العامة الشاممة في حالة امتالكو  إلىيصل الفرد  العامة:المرونة ـ 1
 القدرات الحركية الجيدة لجميع مفاصل الجسم المختمفة.

خاصة مميزة من المرونة في  أنواعالرياضية المختمفة  األنشطةتتطمب  الخاصة:المرونة ـ 2
وعين المرونة االيجابية ن إلىجسم الفرد. وىناك بعض العمماء يقسمون المرونة  أعضاءمعينة من  أجزاء

 والمرونة السمبية ىما:
كبير في مفصل معين كنتيجة لنشاط  لمدي حركييقصد بيا قدرة الوصول  :المرونة االيجابيةأ ـ 

 مجموعات عضمية معينة ترتبط بيا المفاصل.
يقصد بيا أقصي مدي لمحركة الناتجة عن تأثير بعض القوى الخارجية كما  المرونة السمبية:ب ـ 

)محمد حسن عالوى،  ىو الحال عند أداء بعض التمرينات باستخدام عقل الحائط أو بمساعدة الزميل.
مرونة استاتيكية  إلىم المرونة من حيث الثبات والحركة وأيضا تقس. (191-191، الصفحات 1994

الثبات فييا. مرونة ديناميكية وىي  أو إليياوىي مدى الحركة التي يستطيع العضو المتحرك الوصول 
)محمد  حركة تتم بالسرعة القصوى. أداء أثناء إلييامدى الحركية التي يستطيع العضو المتحرك الوصول 

   (41، صفحة 2115حازم ابو يوسف، 
ويمكن تنمية صفة المرونة عن طريق التدريب اليومي من خالل  طرق تنمية المرونة: -3-3-5-3

 م 1969قدميا مونرو  التيالطرق تمارين اإلطالة. ومن أىم 
 الحركة.: تؤدى تمرينات ديناميكية من البداية وحتى نياية مدى األولىالطريقة 
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 الطريقة الثانية: تؤدى تمرينات ثابتة من البداية وحتى نياية مدى الحركة.
 الطريقة الثالثة: تؤدى تمرينات ديناميكية عند نياية الحركة.

 ة عند نياية مدى الحركة.تالطريقة الرابعة: تؤدى تمرينات ثاب
 ت م تمك الطرق في مجموعتين من التمرينا1968وعمى ذلك يمخص دي فريزر 

 المجموعة األولى: تمثل تمرينات اإلطالة الثابتة.
 (239، صفحة 2118)بسطويسي احمد،  المجموعة الثانية: تمثل تمرينات اإلطالة المتحركة.

 :العامة لتنمية الصفات البدنيةمبادئ  -3-4
ىناك بعض المبادئ العامة التي يجب عمى المدرب الرياضي مراعاتيا حتى يمكن تنمية   

الصفات البدنية ألقصى مدى ممكن في أثناء عممية اإلعداد البدني ومن أىم المبادئ أو األسس العامة 
 لتنمية الصفات البدنية ما يمي: 

 الصحيح لتكرار الحمل.التوقيت 
 الحمل.االرتفاع التدريجي بدرجة 
 االستمرار في التدريب.

 التدرج في التنمية.
 (82، صفحة 1991)محمد حسن عالوى،  التكامل بين الصفات البدنية.

 :التوقيت الصحيح لتكرار الحمل -3-4-1
لمنشاط البدني تمر أثبتت التجارب المتعددة أن قدرة الفرد عمى العمل واألداء في أثناء ممارستو 

 (02انظر الشكل )   في أربعة مراحل ىامة ىي:
مرحمة استنفاذ الجيد: عند قيام الفرد بمجيود بدني فانو يستنفذ طاقة وجيد وتنخفض قدرتو عمى 

 العمل تدريجيا، وتظير عميو األغراض المختمفة لمتعب.
ف الفرد عن العمل اى االنتقال مرحمة استعادة الشفاء: عندما يعقب المجيود البدني المبذول توق

 من فترة الحمل إلى فترة الراحة فإننا نجد أن قدرة الفرد تعود تدريجيا إلى حالتيا األولى التي بدأت منيا.
الفرد يمر في مرحمة تزداد فييا قدرتو  أنمرحمة زيادة استعادة الشفاء: باستمرار فترة الراحة نجد 

 ه الفترة بمرحمة )التعويض الزائد( أو مرحمة )زيادة استعادة الشفاء(.عما كانت عميو في البداية. وتعرف ىذ
مرحمة العودة لنقطة البداية: إذا طالت فترة الراحة أكثر من الالزم فان قدرة الفرد تعود مرة ثانية 

  إلى حالتيا األولى.
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أثناء ممارسة  المراحل التي تمر فييا قدرة الفرد عمى العمل واألداءيوضح  :(20)الشكل رقم 

 (83، صفحة 1990)محمد حسن عالوى،  (Matwejewالنشاط البدني عن )
 

الحمل في المرحمة  فترة معينة تتناسب مع شدة وحجم األخيرةوتستغرق كل من المراحل الثالثة    
  األولى، وتختمف من فرد آلخر طبقا لمستوى قدراتو الوظيفية والعضوية.

 : االرتفاع التدريجي بدرجة الحمل -2 -4-3
ال يتطمب تكرار نفس العمل نفس فرد لم إن استمرار تطوير وتنمية المستوى الوظيفي والعضوي

مرحمة زيادة استعادة الشفاء )مرحمة التعويض الزائد(  أثناءبصورة دائمة في ( ثابت ملتكرار ح أيالجيد ) 
)محمد حسن عالوى،  الفرد عمى التكيف ليذا المستوى من العمل فقط.ذلك لن ينتج عنو سوى قدرة  أن إذ

   (85، صفحة 1991
إن التحسن في مستوى قدرات الفرد الناتج عن ممارسة  :عامل االستمرار في التدريب -3-4-3

النشاط البدني ما ىو إال تحسن وقتي وقابل لمزيادة والنقصان. ففي حالة االنقطاع عن التدريب وممارسة 
النشاط البدني فان قدرة المستوى الوظيفي والعضوي لمفرد تنخفض وتقل بذلك درجة التنمية السابق 

 (86، صفحة 1991)محمد حسن عالوى،  البدنية المختمفة. اكتسابيا بالنسبة لمصفات
 :عامل التدرج في التنمية -3-4-4

الزمن أمر ضروري لتقدم األعضاء في  إن الزيادة في مستوى الفرد ال تحدث إال تدريجيا. فعامل
أدائيا الوظيفي وتغيرىا الشكمي )كزيادة حجم العضالت مثال (. إذ أن تنمية القوة العضمية أو السرعة أو 
التحمل ال تحدث بين يوم وليمة بل تحتاج لوقت طويل. وبطبيعة الحال يختمف مقدار ىذا الوقت طبقا 

المستوى كمما تطمب األمر المزيد من الوقت لزيادة تنمية الصفات لدرجة التنمية المطموبة. وكمما تقدم 
ومما ىو جدير بالذكر أن نمو الصفات البدنية يحدث تدريجيا ولكن بصورة غير منتظمة. فعمى البدنية. 
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سبيل المثال تمكن )فاسيميف( من إثبات أن متوسط نمو القوة العضمية في العشر ساعات التدريبية األولى 
ساعة تدريبية قد جاوز أكثر من نصف المجموع الكمى لنمو القوة العضمية عقب نياية  40من مجموع 

ساعة تدريبية. كما تمكن من إثبات أن العشر ساعات التدريبية األخيرة لم يحدث فييا درجة تذكر  40ال
 .من التغيير في القوة العضمية

 : عامل التكامل بين الصفات البدنية -3-4-5
لو حاولنا النظر إلى عممية تنمية الصفات البدنية من وجية النظر الوظيفية والعضوية لوجدنا أن  

ىذه الصفات البدنية المختمفة كالقوة العضمية والسرعة والتحمل والرشاقة والمرونة ترتبط ارتباطا وثيقا 
الن مختمف النواحي بعضيا البعض األخر في غضون أية عممية من عمميات التنمية والتطوير. نظرا 

الوظيفية والعضوية لمفرد ما ىي إال وحدة متكاممة تعمل بارتباطيا بالبعض اآلخر وال يمكن أن ينفصم 
عراىا. وقد أثبتت البحوث المتعددة االرتباط الوثيق بين مختمف الصفات البدنية في غضون العمميات 

التحسن المطرد في ناحية واحدة من النواحي  االرتقائية لمستوى قدرة الفرد. فعمى سبيل المثال ال يحدث
وعمى ذلك فممحاولة  كالسرعة مثال إال في حالة تنمية مختمف الصفات البدنية األخرى بدرجة معينة.

الوصول إلى أعمى درجات التنمية لمختمف الصفات البدنية يجب عمينا مراعاة عامل التنمية الشاممة 
لجميع ىذه الصفات البدنية المختمفة، وىذا يعنى انو ال بد من ترقية وتحسين عمل كل األعضاء واألجيزة 

أثبتت البحوث التجريبية المختمفة باإلضافة  المختمفة لجسم الفرد التي تؤكد وتضمن نشاطو الحركي وقد
 (89-88، الصفحات 1991)محمد حسن عالوى،  إلى الخبرات العممية صحة ىذا الرأي. 

 :( سنة و الممارسة الرياضية19-17)العمرية المرحمة  -5 -3
طوال مع ازدياد النمو عرضا بشكل ممحوظ ،  أقصىفي ىذه المرحمة يكون نمط الجسم قد بمغ 

وىنا تظير عالمات الشباب في بنيتو الجسم وجمال القوام لدي البنات ، وىنا ترتبط التغيرات الجسمانية 
والفسيولوجية ارتباطا مع التغيرات االجتماعية واالنفعالية والعقمية التي يمر بيا الفرد وىنا يكون االختالف 

من الناحية  المرأةالمرحمة واضحا وظاىرا ،ففي ىذه المرحمة يختمف الرجل عن  بين الجنسين في ىذه
   (67، صفحة 2112)مروان عبد المجيد إبراهيم،  التشريحية.

زيادة  و باالرتباط مع ما يالحظ في السنوات األخيرة من زيادة  حجم و شدة المجيود البدني،و
وكذلك التدريب  واألساليباطرق  أفضلاستخدام  إلىوىذا راجع دقة األداء لمحركات و اإلتقان المياري 

-17) مرحمةو دون شك فإن  .االنتقاء أفضل العناصر عن طريق االختبارات البدنية والقياسات الجسمية 
ال تعتبر مرحمة تعمم وانما تعتبر مرحمة تطوير وتثبيت بالمستوى لمقدرات والميارات الحركية ،  (سنة19
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 .(69، صفحة 2112)مروان عبد المجيد إبراهيم،  متميز خال من الحركات الشاذة. أداءفيي مرحمة 
و أنسبيا لكي نعطي الطفل االختصاص في األلعاب  من يعتبر أن ىذه المرحمة من أىم المراحل وىناك

سنة، كمرحمة  ) 17-16 (الرياضية، بحيث يقول ) أكر موف(: "إنو من الضروري اعتبار مرحمة
تخصص ضرورية لألطفال، وذلك من أجل تعمم عدد كبير من الميارات".و في نفس السياق يؤكد مفتي 

ات التخصصية حيث فييا تتطور الميارات الحركية إبراىيم حماد أن"ىذه المرحمة ىي مرحمة الميار 
) مفتي إبراىيم  األساسية و تتحسن من حيث الدقة و كفاءة األداء،و يبدأ ظيور التخصص الرياضي

". و يرى قاسم حسن حسين و غيره من الباحثين "أن أىمية ىذه المرحمة (122، صفحة 1996حماد، 
تكمن في اكتساب قدر كبير من الخبرات الحركية،و يؤكدون بأنيا العمر األمثل لمتخصص الرياضي 
الحركي المبكر في العديد من الفعاليات  و األلعاب الرياضية، فالتطور الحركي يصل عمى درجة عالية  

الطفل موجية  و يدركيا،و يتطور لديو إتقان الحركات و دقتيا،و تصبح ذات طابع و تصبح حركات 
أنو " خالل  فايناككما يذكر  .(175، صفحة 1998)قاسم حسن حسين،  اقتصادي لتخدم ىدفا معينا"

ىذه المرحمة العمرية ، نستطيع وبعمل مكيف تعمم التحكم في الحركات التي تكون في بعض األحيان ذات 
مستوى عال جدا في الصعوبة".و في إطار التوجيو الرياضي المناسب ينصح )بوىان إيف(" بتجنب العمل 

ارس عمى جميع االختصاصات الحاد خالل التعمم أو التكوين المياري ،كما يجب تعويد الطفل المم
باستثناء اختصاص المسافات الطويمة،كما ينبغي إكسابو قاعدة ميارية كبيرة ألنو في سن االستيعاب 

. و تعد ىذه المرحمة العمرية بالنسبة لمطفل المرحمة (Bohain Leon yves, 1985, p. 30) الجيد"
األفضل لمتعمم الحركي ، و إبراز  كل القدرات المكتسبة و في ىذا الشأن يذكر فايناك الخام أو األنسب و 

( سنة تعد بالمرحمة األكثر مالئمة لمتعمم الحركي ،كما يجب خالل ىذه المرحمة 17-16أن ىذه مرحمة )
 Weineck) تفادي إعطاء سمسمة من تمارين حركية جد معقدة و التي ينصح ببرمجتيا في وقت الحق

(j), 1994, p. 283). 
و مما سبق يرى الباحث أنو ينبغي العمل عمى كيفية تنمية  و استثمار قدرات البدنية  ليذه 

مرحمة الدخول في التخصص  أنياكرة اليد المرحمة العمرية التي يعتبرىا العمماء و المدربين المختصين في 
وذلك  األكابريستطيع المعب مع  ألنوى لصنف األشبال السنة األول لكرة اليدحسب الفدرالية الجزائرية  ألنو

والفعاليات الرياضية ،  األلعابفي بعض  بأنو أثبتتالتجارب الميدانية  ان ،بتسريح من الولي والطبيب
فان العقد الثالث يعتبر مركز  ورغم ذلك متأخرة أومبكرة  أعماراالنجازات العالية في  إلىيمكن الوصول 
  (71، صفحة 2112)مروان عبد المجيد إبراهيم،  .المتقدم الرياضيالعمر االنجاز 
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ومعناىا التدرج نحو النضج البدني  adolecereوكممة المراىقة مشتقة من الفعل الالتيني 
نبالغ إذا قمنا أن ىذه التغيرات نشمل سائر جوانب شخصية المراىقة بما والعقمي، ولن  واالنفعاليوالجنسي 

)محمد  في ذلك الجوانب الجسمية لمنمو إضافة  إلى الجوانب العقمية واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية.
  (255، صفحة 2111حسن غانم، خالد محمد قميوبي، 

 :الفيزيولوجيةالخصائص الجسمية و -3-6
والفتاة  الفتيفي معدل النمو الجسماني ، واستعادة  بالبطءالمرحمة  تتميز ىذه النمو الجسمي: -3-6-1

لتناسق شكل الجسم ، كما تظير الفروق المميزة في تركيب جسم الفتي والفتاة بصورة واضحة ويزداد نمو 
، ويصل يستعيد الفرد اتزانو الجسمي حتىعضالت الجذع والصدر والرجمين بدرجة اكبر من نمو العظام 

لوجو والجسم صورتيا الكاممة الفتيان والفتيات إلى نضجيم البدني الكامل تقريبا ،إذ تتخذ مالمح ا
وتصبح عضالت الفتيان قوية ومتينة ، في حين تتميز عضالت الفتيات بالطراوة والميونة ، ويتحسن .تقريبا

)محمد حسن عالوى،  شكل القوام ويزداد حجم القمب. ويكون الفتيان أطول وأثقل من وزنا عن الفتيات.
 (146 ، صفحة1994

في ىذه المرحمة يظير االتزان التدريجي في نواحي االرتباك واالضطراب  النمو الحركي: -3-6-2
درجة عالية من  إلىمختمف النواحي النوعية لمميارات الحركية في التحسن والرقي لتصل  وتأخذالحركي، 
كبيرة. وتعتبر ىذه المرحمة ذروة جديدة كما يالحظ ارتقاء مستوى التوافق العضمي العصبي بدرجة  الجودة،

تقانيا وتثبيتيا .  لمنمو الحركي : ويستطيع فييا الفتي والفتاة سرعة اكتساب وتعمم مختمف الحركات وا 
باإلضافة إلى ذلك فان عامل زيادة قوة العضالت الذي يتميز بو الفتى في ىذه المرحمة يساعد كثيرا عمى 

)محمد حسن  األنشطة الرياضية التي تتطمب المزيد من القوة العضمية. إمكانية ممارسة أنواع متعددة من
  (147، صفحة 1994عالوى، 

 :النمو العقمي -3-6-3
 .تشيد مرحمة المراىق الطفرة النيائية في النمو العقمي 
 الخ(..في نمو القدرات العقمية الخاصة )لغوية، ميكانيكية، موسيقية زيادة.. 
  وضوحا وتمايزا عن القدرات الخاصة. أكثريكون الذكاء العام 
 .تزداد القدرة عمى العمم والتعمم 
 .تزداد القدرة عمى اكتساب ميارات جديدة 
 )التعميم يصبح منطقيا )فيم أوال حتى تثبت المعمومة في ذىني 
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 االنتباه وتزداد مدتو ومداه ومستواه حيث يستطيع الفرد في ىذه المراىقة ينتبو اكبر  ينمو
 فترة ممكنة إلى مشكمة ىو شخصيا يريد أن يفيميا ويعرف أبعادىا.

  تزداد القدرة عمى التذكر الذي يعتمد عمى الفيم واستنتاج العالقات والمتعمقات بين
  (265، صفحة 2111)محمد حسن غانم، خالد محمد قميوبي، األشياء. 

 االنفعالي: النمو  -3-6-4 
 ) سواء أكانت انفعاالت حب أم كراىية(.والمبالغة فيو  االنفعاليالتطرف 

 تقمب  االنفعاالت من النقيض إلى النقيض وعدم االستقرار عمى حال.
 انفعاالتو دون تروى او تعقل.االندفاعية حيث يسير المراىق خمف 

 الموم المستمر لمذات.
سرعة استجابة لمشاعر  -رقة الشعور -الحساسية الشديدة ويمكن رصدىا من خالل) رىافة الحس

 يكون سيل االنقياد وتحت إيحاء اآلخرين( -اآلخر
ق قد يصاب المراىق باالكتئاب والذي ينتج عن إدراك المراىق أن إمكانياتو تعجزه من تحقي

 طموحاتو.
)محمد حسن غانم، خالد محمد قميوبي،  يعانى المراىق من القمق وكذلك المعاناة من اإلحباط.

 (268، صفحة 2111
 النمو االجتماعي: -3-6-5

 حيث يؤثر ىذا الميل في سموكو ونشاطو االجتماعي. األخرالجنس  إلىالميل 
تباع ) الوالء واالنتماء لمجماعة( يكون اكبر حتى من والزمالء  األصدقاءالخضوع لجماعة  وا 

 انتماءه ألسرتو.
اتساع دائرة التفاعل االجتماعي، حيث يسعي المراىق إلى التعرف عمى الكثير من األفراد وضميم 

 أو اعتبارىم من دائرة )شمتو( االجتماعية.
ك الن مرحمة المراىقة ىي مرحمة التطبيع يدرك بصورة أفضل القيم والعادات والتقاليد ذل

 االجتماعي.
األخطر أن المراىق حين ال يجد فرصة قبول اجتماعي لو لالنتماء إلى جماعات مقبولة فانو قد 

 ينضم إلى عصابات.
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حسن غانم، خالد  )محمد تزداد قدرة الكفاءة االجتماعية لدى المراىقين إبان تعاممو مع اآلخرين.
 (271، صفحة 2111محمد قميوبي، 

 أشكال المراهقة: -3-7
 أوال: المراهقة المتكيفة 

 ىادئة نسبيا.
 أميل إلى االستقرار.

 أميل إلى االتزان العاطفي.
 تكد تخمو من العنف والتوترات االنفعالية إلى رد.

 ثانيا: المراهقة االنسحابية
 المراىق ىنا باالنطواء والعزلة الشديدة. يتسم

 يتسم بالسمبية.
 التردد وعدم الحسم.

 الخجل الشديد.
 الشعور بالنقص.

 ثالثا: المراهقة العدوانية
 المراىق في ىذه الحالة متمردا.

 يتسم بالرعونة.
 من يتعامل معيم بال استثناء.جميع  إلىعدوانية يوجو  أن

 يتسم بالمحاوالت االنتقامية.
 يحاول التشبو بالرجال وما يتطمبو ذلك من أساليب احتيالية في تنفيذ الرغبات.

)محمد حسن غانم، خالد  االعتداء بالضرب عمى األخوة الصغار أو عمى زمالئو في المدرسة.
 (273، صفحة 2111محمد قميوبي، 
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 : FAHسنة حسب  ) 17-19تصنيف المرحمة العمرية  -8-3
حسب الفدرالية  اليديمثل تصنيف الفئات العمرية لمنوادي الرياضية لكرة  :(15رقم )الجدول 

 بالنسبة لمذكور 2117/2118 رياضيلمموسم ال FAH اليدالجزائرية لكرة 
 

 الســـــــن تصنيـف الفئـة
 

 سنة 21اقل من  فـرق األكـــابر
(U 21)  

 سنة  19اقل من  األشبالفرق 
(U 19)  

سنة  17اقل من  األواسطفرق 
(U 17)  

سنة  15اقل من  االصاغرفرق 
(U 15)  

سنة  13المبتدئين اقل من فرق 
(U 13) 

 

                                                                            
  1999ديسمبر   31و  1997جانفي  1الالعبين المولودين ما بين 

 
 2111ديسمبر  31و  2111جانفي  1الالعبين المولودين ما بين  
 

      2003ديسمبر  31و  2002جانفي  1الالعبين المولودين ما بين 
 

   2005ديسمبر   31و  2004جانفي  1ما بين الالعبين المولودين 
  

                                                2008ديسمبر  31و  2006جانفي  1الالعبين المولودين مابين  
 
 

     
سنة تندرج ضمن المتطمبات  ) 17-19نجد أن الفئة العمرية ( 05رقم ) من خالل الجدول 
ىم و   2017/2018 رياضيلمموسم ال FAHألحسب تصنيف  U 19لفرق األشبال   العمريةالمرحمة 

 . 2001ديسمبر  31و  2000جانفي  1   :الالعبون المولودون ما بين
النمو في مظاىره المختمفة  يتأثرالعوامل المؤثرة في النمو وعالقتها بالمستوى الرياضي لمفرد:  -3-9

 :التالية  بالعوامل
يقصد بالوراثة انتقال صفات معينة من جيل ساق إلى جيل الحق، أو ىي كل ما  والبيئة:الوراثة 

البيئة ىي النتاج الكمي  أمايأخذه الفرد عن والدية عن طريق ما يسمي " بالكر وموسومات" و" الجينات". 
 التيتمفة تؤثر عمى الفرد من بداية الحمل حتى الوفاة . وتتعدد العوامل البيئية المخ التيلجميع المؤثرات 
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 (. الختؤثر عمى الفرد ، مثل العوامل الجغرافية والعوامل االجتماعية والثقافية والتربوية واالقتصادية ....
  (98-97، الصفحات 1994)محمد حسن عالوى، 
اثر لمتعمم أو لممران  ظيور قدرات معينة لدى الفرد دون اى "بالنضج"المقصود  :النضج والتعمم

أو لمتدريب ، كذلك الظيور المفاجئ لمظاىر سموكية جديدة ، أما "التعمم" فيدل عمى حدوث تغيير أو 
)محمد حسن  تعديل في سموك الفرد )كاكتساب معارف جديدة أو اكتساب القدرة عمى أداء ميارة معينة(.

  (111، صفحة 1994عالوى، 
 :لالرتقاء بمستوى االنجاز الرياضيالعممية ألسس والمبادئ ا -3-10

ييدف التدريب الرياضي إلى الوصول بمستوى الالعب إلى أفضل درجة ممكنة في نشاطو 
 التخصصي ونذكر منيا ما يمي:

 .العالقة الصحيحة بين الحمل والراحةأوال:  
 .العالقة بين الحمل والتكيفثانيًا:   
 .االستمرارية في التدريبثالثًا:   
 .التقدم بدرجة الحملرابعًا:   
 .خصوصية التدريبخامسًا:   
 .واإلعدادالوحدة بين فترات التدريب سادسًا:   
 .الفردية في التدريبسابعًا:   
 (53 ، صفحة1998)امر اهلل احمد البساطي، والمتابعة. التقويم ثامنًا:  

 الرياضي:المدرب صفات وواجبات  -3-11
بمستوى  يتحمى بمختمف الخصائص والسمات والمالمح وكذلك أنيجب عمى المدرب الرياضي 

 : التالية الرياضي بالصفاتوعمى ذالك يجب أن يتصف المدرب   ،يؤىمو بتمك المكانة
 .االقتناع التام بالقيم والمفاىيم االشتراكية لمدولة -1
  :والسمات الرئيسية لممدرب الرياضي: حيث لخصيا "كالفس" و"ارنيايم" كما يمي الخصائص -2
  الجيدة.الصحة 
 بأىداف النظافة واألمانة في المعب. التمسك 
 .النضج والثبات االنفعالي 
 . حسن المظير 
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 .القدرة عمى القيادة 
  .القدرة عمى حسن التصرف ومجابية المشاكل 
 .االتصاف بروح المرح 
  وتفيم مشاكل اآلخرين والمشاركة االيجابية .العطف 
 . كفاية المعمومات والثقة في القدرة عمى تطبيقيا 
 . أن تكون لو فمسفة خاصة في الحياة تتميز بصحتيا 
، صفحة 1994)محمد حسن عالوى،  المعارف والمعمومات والميارات الخاصة والعامة. -3

44) 
 دور المدرب في بناء تماسك الفريق الرياضي: -3-12

 أعضاءالفريق الرياضي يعتبر جماعة رسمية منظمة، تحكم فيو عالقة الالعب والالعبة ببقية 
 الجماعة. فيقواعد تحدد نظم السموك لكل فرد  اآلخرينالفريق الرياضي وبغيرىم من المدربين والمسئولين 

 يعمل عمى زيادة تماسك الفريق الرياضي من خالل ما يمي: أنالمدرب عميو 
 من خالل تحقيق حاجاتيم وأىدافيم.الحاجات الضرورية لالعبين والالعبات  إشباع 
 .توفير القيادة الديمقراطية 
 .ترسيخ العمل لتعاوني بين أفراد الفريق 
 مواقف نجاح فعمية لمفريق تسيم في إضفاء الثقة ورفع مستوى الطموح لدي الالعبين  خمق

 والالعبات وزيادة الرابطة بينيم.
 .وضوح قواعد ومعايير وتقاليد الفريق ومشاركة الالعبين والالعبات في وضعيا 
 .(41، صفحة 2111حماد، )مفتي ابراهيم  تأصيل روح االنتماء لمفريق 
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 :خالصة
من األنشطة األساسية التي حضيت بالعناية من قبل الدولة لما ليا من فاعمية في  كرة اليدتعد 

االنفعالية ليكون مواطنا صالح من الناحية البدنية و العقمية  واالجتماعية و تحقيق اإلعداد الالئق لالعب  
التكفل بيم ليضمنوا ليم شف عن الموىوبين وفق أسس عممية و إلى الككذلك و  نافعا لنفسو و لمجتمعو.

، العالمية أو اإلفريقيةمثل تحقيق البطولة  العالمي،و  اإلفريقيمستقبال أحسن تمثيل وطني عمى الصعيد 
ال تتطمب ة وغير معقدة و سيم األشبالوعميو يتضح لنا وفق مما سبق أن التدريب الحقيقي لمفرق لدى 

التعامل مع و رب و يحسن تطبيقيا دمبادئ يعمميا المارستيا تكون مرتبطة بطرق تدريب و لممإمكانيات 
 النتائج.مياراتيم لتحقيق فراد إلظيار كفاءتيم و قدراتيم و الظروف المحيطة بو كونيا ىي منافسات بين أ

ق تدريب ئبطرا بصفة خاصة  ييدف إلى تنمية الصفات البدنية الضروريةكرة اليد إن اإلعداد البدني في 
بخصائص معينة وتأثير مختمف لكل طريقة عن  كرة اليدوتتميز طرائق التدريب في  حسب االختصاص.

 .        ائق فيما بينيا في عدة عواملكما تختمف ىذه الطر  األخرى،
تدريب ال ةبطريقوخاصة صفة القوة وبما أن البحث الحالي ييدف إلى تنمية الصفات البدنية 

 ألىميتيما في مجال التدريب. ةالطريق و، لذلك تعرض الباحث ىنا بشيء من التفصيل إلى ىاتالبميومتري
كالقوة، السرعة، التحمل...الخ، و عرض  كرة اليد بالعبمع ذكر أىم الصفات البدنية الخاصة 

 أىم والطرق لتنمية ىذه الصفات البدنية مع إبراز أىمية تمك الصفات.
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 :تمهيد
 والذي يريد الجانب التطبيقي يأتيبعد الدراسة النظرية  الف ،البحث جوىر الفصؿ ىذا يعتبر

 كافة شرح طريؽ عف وذلؾ الذكر، السالفة الفصوؿ في تناولناىا التي النظرية المعمومات يحقؽ أف الباحث
وىذا مف  وكذلؾ تحميؿ ومناقشة جميع البيانات ،واألدوات والوسائؿ المستعممة  المتبعة والطرؽ اإلجراءات

 . عممية نتيجة إلى الوصوؿ اجؿ
إيجاد حؿ الكثير مف الدقة مف اجؿ  إلىنحف في صدد دراستو يحتاج  الذيموضوع البحث  إف
خطوات ميدانية لمخوض في التجربة الرئيسية وكذلؾ استغالؿ الوقت  إعدادالمطروحة وذلؾ بلإلشكالية 

بإضافة إلى الوسائؿ واألدوات وتحديد عينة البحث ، انطالقا مف اختيار المنيج المالئـ وتقميؿ الجيد
  المتصمة بطبيعة البحث.
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 إجراءات البحث الميدانية  -4
 البحث: منهج -4-1

المنيج في الكتابات األجنبية ىو الطريقة أو األسموب الذي يعتمد عميو الباحث لموصوؿ إلى  
 نتائجو أو غاياتو، و استعمؿ أرسطو لفظ المنيج بمعنى الطريؽ أو السبيؿ المؤدي إلى الغرض المطموب.

 .(16، صفحة  2010دي، ) محمد جاسم العبيدي، أالء محمد العبي
 ي والبعد القبمي القياس باستخداـ وذلؾ التجريبي المنيج الدراسة ىذه في الباحث استخدـ وقد
 . الدراسة مشكمة لطبيعةلمالئمتو   انظر  ،لممجوعتيف

 :البحث وعينة مجتمع -2 -4
 :البحث مجتمع -2-1 -4

يعتبر مجتمع البحث إطارا مرجعيا لمباحث في اختيار عينة البحث وقد يكوف ىذا اإلطار      
)مروان عبد  مجتمع كبير أو صغير وقد يكوف اإلطار أفراد أو مدارس أو جامعات أو أندية رياضية،

 أشباؿ لصنؼ اليد كرة العبي عمى الدراسة إجراء تـحيث  ،(95، صفحة  2006المجيد إبراهيم، 
 رابطة في ينشطوف (سنة 19-17) بيف ما أعمارىـ تتراوحوالتي لكرة اليد والمسجميف لالتحادية الجزائرية 

 (.2018-2017) الرياضي لمموسـالشمؼ  لوالية اليد كرة
 
 

 عدد الالعبيف األندية

 20 (W.C.B.O.SLY)اسمي  وادينادي  01

 12 (C.S.H.B.CHLEF)  نادي شمؼ 02

 22 (C.H.B.BOUKADIR) نادي بوقادير 03

 09 (E.S.O.FODDA) الفضة وادينادي  04

 12 (R.C.B.O.RHIOU) وادى رىيو 05

 10 (U.S.TENES) تنس نادي 06

 85 المجموع االجمالى /

 .عدد األندية وعدد الالعبيف منخرطيف في الرابطة يبيف (: 06) رقـ جدوؿ
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 :البحث عينة -2 -2 -4
 العينة شممت حيثسنة،  19العب اقؿ مف  85 األصمي المجتمع ألفرادا بمغ عدد        
 عدد بمغ وقد (2018-2017) الرياضي لمموسـ"C H B B" بوقادير لنادي اليد كرة العبي مف مجموعة

 كؿ بحيث مجموعتيف إلي بسيطة)طريقة القرعة( عشوائية بطريقة توزيعيـ تـ العب 16ة العين أفراد
 .العبيف 08 عمي تحوي مجموعة

  
 
 

 المئوية النسبة العدد

 األصمي المجتمع
 

85 100% 

 البحث عينة
 

16 18.82 

 
 . البحث مجتمع مف البحث عينة نسبة يبيف (: 07) رقـ جدوؿ

 
 :تجانس العينة البحث -3 -2 -4

، قد تؤثر عمى المتغير التابع التيتجانس العينة في بعض المتغيرات  بإيجادقمنا في دراستنا ىاتو 
 وألجؿ، ات الجسميةلمتغير التابع وتمثمت في المتغير حيث قمنا بتحديد المتغيرات التي قد تؤثر  عمى ا

وذلؾ لمعرفة الفروؽ بيف التبايف التجانس لعينة الدراسة باستخداـ  تحميؿ  بإجراءتحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث 
وذلؾ  ،ثانية بطريقة التدريب البميومتريبطريقة التدريب العادي وال أولىالعينات الضابطة والتجريبية حيث 

 :  اآلتيةلضبط المتغيرات 
 مقاس بالسنة   التدريبي العمر - 
 الطوؿ مقاس بالسنتمتر - 
 الوزف مقاس بالكيموغراـ- 
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             المقاييس 
 إلحصائية
 االختبارات

 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 الضابطة

ت 
 محسوبة

 

 ت
 جدوليو

درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة
 الفروؽ

 2ع 2س 1ع 1س
 0.11 0.06 174 0.05 178 اختبار الطوؿ

 
 

2.14 
 

 
 

14 
 
 

 
 
0.05 

 
 
غير 
 دالة

 72.88 اختبار الوزف
12.8
0 

67.96 12 0.58 

 0.31 0.75 6 0.83 6.12 العمر التدريبي
    

 
 يبيف مدى التجانس بيف العينة الضابطة والعينة التجريبية باستخداـ تحميؿ التبايف . ( : 08جدوؿ رقـ ) 

الطوؿ والوزف والعمر ( والذي يبف مدي تجانس العينة مف حيث 08مف خالؿ الجدوؿ رقـ )  
مف  اقؿكانت ( 0.05( وعند مستوى الداللة )0.11الداللة المعنوية المحسوبة ) أفحيث نالحظ  ،التدريبي

فيما بينيا الخاصة بمتغير  العينة متجانسة أف( مما يدؿ عمى 2.14قيمة الداللة المعنوية الجدولية )
مف  اقؿ( كانت 0.05( وعند مستوى الداللة )0.58قيمة الداللة المعنوية المحسوبة ) أف. بينما الطوؿ

فيما بينيا الخاصة بمتغير  العينة متجانسة أف( وىذا يدؿ عمى 2.14قيمة الداللة المعنوية الجدولية )
( وعند مستوى 0.31قيمة الداللة المعنوية المحسوبة ) أففنرى  العمر التدريبيبالنسبة لمتغير  أما .الوزف

العينة متجانسة فيما  أف( وىذا يدؿ عمى 2.14مف قيمة الداللة المعنوية الجدولية ) اقؿ( كانت 0.05)
 مر التدريبي.العبينيا مف حيت المتغير 

 :الدراسة متغيرات تحديد -3 -4
 :المستقل المتغير -3-1 -4

 ىذه وفي المختمفة، العممية الدراسات في بالتجريب الباحث يتناوليا التي المتغيرات تمكـ ىي
 .البميومتري التدريب :في يتمثؿ الدراسة

 :التابع المتغير-3-2 -4
 المحصؿ النتائج او بالبيانات عنيا التعبير ويمكف الباحث فييا يتحكـ ال التي المتغيرات تمكـ ىي

 القوة العضمية.: في والمتمثمة  القوة ، ويتمثؿ في دراستنا ىاتو صفةالتجربة مف عمييا
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 .االنفجارية القوة
 .  القصوى القوة
 .بالسرعة المميزة القوة

 :البحث مجاالت -4 -4
 :البشري المجال -4-1 -4

عمري  وبمعدؿ ،سنة17-19) ) اليد كرة العبي ىي البحث استيدفيـ الذيف البحث عينة تمثمت
 المجموعة تمثمت حيث مجموعتيف عمى موزعيف 18.60 ةسببنو  العب 16عددىـ  بمغ حيث سنة18

 المجموعة مثمت الثانية والمجموعة التدريب، في العادي التقميدي أسموب عمييا طبؽ التي العينة في األولى
 .البميومتري التدريب أسموب عمييا طبؽ التي

 :الزماني المجال -2 -4 -4
 ي، النظر  لمجانب بالنسبة  2018ديسمبر حتى 2016 نوفمبر أواخر مف الدراسة ىذه إجراء تـ 

 ما في وانحصرت 10/02/2018 غاية إلى 10/11/2017 مف أنجزت فقد التطبيقي لمجانب بالنسبة أما
 : يمي

 غاية إلى 12/11/2017 والمحكميف الخبراء طرؼ مف البدنية االختبارات ضبط
.19/11/2017  
  02/12/2017. غاية إلى 24/11/2017 بيف ما كانت االستطالعية التجربة
 10/12/2017.إلى 09/12/2017 مف القبمي االختبار
  .01/02/2018 إلى 12/12/2017 مف فكا التجريبية العينة عمى التدريبي البرنامج تطبيؽ

  03/02/2018 .إلى 02/02/2018 مف كاف البعدي االختبار
 :المكاني المجال -3 -4 -4

 والقياسات االختبارات جميع إجراء تـ حيث الشمؼ والية مستوى عمى الدراسة ىذه بإنجاز قمنا   
لكرة اليد لبمدية  الياويبالنسبة لنادي الرياضي  ديربوقا لبمدية 1962 جويمية 05 الرياضات متعددة بقاعة

 .بوقادير 
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 ادوات البحث: -5 -4
لقد استخدـ الباحث ألجؿ انجاز بحثو عف النحو األفضؿ وتحقيقا ألىدافو المنشودة مجموعة مف  -

 األدوات التالية:
 المصادر والمراجع العربية واألجنبية: -1 – 5 – 4

سرد و تحميؿ المعطيات النظرية التي ليا صمة مباشرة بموضوع البحث و ىذا  جمع وىي عممية 
النظري حوؿ موضوع البحث مف خالؿ الدراسة في كؿ مف المصادر والمراجع العربية واألجنبية و  باإللماـ

 المدربيف المختصيف.و  جامعييفأراء الدكاترة 
ؽ تدريبات القوة العضمية، وطر تـ االستعانة واالعتماد عمى الدراسات السابقة والمرتبطة التي تخص  كما

 .سنة 19اقؿ مف األشباؿ  العبي كرة اليد فئةل تنفيذ البرامج التدريبية
 المقابالت الشخصية المباشرة: -2 – 5 – 4

في  وشخصيات رياضية معروفة المدربيفقاـ الباحث بعدة لقاءات شخصية مع مجموعة مف الدكاترة و 
 حقؿ التدريب.   

استخدـ الباحث في الدراسة أسموب المقابمة الشخصية لمحصوؿ عمى البيانات التي تفيد البحث، حيث 
، وقد تمثمت المقابالت الشخصية ت الوالئية و الجيوية و الوطنيةتزامنت المقابالت المباشرة مع البطوال

في بعض  لكرة اليددانية قاـ بيا الباحث عمػى عدة مستويات منيػا الرابطة الوالئية أيضا في عدة زيارات مي
 . واليات الغرب الجزائري

عمى مستوى كرة اليد كما قاـ الباحث بمقاءات شخصية مباشرة مع بعض المدربيف ومختصيف في رياضة 
كؿ  لكرة اليدتحادية الجزائرية المواىب الشابة التي تشرؼ عمى تنظيميا اال انتقاءالجيوي والوطني خالؿ 

 سنة. 
 :موجهة الى المدربين والمختصين في كرة اليد االختبارات البدنيةاستمارة  -3 – 5 – 4

والمدربيف تقيس الجانب  الدكاترةقد اعتمد الباحث عمى بطارية اختبارات مقننة بعد ترشيحيا مف بعض 
 عرضيا ومناقشتيا مع خبراء متخصصيف.والتي تـ  .U19 أشباؿ لالعبي كرة اليدالبدني 

 :االستطالعية الدراسة -6 -4
 النياية، حتى البداية مف الدراسة ضبط اجؿ مف الخطوات أىـ مف االستطالعية الدراسة تعد   

)عبد  حيث العممية االستطالعية لمتعرؼ عمى مدى اإلمكانيات العممية التي تسير أو تعيؽ تنفيذ البحث.
 (11، صفحة 2004الوهاب بوحديبة، 
 مجموعة عمى 02/12/2017 غاية إلى 24/11/2017 بيف ما االستطالعية الدراسة أجريت

 :مف التأكد بيدؼ وذلؾ التجربة مف بعد فيما استبعادىـ تـ العبيف 06 مف مكونة
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 العينة وقدرات مستوي مع االختبارات انسجاـ مدي . 
 المستخدمة واألدوات األجيزة سالمة مدي . 
 والقياسات االختبارات إجراء المكاف اختيار . 
 التنفيذ عند المناسب الوقت مراعاة . 
 .كسابيـ الخبرة  تدريب الفريؽ المساعد وا 
 والقياسات االختبارات تنفيذ أثناء الفريؽ تواجو أف يمكف التي الصعوبات عمى التعرؼ . 

 : لمدراسة العشوائية متغيرات -7 -4
 :التالي النحو عمى ضبطيا تـ

  االستمرارية وىو الحديث التدريب مبدأ احتراـ اجؿ مف وذلؾ التدريبات عف تغيب العب كؿ إبعاد
 الخ. ...الطقس. الوقت، الظروؼ، المكاف، نفس في االختبارات تنفيذ
 . األصناؼ نفس مف العينة ضبط

 : لالختبارات العممية األسس -8 -4
ثبات االختبار فيو أف االختبار يعطي نفس النتائج، أو نتائج متقاربة إذا  :االختبار ثبات -1 -8 -4

، صفحة 2011) محمود حسن الوادي، عمي فالح الزعبي،  طبؽ أكثر مف مرة في ظروؼ مماثمة
184) 

لقياس صالحية االختبارات قاـ الباحث في البداية بحساب معامؿ الثبات لكؿ اختبارات البدنية 
قاـ الباحث النتائج  عمى تحصمنا وبعدوبعد أداء االختبارات )القبمية والبعدية( لمتجربة االستطالعية، 

عرؼ باسـ ارتباط بالمعالجة اإلحصائية واستخالص النتائج باستخداـ معامؿ االرتباط البسيط الذي ي
 .برسوف

يقصد بصدؽ المقياس أف يقيس فعال ما وضع لقياسو وال يقيس شيئا  :االختبار صدق -8-1-1 -4
 .(34، صفحة 2006) فاروق السيد عثمان،  بدال منو أو إضافة إليو.

إجراء االختبار، وتتضمف استبعاد  تعتبر الموضوعية أمر ميـ في :موضوعية االختبار -4-8-1-2
التحيز والتعصب الشخصي أو التجرد الذاتي، وذلؾ مف أجؿ إجراء المالحظات والمشاىدات الضرورية 

 .(23، صفحة 2005) يوسف محمود قطامي،  لمظاىرة موضوع الدراسة
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 :الذاتي الصدق -2 -8 -4
 بحساب يقاس والذي الذاتي الصدؽ معامؿ الباحثيف استعمؿ االختبار صدؽ مف التأكيد اجؿ مف

 صدؽ بمعامؿ تتميز المستخدمة االختبارات كؿ أف تأكدنا حيث ، لالختبار الثبات لمعامؿ التربيعي الجذر
 : (09رقـ ) التالي الجدوؿ في موضح ىو كما وىذا عالي

 معامؿ الثبات          الصدؽ الذاتي   = 
 

 
 الرقـ         

 االختبارات البدنية    
 العينة حجـ 

 
 الثبات معامؿ

 
 الصدؽ معامؿ

 اختبار القوة االنفجارية 01
 

 
      

    06        

0.95 0.97 

 0.98 0.98 اختبار القوة المميزة بالسرعة 02

03 
 

 القوة القصوى اختبار
 

0.84 0.91 

 
 . البدنية لالختبارات الذاتي والصدؽ الثبات معامؿ يوضح (:09) رقـ الجدوؿ

البدنية  لالختبارات الذاتي والصدؽ الثبات( الذي يمثؿ معامؿ 09رقـ) الجدوؿمف خالؿ نتائج    
يتبيف أف ىذه االختبارات تتميز بدرجة ثبات عالية، حيت أف كؿ القيـ المتحصؿ عمييا كانت عالية حيث 

، مما تشير جميعيا إلى 0.98وأعمى قيمة فقد بمغت 0.84حيث بمغت أدنى قيمة في االختبارات البدنية 
ت البدنية، وىذا مدى ارتباط القوى الحاصؿ بيف نتائج االختبار القبمي والبعدي في كؿ مف االختبارا

 جميع االختبارات. وصدؽ التحصيؿ اإلحصائي يؤكد عمى مدى ثبات 
 :المحكمين صدق -3 -4-8

 عمى عرضيا تـ ، الدراسة لطبيعة المناسبة البدنية االختبارات مف عدد بجمع الباحث قاـ حيث   
 لمفئةلطبيعة الدراسة و  المالئـ االختبار اختيار اجؿ مف وذلؾ والمختصيف واألساتذة الدكاترة مف مجموعة
 (:10) رقـ الجدوؿ يوضحو كما وىذا ، العمرية
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 الصفات
 البدنية

 %النسبة  االختبار مف الغرض اختباراتيا

 
 القوة

  االنفجارية

  العمودي الوثب اختبار 
 (Sargent) الثبات مف  

 80 .الرجميف لعضالت االنفجارية القوة قياس -

 مف الطويؿ الوثب اختبار -
 .الثبات

 20 .السفمية لألطراؼ االنفجارية قوة قياس -

 الطبية الكرة رمي اختبار -
 .كمغ3

 00  العموية لألطراؼ االنفجارية قوة قياس-

 00 العموية لألطراؼ االنفجارية قوة قياس - كمغ5  الطبية الكرة رمي اختبار

 
 

   القوة
 القصوى

 80 .العموية لألطراؼ القصوى القوة قياس -  القبضة قوة اختبار-

 20 .الذراعيف العضالت قوة قياس -  الذراعيف قوة اختبار-

 00 الرجميف عضالت قوة قياس -  الرجميف قوة اختبار-

 00  لمرجميف القصوى قوة قياس - متير الدينامو جياز اختبار -

 
 القوة 
 ميزةمال

 بالسرعة
 
 
 
 
 

 20  في الركبتيف ومد ثني اختبار
 .ثا

 المميزة القوة قياس االختبار ييدؼ-
 ثني عمى تعمؿ التي لمعضالت بالسرعة

 .الركبتيف ومد

00 

 10 في سرعة ألقصى الحجؿ -
 .ثا

 10 .حدا عمى كؿ لرجميف المميزة القوة قياس

 90 حدا عمى كؿ لرجميف المميزة القوة قياس  خطوات 3 اختبار-
  في الركبتيف ومد ثني اختبار -

 ثا 10
 المميزة القوة قياس االختبار ييدؼ -

 ثني عمى تعمؿ التي لمعضالت بالسرعة
 الركبتيف ومد

00 

 00  العموية لألطراؼ بالسرعة المميزة القوة قياس  كمغ3 الطبية كرة رمي

 00 العموية لألطراؼ بالسرعة المميزة القوة قياس  كمغ 5 الطبية كرة رمي

 
 .10=ف البدنية االختبارات حوؿ المحكميف اتفاؽ نسبة يوضح (:10) رقـ الجدوؿ
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 : والقياسات االختبارات مواصفات -9 -4
 : االنتروبومترية القياسات مواصفات -9-1 -4
 :الوزن قياس -9-1-1 -4

 .الجسـ وزف لقياس :الغرض
 .طبي ميزاف :العتاد
                                        . بالكيموغراـ الوزف لو يسجؿ المؤشر ثبات ويعد بيدوء، الميزاف فوؽ المختبر يقؼ :االختبار أداء

)مصطفى السايح  .الحركة دوف بالثبات التزاـ :الثقيمة المالبس كؿ نزع يجباالختبار:  تعميمات
  (93، صفحة 2009محمد،صالح انس محمد، 

                                               
 (: يمثؿ جياز قياس الوزف21شكؿ رقـ )

  :الطول اختبار -2 -9-1 -4
 .القامة طوؿ لقياس :الغرض
 مسطرة مدرجة لقياس الطوؿ. :العتاد

يقاس الطوؿ لممفحوص مف وضع الوقت معتدال في مواجية سطح قائـ بحيث يممس بعقبيو 
في مستوى افقى، وبعدىا يتـ  واألذنافعمودية عمى الجذع، العيناف  الرأسوالمقعدة والظير ىذا المسطح، 

  (93، صفحة 2009)مصطفى السايح محمد،صالح انس محمد،   مـ. القياس ألقرب
 .العقباف ممتصقاف معا عمى الموحة الخشبية األحذية، نزع االختبار: تعميمات
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 .(: يمثؿ جياز قياس الطوؿ22شكؿ رقـ )
 

 : البدنية االختبارات مواصفات -9-2 -4
 (Sargent)               :اختبار الوثب العمودي لسارجنت -9-2-1 -4

 Edgar) مف االختبار ىو لقياس القدرة العضمية لمرجميف في الوثب لألعمى الغرضرض: الغ
Thill,Raymond thomas et jose caja, 1997, p. 182). 

 األدوات الالزمة:
 ترسـ عمييا خطوط  ،ـ 1,5طوليا  ـ و 0,5لوحة مف الخشب مدىونة بالموف األسود عرضيا 
 سـ.2بالموف األبيض و المسافة بيف كؿ خطيف ىي 
 ـ3,6حائط أممس ال يقؿ ارتفاعو مف األرض عف 

قطع طباشير أو مسحوؽ جير، قطعة مف القماش لمسح عالمات الجير بعد قراءة كؿ محاولة 
 يقوـ بيا المختبر.

يقوـ المختبر بمد الركبتيف و الدفع بالقدميف معا لموثب ألعمى مع مرجحة الذراعيف بقوة لألماـ و 
ألعمى لموصوؿ بيما عمى أقصى ارتفاع ممكف،حيث يقوـ بوضع عالمة بالطباشير عمى الموح أو الحائط 

 في أعمى نقطة يصؿ إلييا.
 د اليبوط.يقـو المختبر بمرجحة الذراع القريبة لألماـ و ألسفؿ عن
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العالمة التي ط الذي يصؿ إليو مف وضع الوقوؼ و عدد السنتمترات بيف الخ حساب الدرجات:
 سـ.1يصؿ إلييا نتيجة الوثب مقربة ألقرب 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 .لسارجنتاختبار الوثب العمودي  يمثؿ :(23شكؿ رقـ )
 

 اختبار قوة القبضة : القصوى القوة االختبار -9-2-2 -4
 . لقياس القوة القصوى :الغرض
 تريجياز الديناموم: األدوات

 : اإلجراءات
يقوـ المختبر باإلمساؾ بالجياز بقبضة اليد ثـ يقوـ بالضغط بقوة عمى الجياز ويجب مالحظة 
عدـ لمس الذراع الحامؿ لمجياز ألي جسـ خارجي أو لجسـ المختبر وكذلؾ عدـ المرجحة الذراع أو 

 التحرؾ.
تسجيؿ القيمة المسجمة في الجياز حيث يجب ارجعا الجياز إلى الصفر بعد كؿ  القياس:

 (83، صفحة 2009)مصطفى السايح محمد،صالح انس محمد،  محاولة.
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 .(: يمثؿ اختبار قوة القبضة24شكؿ رقـ)
 اختبار ثالث حجالت ألكبر مسافة لكؿ رجؿ عمى حدة. :بالسرعةالقوة المميزة  االختبار -9-2-3 -4

 تعمؿ عمى مد الركبة. التيقياس القوة المميزة بالسرعة لمعضالت  :ض من االختبارالغر 
 متر. 20.25شريط القياس ارض مسطحة أو ممعب في حدود  ت:األدوا

 : اإلجراءات
باستخداـ ممكنة لكؿ رجؿ عمى حدة يقوـ المختبر بتأدية ثالث حجالت بالقدـ ألكبر مسافة 

الخطوط المستقيمة المرسومة عمى األرض مع االلتزاـ بيذه الخطوط وعدـ الخروج عنيا أثناء الحجؿ، 
 وعدـ مالمسة اى جزء مف أجزاء الجسـ لألرض.

 (200، صفحة 2014 )بسطويسي احمد، قياس اكبر مسافة ممكنة والتسجيؿ بالمتر. القياس:
  
 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                              

 
 .خطوات مف الثبات 3يوضح اختبار الوثب ؿ  :(25رقـ )شكؿ 

 

3خ 2خ  1خ        

الوثب ثالث خطواتمرحلة   

 

 

 

 

 خط البداية
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 :المعتمدة اإلحصائية أساليب -10 -4
نسمي النسبة المئوية أو المعدؿ المئوي بالنسبة الثابتة لمقداريف متناسبيف  :النسبة المئوية -10-1 -4 

، صفحة 1999) نبيل عبد الهادي،  ويعبر عنيا بالمعادلة التالية: 100عندما يكوف القياس الثاني ىو 
141) 

النسبةالمئوية   (
مجموع أفراد العينة     

   عددأفراد العينة لنوع  مف  السؤاؿ
)             

  
عددأفراد العينة لنوع  مف السؤاؿ     

مجموع أفراد العينة
  

قابمة لمتحميؿ  أرقاـ إلىالمتحصؿ عمية مف النتائج  النسبة المئوية لتحويؿ التكرار استخدمنا
 .والتفسير

وىو مف أىـ أشير مقاييس النزعة المركزية الذي سيخرج بجميع قيـ : المتوسط الحسابي -2 -10 -4
 النتيجة عمى عدد العناصر ويحسب مف خالؿ القانوف التالي:كؿ عناصر المجموعة تـ قسمة 

(GLLBERT (N), 1978, p. 32)  
س
ف
         ̅س    

 ف: حجـ العينة.            
وىو مف أىـ مقاييس التشتت وأدقيا ويستخدـ لمعرفة مدى تشتت   :االنحراف المعياري -3 -10 -4

 (48، صفحة 1993)عبد القادر حممي،  القيـ عف المتوسط   الحسابي:
 المعادلة اإلحصائية:   
 
 
 
 
 

 
 (SANDERS.D et d’auttre., 1984, p. 48) 

 .المتىسط الحسابي للقيم: س :حيث

 .مجمىع القيم: س      

 

 .حجم العيىة: ن

 

 

 

 

 

 االوحراف المعياري:ع:حيث    

 المتىسط الحسابي:  س            

 حجم العيىة:ن       

مجمىع االوحراف مربع القيم عه : 2(س ـ س )  

 الحسابي  متىسطها

 

 

 =  (     - )
2   
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وىو يسمى بمقياس العالقة بيف درجات المتغيرات المختمفة : معامل االرتباط بيرسون -4 -10 -4
العالقة الموجودة بيف المتغيريف والتي تنحصر في ويرمز لو بالرمز"ر" ويشير ىذا المعامؿ عمى مقدار 

(، فإذا كاف االرتباط سالبا دؿ ذلؾ عمى أف العالقة بيف المتغير عالقة عكسية بينما يدؿ 1،+1-المجاؿ)
وتظير درجة العالقة بيف المتغيريف مف  معامؿ االرتباط الموجب عمى وجود عالقة طردية بيف المتغيريف.

 بحيث: مقدار االرتباط بينيما
 فإف ىذا يعني وجود ارتباط تاـ. 1-أو 1+ إذا بمغت"ر" قيمة

ذا بمغت "ر" قيمة    فإف ىذا يعني وجود ارتباط عالي. 0,88 أو 0.95+ وا 
ذا بمغت "ر" قيمة صفر فيذا يعني عدـ وجود ارتباط أو عالقة ، 1993)عبد القادر حممي،  وا 

)محمد حسن عالوي، محمد  ويحسب معامؿ االرتباط وفؽ المعامؿ اإلحصائية التالية: .(48صفحة 
 (225، صفحة 1988نصر الدين رضوان، 

 
 

 
 ) س ػ س(.   )ص ػ ص(: مجموع الحاصؿ ضرب االنحرافات.       
 : مجموع انحرافات قيـ س عف متوسطيا الحسابي.2) س ػ س(  
 : مجموع انحرافات قيـ ص عف متوسطيا الحسابي.2)ص ػ ص(  
 :اختبار ت ستودينت -5 -9 -4
 :التحميؿ التبايف اختبار -6 -9 -4

 S P S S V 25كؿ ىذا تـ حسابو بالبرنامج اإلحصائي 
 : األساسية التجربة خالل التجريبية البحث عينة مع التدريبي العمل تنظيم - 11 -4

 . البحث عينة مع التدريبي العمؿ تنظيـ يوضح (:11) رقـ جدوؿ

 

 

 

 
       

 
 االختبار
 القبمية

 التاريخ
 الثانياليوم  اليوم األول المجموعة

  التاريخ
 

 االختبار
 البعدية

09/12/2017 
 االختبارات ضابطة

 الصفات
 البدنية

 االختبارات
 الصفات
 البدنية

 تجريبية 03/02/2018

 (ص ـ ص )( س ـ س )  
 

     2(ص ـ ص )      2 (س ـ س )      
 

 

 

 =ر

 ررر

 

 

 

 .البسيطاالرتباط   قيمة معامل :ر:حيث

 .المتىسط الحسابي المتغير س :س

 .المتىسط الحسابي للمتغير ص: ص
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 : المقترح التدريبي البرنامج وضع في العممية األسس -12 -4
 أداء مستوى لرفع الرئيسية الوسيمة إنيا حيث تدريب مجاؿ في ىاـ دور ليا التدريبية البرنامج إف
 أفضؿ إلحراز ىاما مدخال الحديثة وطرقيا التدريب نظريات أصبحت لذا المختمفة األنشطة في الالعب
مكانياتو، الالعب قدرات ضوء في الممكنة النتائج  التخطيط منيا كثيرة أمورا الالعب كفاءة رفع وتتطمب وا 
 . والخططي والبدني المياري األداء ومستوى الرياضي السميـ

 االنترنيت شبكة عمى الدراسات واحدث السابقة والدراسات العممية المراجع عمى الباحث اعتمد وقد
عداد لمتخطيط والمبادئ الطرؽ وانسب أفضؿ تحديد بغية التدريب في المتخصصة  . التدريبي البرنامج وا 

 الطرؽ مف عدد باستعماؿ التدريبي لمبرنامج أسس لوضع التوصؿ أمكف ىذا مف وانطالقا
 :التالية النقاط في ذكرىا ويمكف الحديثة والمبادئ

 . الدراسة لمعينة العمرية المرحمة لخصائص البرنامج مراعاة
 . القاعة ومساحة التشكيالت لطبيعة البرنامج مراعاة
 . التدريب حمؿ تطبيؽ في العامة المبادئ البرنامج مراعاة
 .الرياضي التخطيط وأسس التدريب مبادئ احتراـ

 . والتشكيالت التمرينات احدث واستخداـ التنويع عمى الحرص
 . والمراجع الفيديو تسجيالت عمى االعتماد
 . والمنافسة التشويؽ عنصر إىماؿ وعدـ الترويحي بالجانب االىتماـ

 : التدريبي البرنامج بناء -13 -4
 : التالية النقاط الغرض ليذا سطر وقد

 :األهداف تحديد -13-1 -4
 : يمي ما في المقترح البرنامج األىداؼ لخصت
 العامة البدنية الصفات وتطوير تنمية خالؿ مف العالية التدريبية الحالة إلى بالالعبيف الوصوؿ

 . والخاصة
 . لالعبيف والخمقية اإلرادية الصفات وتحسيف المختمفة ظروؼ وفؽ المياري األداء تحسيف
 وقت تشبو ظروؼ وفؽ اليد لكرة األساسية الميارات أداء في االيجابية القدرة الالعب اكتساب

 . المنافسة
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 نظـ واحدث السابقة الخبرات مف االستفادة خالؿ مف المثالي أداء ألحسف بالالعب الوصوؿ
 التدريب

 البرنامج: جباتاو  -13-2 -4
 :يمي ما الباحث وضع الواجبات لتحقيؽ
 . البدني اإلعداد
 . المياري اإلعداد
 .الخططي النفسي اإلعداد
 .النظري اإلعداد

 :البرنامج محتوى تحديد -13-3 -4
 : التالية المتطمبات البرنامج يضـ

 .الخ... المرونة السرعة، القوة، التحمؿ، البدنية الصفات وتشمؿ : البدنية المتطمبات
 لمتناسؽ األساسية والميارات اليد لكرة األساسية الميارات كؿ وتشمؿ :الميارية المتطمبات

 .الحركي
 والخططية النفسية المتطمبات : 

 .السميـ القرار اتخاذ سرعة التعاوف، بالنفس، الثقة ة:اإلرادي الصفات تطوير إلى وتيدؼ ة:النفسيأ. 
 يقسـ وكيؼ الجسـ في المخزنة الطاقة يسر كيؼ وكذلؾ اليد كرة لعب كيفية عمى وتشمؿ  :الخططية. ب

 .الممعب
 وقوانيف الرياضية التغذية البرنامج، أىداؼ حوؿ نظرية حصص وتشمؿ  :النظرية المتطمبان 

 .اليد كرة لعب
 :البرنامج تنفيذ وسائل -4 -13 -4

 : التالية الوسائؿ تسخير الباحث عمى وجب البرنامج تنفيذ لغرض
 البحث عينة تحديد. 
 التدريب وساعات األماكف تحديد. 
 الدراسة في المستعمؿ والعتاد الوسائؿ تحديد . 
 االختبارات تحديد. 
 المتبعة التدريب وطرؽ المبادئ تحديد. 
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 التدريب الفترات لمختمؼ الكمي الزمني ضبط . 
 :التدريب حمل تقنين -5 -13 -4

نما ثابتة غير الحمؿ درجة إف  درجات تقسيـ وتـ والتكيؼ، لمقدرات وطبقا الوقت بمرور تزداد وا 
 :إلى المقترح التدريب حمؿ

 .د(/ف190 مف أكثر القمب نبض ) الالعب مقدرة مف %100 - %80 :األقصى الحمؿ
 .د(/ف 190 إلى د/ف 170 مف القمب نبض ) الالعب مقدرة مف %80 - %65 :العالي الحمؿ
 .د(/ف 170 مف اقؿ القمب نبض) الالعب مقدرة مف %65 - %40 :المتوسط الحمؿ

 ج:البرنام تنفيذ في التخطيط -6 -13 -4
 حصص.  06أسبوعيف                         =العاـ  اإلعداد فترة    
 . حصص 12                    أسابيع 4  = الخاص  اإلعداد فترة
 .حصص 06                أسبوعيف    = لممنافسة   اإلعداد فترة
 /                         = المنافسات   فترة
 /  =االنتقالية  فترة
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 خالصة:
 حوؿ مفصؿ عرض إلى الفصؿ ىذا خالؿ الباحث تطرؽ المنشودة البحث أىداؼ بموغ قصد     

 طبيعة مع تماشيا وىذا واألساسية االستطالعية التجربة خالؿ المتبعة الميدانية واإلجراءات البحث منيجية
 في المستخدـ المنيج توضيح إلى الفصؿ ىذا بداية في تطرؽ تـ حيث العممية، ومتطمباتو العممي البحث
 الوسائؿ مف جممة عرض إلى الباحث تطرؽ كما المستخدمة، أدوات البحث مجاالت العينة، البحث

 . البحث موضوع الظاىرة حوؿ موضوعية أحكاـ إصدار إلى الوصوؿ بغية المستخدمة اإلحصائية
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 :خامسالفصل ال

 عرض وتحليل و مناقشة النتائج

 
 تحليل ومناقشة نتائج االستبيان - 1 – 5

 عرض وتحليل نتائج االختبارات المورفولوجية و البدنية والفيزيولوجية – 2 – 5

و االختبارات البدنية  مصفوفة االرتباطات بين القياسات المورفولوجية  -3 – 2 – 5
 و الفيزيولوجية و نتائج المنافسة للعينة المدروسة )بيرسون(

 سلم التنقيط والدرجات - 4 – 2 – 5

 مناقشة الفرضيات - 3 -5

 االستنتاجات -5-4
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 تمهيد:
ىذه االختبارات المتحصل عمييا عن طريق نتائج العرض وتحميل ومناقشة سيتم في ىذا الفصل 

ولتحقيق ذلك أجرى الباحث القبمية والبعدية، وذلك باالعتماد عمى الوسائل الضرورية والمالئمة  البدنية
وذلك بتطبيق عمى العينة الضابطة و التجريبية  أجريتالتي و  .مجموعة من االختبارات القبمية والبعدية

. وذلك عن U19البرنامج التدريبي بالتدريب البميومتري، ومعرفة أثره عمى القوة العضمية ألشبال كرة اليد 
بالوسائل والطرق اإلحصائية ثم تمثيميا طريق عرض النتائج في الجداول ثم مناقشتيا وتحميميا باستعانة 

 تمثيل بيانيا.
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باستخدام اختبار كمولموقروف ـ سميرنوف  ج االختبار القبمي لعينتي البحثعرض ومناقشة نتائ -5
(Kolmogorov- Smirnov:) 
 اختبار سارجنت: -5-1

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk المجموعة اختبار سارجنت
Statistic dl sig statistic dl sig 

5 5.49 5.0 50 0..5 مجموعة تجريبية نتائج اختبار قبمى
0 

5.76 

5 .5.4 5.50 50 5.06 مجموعة ضابطة
0 

5..4 

(: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار سارجنت لممجموعتين عند مستوى 0.جدول رقم )
 5.50الداللة 

لدى  0.,5كمولموقروف ـ سميرنوف بمغت اختبار ( أن قيمة 0.) نالحظ من خالل الجدول رقم
، أما 5,50 وىاتو قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.0(sigوبمغت قيمة الداللة ) المجموعة التجريبية

 5.50(sigوكانت قيمة الداللة ) 5.06المجموعة الضابطة فبمغت قيمة اختبار كمولموقروف ـ سميرنوف  
مما يدل عمى أن المجموعتين يتبعن التوزيع الطبيعي وبالتالي ، 5,50مستوى الداللة  وىاتو قيمة أكبر من
 والشكل التالي يوضح ذلك:  المعمميةنتجو إلى اإلختبارات 
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 .(: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار سارجنت لممجموعتين07رقم ) الشكل
 اختبار قوة القبضة: -5-2

-Kolmogorov المجموعة اختبار سارجنت
Smirnov 

Shapiro-
Wilk 

Statistic dl sig statistic Dl sig 
نتائج االختبار 

 القبمي
 مجموعة 
 تجريبية

 5.6 50 5.40 5.0 50 9..5 اليد اليمنى
 5.4 50 5.46 5.0 50 0..5 اليد اليسرى

 مجموعة
 ضابطة 

 5.6 50 5.40 5.0 50 9..5 اليد اليمني
 5.4 50 5.46 5.0 50 0..5 اليد اليسرى

 
ممجموعتين عند مستوى الداللة ل قوة القبضة(: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار ..جدول رقم )

5.50 
 9.,5( أن قيمة اختبار كمولموقروف ـ سميرنوف بمغت ..نالحظ من خالل الجدول رقم )

 5.0(sigالتجريبية وبمغت قيمة الداللة ) بالنسبة لميد اليسرى لدى المجموعة 0..5بالنسبة لميد اليمني و 
، أما المجموعة الضابطة فبمغت قيمة اختبار كمولموقروف ـ 5,50وىاتو قيمة أكبر من مستوى الداللة  

وىاتو  5.0(sigبالنسبة لميد اليسرى وكانت قيمة الداللة ) 0..5بالنسبة لميد اليمني و   9..5سميرنوف  
، مما يدل عمى أن المجموعتين يتبعن التوزيع الطبيعي وبالتالي نتجو 5,50قيمة أكبر من مستوى الداللة 

 إلى االختبارات المعممية والشكل التالي يوضح ذلك:
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(: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار قوة القبضة لميد اليمني واليد اليسرى  لممجموعة 06رقم ) الشكل

 التجريبية.

 
اعتدالية االختبار القبمى لالختبار قوة القبضة لميد اليمني واليد اليسرى  لممجموعة (: يمثل 00رقم ) الشكل

 الضابطة.
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 اختبار قوة المميزة بالسرعة: -5-3
-Kolmogorov المجموعة اختبار سارجنت

Smirnov 
Shapiro-

Wilk 
Stat

istic 
d

l 
s

ig 
st

atistic 
D

l 
s

ig 
نتائج االختبار 

 القبمي
 مجموعة
 تجريبية

 ..5 50 5.45 5.0 50 .5.0 الرجل اليمني
 ..5 50 .5.4 5.0 50 4..5 الرجل اليسرى

 مجموعة
 ضابطة

 5.4 50 5.40 5.0 50 ...5 الرجل اليمني
 5.0 50 .5.4 5.0 50 5.05 الرجل اليسرى

 
عند مستوى  (: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار قوة المميزة بالسرعة لممجموعتين9.جدول رقم )

 5.50الداللة 
 .5,0( أن قيمة اختبار كمولموقروف ـ سميرنوف بمغت 9.نالحظ من خالل الجدول رقم )

اليسرى لدى المجموعة التجريبية وبمغت قيمة الداللة  رجلبالنسبة لم 4..5اليمني و  رجلبالنسبة لم
(sig)5.0   الضابطة فبمغت قيمة اختبار ، أما المجموعة 5,50وىاتو قيمة أكبر من مستوى الداللة

اليسرى وكانت قيمة  رجلبالنسبة لم 5.05اليمني و  بالنسبة لمرجل  ...5كمولموقروف ـ سميرنوف  
، مما يدل عمى أن المجموعتين يتبعن التوزيع 5,50وىاتو قيمة أكبر من مستوى الداللة  5.0(sigالداللة )

 والشكل التالي يوضح ذلك:الطبيعي وبالتالي نتجو إلى االختبارات المعممية 
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(: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار قوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمني 04رقم ) الشكل

 والرجل اليسرى  لممجموعة التجريبية.

 
 

اليمني  رجللم المميزة بالسرعة (: يمثل اعتدالية االختبار القبمى لالختبار قوة 5.رقم ) الشكل
 اليسرى  لممجموعة الضابطة. رجلوال
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 رض وتحميل نتائج اختبارات عينتي البحث:ع -6
 : لالختباراترض ومناقشة نتائج القبمية والبعدية ع -6-1
 سارجنت . اختبارعرض وتحميل نتائج  6-1-1
 

      
المقاييس       

 االختبارات
 العينة البحث

 ينةع
ا

 لبحثا

   البعدي القبمي
 ت 

 محسوبة

 
sig 

 ت  
 جدولية

درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة 
 الفروق

 0ع 0س .ع .س

المجموعة 
 التجريبية

50 5..0 5.57 5.67 5... 0.09 5.5. 

0..9 .9 5.50 
 دالة

 المجموعة
 الضابطة

غير  5.6 00.. 5.57 5.90 5.56 7..5 50
 دالة

 
 .سارجنت اختبارالقبمي والبعدي لعينتي البحث في  االختبار( : يوضح نتائج  0.جدول رقم ) 

 
قيمة المتوسط الحسابي القبمي عند  ( أن0.الجدول ) فيمما يظير من نتائج المدون أعاله       

 0..5في نتائج اختبار سارجنت بمغت  التدريب البميومتريالمطبق عمييا األسموب  التجريبيةالعينة 
التدريب في االختبار البعدي و عند نفس العينة المطبق عمييا األسموب  أما 5.57وبانحراف معياري 

وقد بمغت ت المحسوبة  ...5وانحراف معياري     5.67فقد بمغ متوسطيا الحسابي قيمة  البميومتري
عند مستوى الداللة  .5.5 (sig)وقيمة   9..0وىي اكبر من قيمة ت الجدولية التي بمغت قيمتيا0.09
فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج نقبل الفرض البديل اى توجد وىذا يعنى  9.حرية ودرجة ال 5.50

 االختبار القبمي والبعدي وىذه الفروق معنوية لصالح االختبار البعدي.
فقد بمغ المتوسط  التدريب التقميديالمطبق عمييا  الضابطةبينما عمى مستوى العينة         

في االختبار البعدي فقد بمغ  أما 5.56وانحراف معياري  7..5الحسابي القبمي لنفس االختبار قيمتو 
 5.6 (sig)قيمة  00..وقد بمغت ت المحسوبة  5.57وانحراف معياري  5.90 المتوسط الحسابي قيمة

وىذا يدل عمى انو   9..0لمقدرة وىي اقل من ت الجدولية ا 9.ودرجة الحرية  5.50عند مستوى الداللة 
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ال يوجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي نقبل الفرض الصفري اى 
 لممجموعة الضابطة.

في نتائج  التجريبيةالبحث  ةقيمة ت الجدولية ظيرت اقل من قيمة ت المحسوبة عند عينت أنبما 
 أنكون  األساسيةاالختبارات القبمية و البعدية نستنتج التفسير التالي حول العالقة بين متغيرات البحث 

لم يكن لو تأثير في تطوير القوة مع العينة الضابطة  العاديالتدريب  األسموبالتدريب باستخدام 
االيجابي في تطوير القوة اثر  وبية كان لمع العينة التجري البميومتريالتدريب  األسموب االنفجارية، أما 

الفروق الظاىرة بين متوسطات االختبار  أنعميو نستنتج و  االنفجارية لألطراف السفمية لدى عينتي البحث
( الذي يوضح الفرق بين نتائج 00رقم ) القبمي والبعدي عمى مستوى عينتي البحث كما موضح في الشكل

إلى البرنامج التدريبي المطبق بطريقة وىذا راجع اختبار سارجنت.  المتوسطات الحسابية لممجموعتين في
لإلطراف السفمية التي تعتبر من  ةفي تنمية القوة االنفجاريمع العينة التجريبية  التدريب البميومتري 

األساسيات التي يجب التركيز عمييا في لعبة كرة اليد، حيث يعزز القوة العضمية لألربطة واألنسجة 
ر مما سمح بزيادة القوة االنفجارية لألطراف السفمية مقارنة بالعينة الضابطة، وىذا ما يتفق مع واألوتا
(: وكان عنوانيا تأثير استخدام بعض تمارين البميومتريك لتحسين 05.6حسين بن زيدان وآخرون ) دراسة

 .القوة المتفجرة واالنجاز الرقمي حيث توصل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

 
 .سارجنت اختبارالقبمي والبعدي لعينتي البحث في  االختبار:يوضح نتائج (..)الشكل البياني رقم  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

االنحراف المعٌاري  المتوسط الحسابً القبلً 
 القبلً

االنحراف المعٌاري  المتوسط الحسابً البعدي
 البعدي

 المجموعة التجرٌبٌة

 المجموعة الضابطة
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 :لميدين قوة القبضة اختبارعرض وتحميل نتائج  -6-1-2
 

      
المقاييس       

 االختبارات
 العينة البحث

 عينة
 البحث

 ت  البعدي القبمي
محسو 

 بة

 
sig 

 ت
 جدولية

درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة 
 الفروق

 0ع 0س .ع .س

 المجموعة
 التجريبية

 5.40 1.98 4.45 43.78 4.40 39.38 50 يمني 

0..9 .9 5.50 
غير 
 دالة

4 43.07 4.04 39.21 50 يسري
.01 

1.91 5.44 

 المجموعة
 الضابطة

 .5.4 1.64 3.29 40.99 3.24 38.31 50 يمني
 .5.4 1.60 3.19 40.49 3.31 37.88 50 يسري

 .قوة القبضة اختبارفي  القبمي والبعدي لعينتي البحث االختبار( : يوضح نتائج  7.جدول رقم ) 
 

قيمة المتوسط الحسابي القبمي عند  أن( 7.م )في الجدول رق أعالهمما يظير من نتائج المدون 
بالنسبة لميد  قوة القبضةفي نتائج اختبار  البميومتريالتدريب  األسموبالمطبق عمييا  لتجريبيةالعينة ا
في االختبار البعدي فقد بمغ متوسطيا الحسابي قيمة  أما 4.40وبانحراف معياري  39.38بمغت اليمني 
من قيمة ت الجدولية المقدرة  اقلوىي  1.98وكانت قيمة ت المحسوبة  4.45وانحراف معياري  43.78

بالنسبة لميد  أما، 5.40 (sig)وكانت قيمة  9.ودرجة الحرية  5.50عند مستوى ذات داللة  9..0ب
أما في االختبار البعدي فقد  4.04وبانحراف معياري  39.21 القبمي اليسري فقد بمغ المتوسط الحسابي

وىي  1.64وكانت قيمة ت المحسوبة  3.29 وبانحراف معياري 40.99بمغ متوسطيا الحسابي قيمتو 
 (sig)وقيمة  9.ودرجة الحرية  5.50عند مستوى ذات داللة  9..0اقل من قيمة ت الجدولية المقدرة ب

الضابطة بينما عمى مستوى العينة  وجود فروق معنوية بين االختبارين.انو ال يمما يدل عمى  5.44
بالنسة لميد اليمني االختبار فقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي لنفس  عادىالالتدريب  األسموبالمطبق عمييا 

 40.99 دي فقد بمغ المتوسط الحسابي قيمةفي االختبار البع أما 3.24وبانحراف معياري  38.31قيمتو 
عند مستوى  9..0من قيمة ت الجدولية  اقلوىي  1.64، وبمغت ت المحسوبة 3.29وانحراف معياري 
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 بالنسبة لميد اليسري فقد بمغ المتوسط الحسابيأما  ،9.ودرجة الحرية  .5.4 (sig)وقيمة  5.50داللة 
في االختبار البعدي  أما 3.31وبانحراف معياري  37.88قيمتو بالنسة لميد اليمني القبمي لنفس االختبار 

وىي اقل   1.60، وبمغت ت المحسوبة 3.19وانحراف معياري  40.49فقد بمغ المتوسط الحسابي قيمة  
مما يدل  9.ودرجة الحرية  .5.4 (sig)وقيمة  5.50مستوى داللة عند  9..0من قيمة ت الجدولية 

 عمى انو ال يوجود فروق بين االختبارين.
التدريب باستخدام  أنكون  األساسيةنستنتج التفسير التالي حول العالقة بين متغيرات البحث  
مع العينة التجريبية كان ليما  البميومتريالتدريب  األسموبمع العينة الضابطة و  العاديالتدريب  األسموب

الفروق الظاىرة بين  أنعميو نستنتج و  لدى عينتي البحث القوة القصوىااليجابي في تطوير الصفة اثر 
ذات  (04رقم)متوسطات االختبار القبمي و البعدي عمى مستوى عينتي البحث كما موضح في الشكل 

مع العينة نامج التدريبي البر ىذا راجع مدى فاعمية استخدام ي و و لصالح االختبار البعد اإلحصائيةالداللة 
شنوف خالد وناصر عبد القوة القصوى، وىذا ما يتفق مع دراسة ية عمى تطوير الصفة التجريب
(: قام بدراسة تأثير التدريبات البميومترية عمى تنمية القوة القصوى وعالقتيا بتطوير مستوى 05.6القادر)

حيث توصل إلى وجود فروق ذات  ( سنة4.-6.يجومية لدى مصارعي الكاراتيو )أداء بعض الميارات ال
  .داللة إحصائية

 
قوة  اختباروالبعدي لعينتي البحث في القبمي  االختباريوضح نتائج   :(0.)الشكل البياني رقم  

 .القبضة
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المتوسط الحسابً 
 القبلً 

االنحراف المعٌاري 
 القبلً

المتوسط الحسابً 
 البعدي

االنحراف المعٌاري 
 البعدي

 المجموعة التجرٌبٌة الٌد الٌمنى

 المجموعة التجرٌبٌة الٌد الٌسري

 المجموعة الضابطة الٌد الٌمنى
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 .لمرجمين القوة المميزة بالسرعة اختبارعرض وتحميل نتائج  -6-1-3
 
المقاييس             

 االختبارات
 العينة البحث

 عينة
 البحث

 ت  البعدي القبمي
 محسوبة

 
sig 

 ت
 جدولية

درجة 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 داللة 
 الفروق

 0ع 0س .ع .س

 المجموعة
 التجريبية

 0.04 5.31 0.24 6.93 0.43 5.99 50 يمني 

0..9 .9 5.50 

 دالة
 0.04 4.22 0.32 6.81 0.58 5.81 50 يسري

 المجموعة
 الضابطة

غير  5.49 5.60 .5.0 7.06 .5.0 7.56 50 يمني
 5.40 0.84 .5.9 7.06 5.90 7.54 50 يسري دالة

 
 .القوة المميزة بالسرعةالقبمي والبعدي لعينتي البحث في إختبار  االختبار: يوضح نتائج ( 6.جدول رقم ) 

قيمة المتوسط الحسابي القبمي عند  ( أن6.في الجدول رقم ) أعالهمما يظير من نتائج المدون 
 رجلبالنسبة ل خطوات .في نتائج اختبار  البميومتريالتدريب  األسموبالمطبق عمييا  لتجريبيةالعينة ا
في االختبار البعدي فقد بمغ متوسطيا الحسابي قيمة  أما0.43 وبانحراف معياري  5.99بمغت اليمني 
من قيمة ت الجدولية المقدرة  اكبروىي  5.31وكانت قيمة ت المحسوبة  0.24وانحراف معياري  6.93

 رجل، أما بالنسبة ل9.ودرجة الحرية  0.04 (sig)وكانت قيمة  5.50عند مستوى ذات داللة  9..0ب
أما في االختبار البعدي فقد بمغ  0.58وبانحراف معياري  5.81اليسري فقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي 

من  اكبروىي  4.22وكانت قيمة ت المحسوبة  0.32 وبانحراف معياري 6.81متوسطيا الحسابي قيمتو 
عند مستوى  0.04 (sig)وكانت قيمة  5.50عند مستوى ذات داللة  9..0قيمة ت الجدولية المقدرة ب

وىذا يعنى نقبل الفرض البديل اى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  9.ودرجة الحرية  5.50الداللة 
بينما عمى مستوى العينة  .نتائج االختبار القبمي والبعدي وىذه الفروق معنوية لصالح االختبار البعدي

بالنسة فقد بمغ المتوسط الحسابي القبمي لنفس االختبار  العاديالتدريب  األسموبالمطبق عمييا الضابطة 
ي فقد بمغ المتوسط الحسابي في االختبار البعد أما .5.0وبانحراف معياري  7.56قيمتو اليمني  لرجل
 9..0وىي اقل  من قيمة ت الجدولية  5.06، وبمغت ت المحسوبة .5.0وانحراف معياري  7.06 قيمة



 الفصل الرابع:                                                                                                  عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج 

 
137 

فقد بمغ  أليسري لرجل، أما بالنسبة 9.ودرجة الحرية  0.94 (sig)وكانت قيمة  5.50عند مستوى داللة 
 أما 5.90معياري  وبانحراف 7.54قيمتو  أليسري رجلبالنسة لالقبمي لنفس االختبار  المتوسط الحسابي

، وبمغت ت .5.9معياري  وانحراف 7.06في االختبار البعدي فقد بمغ المتوسط الحسابي قيمة  
 (sig)وكانت قيمة  5.50عند مستوى داللة  9..0وىي اقل  من قيمة ت الجدولية  5.09المحسوبة 

وىذا يدل عمى انو نقبل الفرض الصفري اى ال يوجود فروق معنوية ذات داللة  9.ودرجة الحرية  0.98
 .إحصائية بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة

التدريب باستخدام  أنكون  األساسيةنستنتج التفسير التالي حول العالقة بين متغيرات البحث  
مع العينة التجريبية كان ليما  البميومتريالتدريب  األسموبمع العينة الضابطة و  العادىاالسموب التدريب 

الفروق الظاىرة  أننستنتج  وعميو لدى عينتي البحث المميزة بالسرعةالقوة االيجابي في تطوير الصفة اثر 
 (5.) رقمبين متوسطات االختبار القبمي و البعدي عمى مستوى عينتي البحث كما موضح في الشكل 

مع نامج التدريبي البر و لصالح االختبار البعدي وىذا راجع مدى فاعمية استخدام  اإلحصائيةذات الداللة 
دراسة حاجي حمادة ، وىذا ما يتفق مع دراسة بالسرعةالمميزة القوة العينة التجريبية عمى تطوير الصفة 

(: قام بدراسة اثر التدريب البميومتري عمى تحسين القوة المميزة بالسرعة والقوة 05.6ومرتات محمد )
لى وجود فروق ذات داللة حيث توصل إاالنفجارية وعالقتيا بأداء التصويب باالرتقاء في كرة اليد 

 إحصائية.
 

 
القوة المميزة  اختبارالقبمي والبعدي لعينتي البحث في  االختبار: يوضح نتائج (..)الشكل البياني رقم  
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  :عديبفي االختبار اللعينتي البحث القدرة العضمية مقارنة نتائج االختبار  -6-2
بعدما قام الباحث بمعالجة النتائج احصاينا عن طريق ت ستودنت وىذا بحساب قيم ت المحسوبة 

بالنسبة  9.ودرجة الحرية  5.50وىذا عند مستوى الداللة  (sig)وكذلك قيمة ومقارنتيا بت الجدولية 
 (0.التالي رقم ) الجدوللممجموعتين التجريبية والضابطة كما ىو موضح في 

 
 المقاييس         
             
 اإلحصائية
 االختبارات

 المجموعة
 التجريبية

 المجموعة
 الضابطة

 ت  
 محسوبة

 
sig 

 ت 
 جدولية

درجة 
 الحرية

-)ن0
.) 

 مستوى
 الداللة

 داللة
الفرو 
 0ع 0س .ع .س ق

 اختبار
 سارجنت 

5.67 5..
. 

5.90 5.57 6.35 0.0
4 

0..9 .9 5.50 

 دالة

 اختبار
قوة 

 القبضة

اليد 
 اليمني

43.7
8 

.45
9 

40.9
9 

3.29 1.42 5.0
6 

 
غير 
اليد  دالة

 اليسري
43.0

7 
4.0

1 
40.4

9 
3.19 1.42 5.9

0 
اختبار 

قوة 
المميزة 
 بالسرعة

الرجل 
 اليمني

6.93 0.2
4 

7.06 5.0. ..07 5.5
0 

 
 دالة

الرجل 
 اليسري

6.81 0.3
2 

7.06 5.9. 0.0. 5.5
0 

 
: يوضح مقارنة نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث الضابطة والتجريبية ( 0.جدول رقم ) 

 باستخدام داللة الفروق "ت"
 

: قيم ت أن( الذي يوضح قيم ت المحسوبة في االختبارات البعدية تبين 0.من خالل الجدول رقم )
وىي بالنسبة الختبار سارجنت  (0..7) الختبارات القوة كانت عمى النحو التاليالمحسوبة في جميع ا

وىذا يعني وجود  9.ودرجة الحرية 5.50عند مستوى الداللة  9..0اكبر من قيم ت الجدولية المقدرة ب
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بالنسبة الختبار قوة القبضة كانت قيم ت المحسوبة في جميع  أما فروق معنوية بين المجموعتين،
( وىي 90..اليد اليسري كانت ) أماة لميد اليمني ( بالنسب90..االختبارات القوة كانت عمى النحو التالي )

وىذا يعني عدم  9.ودرجة الحرية 5.50عند مستوى الداللة  9..0المقدرة ب ةالجد ولياقل من قيم ت 
خطوات كانت قيم ت المحسوبة في جميع  .بالنسبة الختبار  أماوجود فروق معنوية بين المجموعتين 

( 2.83كانت ) ليسرياالرجل  أما( بالنسبة لمرجل اليمني 3.26لتالي )االختبارات القوة كانت عمى النحو ا
، وىذا يعني  9.ودرجة الحرية 5.50عند مستوى الداللة  9..0من قيم ت الجدولية المقدرة ب كبروىي ا

في اختبارات البعدية المجموعتين بين  اإلحصائيةوان ىذه الداللة وجود فروق معنوية بين المجموعتين 
( أن قيم ت المحسوبة في ..وىذا ما يوضحو الشكل البياني رقم ) المجموعة التجريبية.لصالح 

االختبارات البعدية لعينة البحث اكبر من قيم ت الجدولية مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية. 
تأثير ايجابي  وىذا يبن أن البرنامج التدريبي بالطريقة التدريب البميومتري باستعمال بعض التمرينات لو

نفجارية والقوة المميزة بالسرعة. ويرى الباحث أن الذي طبق عمى المجموعة التجريبية في زيادة القوة اال
ىذه النتيجة تتفق مع ما أشارت إليو نتائج الدراسات السابقة وكذلك مع ما أكده بعض العمماء والباحثين 

يعد تدريبا خاصا بالرياضات أن التدريب بالتدريب البميومتري  (weineck.1992)مثلفي مجال التدريب 
والسمبي.  االيجابيتتطمب قوة متطورة كفاية وتحضيرا جيدا لمجياز العصبي الحركي  التيالتنافسية، 

 أصبح من أفضل الوسائل لتنمية القوة العضمية في جميع الرياضات وخاصة كرة اليد.وكذلك 
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يوضح مقارنة نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث الضابطة : (0.)الشكل البياني رقم  

 . والتجريبية باستخدام داللة الفروق "ت"
 مناقشة فرضيات البحث: -6-3

انطالقا من االستنتاجات المتحصل عمييا و خالل عرض ومناقشة النتائج تم مقابمتيا بفرضيات 
 البحث وكانت كالتالي:

  :األولىمناقشة الفرضية  -6-3-1
 والتي يفترض فييا الباحث أن 

 في والتجريبية الضابطة لمعينة والبعدي القبمي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد" 
 "سنة 4.-6.تنمية القوة االنفجارية لدي العبي كرة اليد 

إحصائيا في من خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات البدنية يتضح وجود فروق دالة 
نتائج االختبارات البدنية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد التجربة، ونالحظ ىذا من خالل الجدول 

ت القبيمة ( الذي يوضح الداللة اإلحصائية لمفروقات الحاصمة بين متوسطات نتائج اختبارا0.رقم )
 في تنمية القوة االنفجاريةالبميومتري باستعمال طريقة التدريب  اختبار سارجنتأن و  والبعدية لعينتي البحث

 ( سنة.4.-6.القوة العضمية لدي العبي كرة اليد أشبال )المطبق عمى العينة التجريبية أدى إلى تطوير 
و بعد تطبيق البرنامج التدريبي  إحصائياإلييا كل من النتائج المتوصل أن  ومن ىنا يرى الباحث

المتعمقة بطرق سابقا المذكورة واألبحاث و باستعمال طرق التدريب المختمفة تتطابق مع نتائج الدراسات 

 اختبار سارجنت
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الرياضي والقدرة عمى االرتقاء  األداءتحسين  إلى أديالقوة االنفجارية بطريقة التدريب البميومتري تنمية 
حيث  .المياري كالتصويب من االرتقاء األداءاالرتقاء بالمستوى  لىإبمستوى القوة العضمية مما يؤدي 

والتي تناولت المشابية واألبحاث السابقة و ىذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات  أنيري الباحث 
استعمال بعض التمرينات بطريقة التدريب البميومتري في تنمية القوة االنفجارية في مختمف المراحل والتي 

لدي العبي كرة اليد كما تبين دراسة زيادة معنوية في المستويات الفنية الحركية والميارية   إلى تأشار 
( قام بدراسة اثر التدريب البميومتري عمى تحسين القوة المميزة 05.6)حاجي حمادة ومرتات محمد 

دفت ىذه الدراسة إلى بالسرعة والقوة االنفجارية وعالقتيا بأداء التصويب باالرتقاء في كرة اليد حيث ى
التعرف اثر التدريب البميومتري عمى تحسين القوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجارية وعالقتيا بأداء 

 .التصويب باالرتقاء في كرة اليد
في تطوير  أيضاتقنين الحمل التدريبي من حيث الشدة، الحجم، الكثافة لو دور  أنويعزو الباحث 

العممية  األسسالتي تعتبر من  لألشبالدرجة حمل التدريب المقدم  فيىذه الصفات البدنية ضرورة التحكم 
 العبينيقع عمى عاتقيم عند تطوير مستوى  كرة اليدمن خالل ما سبق يتبين لنا أن مدربي  لمتدريب.

الن تمرينات القوة تنقسم وتطويرىا  عبةالممجموعة من الميام ، أوليا معرفة الصفات البدنية الميمة ليذه 
  إلى نوعين تمرينات القوة العامة وتمرينات القوة الخاصة.

انو يجب االىتمام بتطوير قوة عضالت الساقين الحتياج العب  05.7ويشير احمد عريبي عودة 
وعمى المدرب عند تدريب القوة  لمقيام بعممية التصويب األعمىوالى  األمام إلىالوثب  إلىكرة اليد 

مالحظة بعض النقاط الميمة التي ربما إىماليا يؤدي إلى إصابة الالعب وابتعاده عن المالعب ومنيا 
عطاء تمارين  التسخين الجيد ولجميع عضالت الجسم، واالىتمام بفترة الراحة بين التمرين وأخر وا 

)احمد عريبي  مع اإلمكانية الحقيقية لالعبين.االسترخاء فييا، ويجب أيضا مالحظة تناسب التمارين 
 (213، صفحة 2116عودة ، 
أن استعمال بعض التمرينات الخاصة بطريقة التدريب البميومتري يؤدي  الباحثيستخمص ومنو  

 الفرضية األولى تحققت . أنفنقول سنة  4.القوة االنفجارية لدي العبي كرة اليد اقل من تطوير إلى 
 مناقشة الفرضية الثانية:  -3-2 -6

 والبعدي القبمي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد والتي افترض فييا الباحث أن " 
 " . سنة 4.-6.تنمية القوة القصوى لدي العبي كرة اليد  في والتجريبية الضابطة لمعينة
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أن العينتين )التجريبية  القوة القصوىلنتائج االختبارات صفة  (7.يتضح من الجدول رقم )
، لكن من خالل التحسن االختباراتوالضابطة( حققت فروق دالة إحصائيا بعد التجربة وىذا في جميع 

والفرق في المتوسطات الحسابية بين العينتين نالحظ أن العينة التجريبية حققت أحسن متوسط حسابي 
البرنامج التدريب ويرجع الباحث ىذا الفرق إلي أن  ضابطة في جميع ىذه القياسات،مقارنة مع العينة ال

 العينة التجريبية أكثر فاعمية إلحداث تطور.  الحديثة ألفراد يقة التدريببطر 
تحسين  إلىتيدف المطبق عمى المجموعة التجريبية  أن البرنامج التدريبي مما سبق يري الباحث

حيث يرى مارتن أن القوة القصوى عمى أنيا أعمى قوة ممكنة يمكن الحصول عمييا تحت  لقوة القصوىا
، 2114)محمد محمود عبدالظاهر ، تأثير العمل العصبي العضمي أثناء االنقباض االقصي اإلرادي 

وتؤيد النتائج التي توصل إلييا الباحثان  أنيا تتفقوالمشابية . ويتضح من الدراسات السابقة (264صفحة 
  ، وبيذا نقول ان الفرضية الثانية قد تحققت.والتي تحقق صحة الفرض الثاني

 مناقشة الفرضية الثالثة: -6-3-3
 القبمي القياسين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد والتي افترض فييا الباحث كالتالي :"

 "   سنة 4.-6.تنمية القوة المميزة بالسرعة لدي العبي كرة اليد  في والتجريبية الضابطة لمعينة والبعدي
من خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات البدنية ( 6.)يتضح لنا من خالل الجدول 

يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في نتائج االختبارات البدنية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد 
التجربة، الذي يوضح الداللة اإلحصائية لمفروقات الحاصمة بين متوسطات نتائج اختبارات القبيمة والبعدية 

البميومتري باستعمال طريقة التدريب  خطوات بالنسبة لمرجمين كل عمى حد  .اختبار وأن  لعينتي البحث
القوة العضمية لدي العبي ى تطوير المطبق عمى العينة التجريبية أدى إل في تنمية القوة المميزة بالسرعة

 ( سنة.4.-6.كرة اليد أشبال )
و بعد تطبيق البرنامج التدريبي  إلييا إحصائياكل من النتائج المتوصل أن ومن ىنا يرى الباحث 

المتعمقة بطرق سابقا المذكورة واألبحاث و باستعمال طرق التدريب المختمفة تتطابق مع نتائج الدراسات 
لمميزة بالسرعة بطريقة التدريب البميومتري أدي إلى تحسين األداء الرياضي والقدرة عمى القوة اتنمية 

عن طريق االرتقاء بمستوى القوة العضمية مما يؤدي إلى االرتقاء بالمستوى األداء المياري كالتصويب 
ع العديد حيث يري الباحث أن ىذه النتيجة تتفق م .الجري أو عن طريق خطوات االقتراب ثم التصويب 

من الدراسات واألبحاث السابقة والمشابية والتي تناولت استعمال بعض التمرينات بطريقة التدريب 
في مختمف المراحل والتي أشارت إلى زيادة معنوية في  المميزة بالسرعةالبميومتري في تنمية القوة 
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بوطبة مراد و وليي جالل  )سةالمستويات الفنية الحركية والميارية  لدي العبي كرة اليد كما تبين درا
( قام بدراسة العالقة بين بعض العوامل المورفولوجية والقوة المميزة بالسرعة باستخدام التدريب 05.6

سنة حيث تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى  4.-6.البميومتري لدي العبي كرة القدم صنف اواسط 
، 05، 95وارتفاعاتو المختمفة   drop jumpالمتمثمة عالقة العوامل المورفولوجية بالطريقة البميومترية 

وكذا معرفة االرتفاع األمثل الذي  drop jumpسم ولدراسة مدى تأثير العوامل المورفولوجية عمى  75
 .يساعد عمى تحقيق أحسن نتائج عمى القدرة العضمية

الالعب عمى ىي قدرة عمى أن القوة المميزة بالسرعة  0559ويشير كمال جميل الربضي  
 (41، صفحة 2114)كمال جميل الربضي،  استخدام الحد األقصى من القوة بأقصر زمن ممكن.

وكذلك يضيف احمد عريبي عودة أن قوة الوثب دور ميم في لعبة كرة اليد حيث الجدار الدفاعي 
إلى الوثب إلى أعمى لمتخمص من ىذا الجدار ثم الكثيف يعيق عممية التصويب ليذا يحتاج العب كرة 

التدرب عمى قوة الوثب عن طريق التمرينات البدنية التي تعطي العضالت واألربطة  التصويب، ويمكن
)احمد عريبي عودة ،  المرونة الالزمة باإلضافة إلى قوة العضالت التي تساعد عمى تحسين الوثب.

 . (214، صفحة 2116
مما سبق يستخمص الباحث أن استعمال بعض التمرينات الخاصة بطريقة التدريب البميومتري في 

أدي إلى تحسين المستوى األداء، وعميو   U19تنمية القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة اليد أشبال 
 .الفرضية الثالثة تحققت نقول أن

 :لرابعةمناقشة الفرضية ا -4 -3 -6
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية "والتي افترض فييا الباحث كالتالي 

والمجموعة الضابطة في القياس البعدي باستعمال بعض التمارين الخاصة بطريقة التدريب البميومتري في 
 "سنة ولصالح المجموعة التجريبية 4. -6.تنمية القوة لدي العبي كرة اليد 

من خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات البدنية ( 0.ضح لنا من خالل الجدول )يت
حيث أفرزت المعالجة اإلحصائية بين نتائج يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في نتائج االختبارات البدنية 

، وىذا القوة العضميةاالختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث لصالح االختبار البعدي في االختبارات لقياس 
كل الفروق بين  أنعمى مستوى المقارنة في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في ىذه االختبارات تبن 

المتوسطات الحسابية ليا داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبارات البدنية الخاصة بالقوة، 
ين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ويتفق مع كانت دليل عمى التحسن الحاصل لمقوة العضمية ب
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فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية  الفرضية الرابعة التي فرضيا الباحث في وجود 
والمجموعة الضابطة في القياس البعدي باستعمال بعض التمارين الخاصة بطريقة التدريب البميومتري في 

دوجالس  إليو أشاروىذا ما  .سنة ولصالح المجموعة التجريبية 4. -6.اليد  تنمية القوة لدي العبي كرة
طريقة التدريب البميومترى لتنمية القدرة عمى الوثب العمودى والطاقة المنتجة  أن(: 440.كمينر واخرون )

 أداءوتنمية  العموديلتنمية قدرة الوثب  ضروريالتدريب البميومترى  أنالباحث عمى  أوصىحيث 
 .المركزياالنقباض 

معرفة المرفولوجية  إلى كان اليدف من الدراسة التي(: 0550)كما ترى الباحثة صميحة زكي 
الالعبين كرة اليد في  أنحيث توصمت الجزائريين لكرة اليد،  نالرياضييوسوماتوتين والبميومترى عند 

يرى حيث بميومترية في التدريب.  أساليبنتيجة في القفز من خالل تطبيق  أحسنالبطولة الوطنية حققت 
لتنمية القوة والقدرة  أفضل طريق من يعتبر استخدم ىذا النوع من التدريبمروان عبد المجيد ابراىيم 

وبيذا اإلجراء فان التوتر الذي تعبر عنو  العضمية وىي تسد الفجوة بين القوة العضمية والقدرة العضمية
أعمى من التوتر الحاصل الذي يستعمل أي إجراء أخر من  سميومتري مجموعة العضالت العاممة يكون ذا

، 2111)مروان عبد المجيد ابراهيم ، محمد جاسم الياسري،   )االنقباض الثابت، المتحرك المركب(.
 ، (112صفحة 

التي توصل إلييا الباحث والتي ويتضح من خالل الدراسات السابقة والمشابية تتفق وتؤيد النتائج 
تحقق صحة الفرضية العامة بان استعمال بعض التمرينات الخاصة بطريقة البميومترية في تنمية القوة لدى 

  .U19العبي كرة اليد 
 االستنتاجات: - 4

المستخدم، والعينة التي طبق عمييا الدراسة أمكن من مما سبق عرضو وفي حدود المنيج 
 التوصل إلى االستنتاجات التالية:

  ن التدريب البميومتري والقوة انو ىناك عالقة بي إلىتم التوصل من خالل نتائج االختبارات
 ( سنة.4.-6.) أشبال العضمية لدى العبي كرة اليد 

  تم التوصل إلى أن المجموعة التجريبية التي تدربت بالتدريب البميومتري أعطت كذلك
 .نتائج ممموسة جدا وذات فروق ذات داللة إحصائية معنوية 

  من خالل النتائج لممجموعة التجريبية كانت ىناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبار
 .ولصالح االختبار البعديالقبمي واالختبار البعدي 
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 لك المجموعة الضابطة كانت ىناك فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبمي كذ
 واالختبار البعدي ولصالح االختبار البعدي.

  عمى وجود  أفرزتمن خالل مقارنة النتائج بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
 فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية.

 تحميل اإلحصائي نالحظ انو يتطابق مع نتائج األبحاث والدراسات من خالل ىذا ال
السابقة والمشابية عمى أن التدريب بطريقة البميومترية ليا تأثير ايجابي عمى زيادة القوة 

 . وتطويرىا ) القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة(
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 خاتمة:
من خالل ما تناولتو دراستنا من ناحية النظرية والتطبيقية التي تم توضيحيا في مختمف 
جوانب ىذا البحث، وانطالقا من المشكمة المطروحة، وبعد عرض النتائج وتحميميا بخصوص 
موضوع استعمال بعض التمرينات الخاصة بطريقة التدريب البميومتري في تنمية القوة ) القوة 

المميزة بالسرعة، القوة االنفجارية( والذي تمثمت عينة البحث في فئة األشبال  القصوى، القوة
( سنة  لدى العبي كرة اليد، فقد اصبح إعداد البدني الجيد لو أىمية كبيرة في الوصول 77-79)

إلى أفضل االنجازات الرياضية عن طريق التخطيط البرنامج تدريبي بالطرق الحديثة أصبح 
العممية من حيث التمارين والوسائل العممية واألجيزة حسب نوع الرياضة يعتمد عمى األسس 

وكذلك الفئة العمرية.إن كرة اليد الجزائرية أصبحت تعاني وىذا ما نالحظو من خالل النتائج 
المحققة في أوانو األخيرة عكس أعوام الثمانينات وىذا من خالل عدم مواكبة التطور السريع الذي 

عالية خالل مدة القوة والسرعة والتحمل والمرونة والرشاقة ن كرة اليد تتطمب يشيده العالم، ال
ومن أجل اإلعداد جيد لالعب كرة اليد يجب أن يكون المباراة ألداء واجبات دفاعية وىجومية 

ىناك تخطيط منظم ومدروس لتطوير الصفات البدنية الالزمة ، كذلك في استخدام الطرق 
ليذا وجب اإلجابة عمى ىذا اإلشكال ووضع فرضيات  ئة وكل جنسالتدريب التي تناسب كل ف

البحث التي ىي عبارة عن حمول مؤقتة لممشكمة المطروحة، كان إلزاما عمينا البرىان عمى مدى 
صحتيا ولتحقق من ذلك قمنا بمجموعة من االختبارات البدنية لالعبين الخاصة بالقوة لدى 

 .U 79العبي كرة اليد
ق فان عممية التدريب الجيد ستسمح بتوفير أفضل النتائج من خالل ومن خالل ما سب

االختبارات المطبقة عمى الالعبين لتحديد المستوى البدني الحقيقي، وبما أن نتائج كانت جيدة في 
القوة العضمية. حيث أن جل النوادي الرياضية ال يمتمكون الوسائل الحديثة لمتدريب، الن كرة اليد 

دنية عالية دون نسيان الصفات البدنية األخرى من اجل القيام بواجبات الدفاعية تحتاج إلى قوة ب
باإلضافة إلى قدرة الالعب واليجومية وكذلك قوة جسمانية كبيرة من اجل االحتكاك مع الخصم 

عمى إصدار اإلشارات العصبية المناسبة لنوع االنقباض العضمي المطموب لألداء سواء البدني أو 
 الخططي.المياري أو 
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كما أن لعممية التدريب من خالل القيام باالختبارات البدنية والوظيفية و القياسات 
المرفولوجية  ليا دور ىام في معرفة المستوى البدني لالعب كرة اليد من خالل العالقة بين 

 القدرات البدنية والنتائج المحققة.
اليد ال يعتمدون عمى اسس ولكن المالحظ من النتائج المتوصل إلييا بان مدربي كرة 

عممية في تقييم القدرات البدنية، كما أن العبي كرة اليد أشبال ينقصيم اإلعداد البدني الجيد 
لموصول إلى المستوى العالي  ومن ىنا يؤكد الباحث عمى ضرورة االعتماد عمى االختبارات 

درات البدنية مما يساعد البدنية  في مرحمة التحضير البدني لمموسم الرياضي كأداة تقييم لمق
المدرب في عممية التخطيط الجيد وكذلك تقنيين األحمال التدريبية لموصل بالرياضي إلى أعمى 

 مستوى ممكن.
ومنو نستطيع القول أن التدريب المنظم والتخطيط الجيد يؤدي حتما إلى التطور في 

 مختمف الجوانب الخاصة بالرياضي.
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 :مستقبلية اقتراحات

عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا والمستخمصة من موضوع البحث والدراسات النظرية السابقة 
 والمشابية:

ـ ضرورة اعتماد المدربين عمى االختبارات البدنية أثناء عممية التدريب وعدم االكتفاء بالمالحظة 7
 لالعبي كرة اليد.

 .U17القوة لدى العبي كرة اليد ـ استخدام التدريب البميومترى من اجل تنمية 2

ـ أن يتم إجراء القياسات  البدنية و الفسيولوجية قبل، أثناء و بعد الموسم الرياضي لمعرفة مدى 3
 تأثير البرامج التدريبية، أي تقيم و تقويم لتسييل عممية تقنيين األحمال التدريبية. 

ورفولوجية، الفسيولوجية، ـ أىمية وجود سجل خاص بكل الالعب تسجل فيو القياسات الم4
 البدنية، والتقنية  والرجوع إلييا عند التخطيط لمبرامج التدريبية الخاصة.

ـ يوصي الباحث القائمين عمى االتحاد الجزائري لكرة اليد والمختصين والمدربين ضرورة 5
 االىتمام بالمواىب الشابة مع توفير اإلمكانات الالزمة لتكوينيم.

ـ إقامة ممتقيات و تربصات وطنية ودولية  لممدربين من أجل تجديد المعمومات والمعارف 6
 خاصة مع التطور العممي الحديث في المجال الرياضي. 

ـ ضرورة توفير الوسائل البيداغوجية واألجيزة الخاصة باالختبارات والقياسات وكذلك وسائل 7
 التدريب الحديثة.

المزيد من الدراسات حول استعمال التدريب البميومتري في تنمية القوة ـ يوصي الباحث بإجراء 8
 لدي العبي كرة اليد.

 ـ إجراء دراسة مشابية تيدف إلى تنمية القوة باألجيزة حديثة بطريقة التدريب البميومتري.9
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 10الممحق رقم 

 –البىَرة  -جبهعت أكلً هذٌذ اولذبج

 هعهذ علىم وتقٌُبث الٌشبطبث البذًُت والرَبظُت

 

 

 

 التٍ لهب عالقت هببشرة بكرة الُذ للفئت العورَت أشببل.ترشُخ بعط االختببراث البذًُت  -

 :سُبدة الخبُر أو الوختص الوذترم 

 السالم علُكن وبعذ:

"استعوبل بعط التورٌَبث الخبصت بطرَقت التذرَب ٌقٕو انطانة انثاحث تإجشاء دساسح تعُٕاٌ:       

 القىة الووُزة ببلسرعت( لذي العبٍ كرة الُذ البلُىهترٌ فٍ تٌوُت القىة )القىة االًفجبرَت ، القىة القصىي ، 

U19"  تُذسج ضًٍ يتطهثاخ ٍَم شٓادج انذكتٕساِ فً يٍذاٌ عهٕو ٔتقٍُاخ انُشاطاخ انثذٍَح ٔانشٌاضٍح

تخصض تذسٌة سٌاضً، حٍث اقتشح انطانة انثاحث عذدا يُاالختثاساخ انتً تى جًعٓا يٍ انكتة ٔانشسائم 

ذساسح، َٔظشا نًكاَتكى انعهًٍح ٔخثشتكى انعًهٍح فً يجال االختصاص تى ٔانًشاجع انعهًٍح انتً تخذو ان

اختٍاسكى ٔرنكإلتذاء سأي سٍادتكى حٕل أْى االختثاساخ انثذٍَح انتً تشَٔٓا يُاسثح نهذساسح ٔكزا استثاطٓا فًٍا 

 .U19تٍُٓا ٔانتً تتُاسة كزنك يع يتطهثاخ َشاط كشج انٍذ 

ٍح تانغح فً يساعذتُا عهى إَجاص ْزِ األطشٔحح تانشكم انًطهٕب ٔكزا خذيح إٌ تعأَكى ٔإتذاء آسائكى نّ أًْ

 نإلطاسانثحث انعهًً.

  :هالدظبث هبهت 

( أياو االختثاساخ انثذٍَح انتً تشَٔٓا ضشٔسٌح ٔيُاسثح نقٍاط كم قذسج يٍ انقذساخ Xٌتى ٔضع عاليح ) -1

 انثذٍَح انًُاسثح نالعثٍٍ كشج انٍذ.

 إضافح أي اختثاس آخش غٍش يذسج ٔنى ٌتى ركشِ ضًٍ اإلطاس انًخصض نزنك. ًٌكٍ -2

 

 شبكرَي تعبوًكن لخذهت البذث العلوٍ

 

 إشراف الذكتىر: -إعذاد الطبلب الببدث:                                                          -

 رشُذ.                                                                     *سبسٍ عبذ العزَز. *هذاح

 

 

 :بُبًبث الوذكن 

 ............................االسن:.................... -

 ....................اللقب:........................... -

 ...................الذرجت العلوُت:................ -

 ...............التخصص:........................... -

 ...............الجبهعت:.............................. -

 عذد سٌىاث التذرَب:................................-
 

 

 استوبرة ترشُخ االختببراث هىجهت للوذكوُي



 

 

 : استوبرة االختببراث الخبصت ببلقىة-1-2

 

 (X) االختببر الغرض هي اختببراتهب الصفبث البذًُت

 القىة

 االًفجبرَت 

 .Sargentاختثاس انٕثة انعًٕدي  -

 ) يٍ انثثاخ(

  قٍاط انقٕج االَفجاسٌح  نعضالخ انشجهٍٍ. -

  قٍاط قٕج االَفجاسٌح نألطشاف انسفهٍح. - اختثاس انٕثة انطٌٕم يٍ انثثاخ. -

  قٍاط قٕج االَفجاسٌح نألطشاف انعهٌٕح - .كلغ3  اختثاس سيً انكشج انطثٍح -

  قٍاط قٕج االَفجاسٌح نألطشاف انعهٌٕح - كلغ. 5اختثاس سيً انكشج انطثٍح-

 

 القىة 

 القصىة

  قٍاط انقٕج انقصٕج نألطشاف انعهٌٕح. - اختثاس قٕج انقثضح-

  قٍاط قٕج انعضالخ انزساعٍٍ . - اختثاس قٕج انزساعٍٍ-

  قٍاسقٕج عضالخ انشجهٍٍ - قٕج انشجهٍٍ اختثاس-

  قٍاط قٕج انقصٕج نهشجهٍٍ  - اختثاس جٓاص انذٌُايٕ يتٍش-

 

 القىة 

الوُزة 

 ببلسرعت

 

 

 

 

 

ٌٓذف االختثاس قٍاط انقٕج انًًٍضج تانسشعح - .بث 20  اختثاس ثٍُٕيذانشكثتٍُفً

 نهعضالخ انتً تعًم عهى ثًُ ٔيذ انشكثتٍٍ.

 

  قٍاط انقٕج انًًٍضج نشجهٍٍ كم عهى حذا. - .ثب 10 انحجهألقصىسشعحفً -

  قٍاط انقٕج انًًٍضج نشجهٍٍ كم عهى حذا- خطٕاخ 3ختثاس ا-

ٌٓذف االختثاس قٍاط انقٕج انًًٍضج تانسشعح - بث11اختثاس ثٍُٕيذانشكثتٍُفً-

 نهعضالخ انتً تعًم عهى ثًُ ٔيذ انشكثتٍٍ

 

قٍاط انقٕج انًًٍضج تانسشعح نألطشاف  كهغ 3سيً كشج انطثٍح 

 انعهٌٕح 
 

قٍاط انقٕج انًًٍضج تانسشعح نألطشاف  كهغ  5سيً كشج انطثٍح 

 انعهٌٕح
 

 

 :اختببراث التٍ َوكي للوذكن إظبفتهب هع إبذاء هالدظبث إى أهكي 

........................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 



 

 

 10الممحق رقم 

 العينة:.......................
 التاريخ:.......................

 

 العمر)السنة( االسم و المقب الرقم
 

 الطول )سم(
 
 

 الوزن )كمغ(
 

 العمر التدريبي

10      

10      

10      

10      

10      

10      

10      

10      

 
 مالحظات: 

........................................................................................................... 
...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 



 

 

 10الممحق رقم 

 العينة:.......................

 التاريخ:......................
 المحاولة:....................

 

 االختبار سارجنت االسم و المقب الرقم
 )سم(
 

 االختبار قوة القبضة
 )كمغ(

 خطوات 0االختبار 
 )م(

10     

10     

10     

10     

10     

10     

10     

10     

 
 مالحظات: 

........................................................................................................... 
...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 



 

 

 10الممحق رقم 

 السادة المختصين

 بوحاج مزيان: 
 العلمي:دكتوراه                         االختصاص:تدريب رياضي الدرجة

 البويرة مكان العمل: جامعة أكلى محند اولحاج     المهنة:أستاذ محاضر " أ"       
                                              :ساسي عبدالعزيز 

 تربية بدنية ورياضيةاالختصاص:الدرجة العلمية: دكتوراه                         
 البويرةجامعة أكلى محند اولحاجالمهنة:  أستاذ محاضر " أ"          مكان العمل:

  :مزاري فاتح 
 االختصاص: تدريب رياضي    الدرجة العلمية:دكتوراه

 البويرةجامعة أكلى محند اولحاجالمهنة: أستاذ محاضر " أ"           مكان العمل:
 :حاج احمد مراد  

 الدرجة العلمية:دكتوراه                                االختصاص: تدريب رياضي
 البويرةجامعة أكلى محند اولحاجالمهنة: أستاذ محاضر " أ"           مكان العمل:

  :معمر بنور 
 الدرجة العلمية:دكتوراه                          االختصاص: العلوم البيوطبية الرياضية

 الشلفجامعة المهنة: أستاذ محاضر " أ"                         مكان العمل:
 :سعداوى محمد 

 الدرجة العلمية: دكتوراه                              االختصاص:تدريب رياضي
 المهنة:  استاذ مساعد "أ" ومدرب                 مكان العمل:جامعة الشلف

  :بن زيدان حسين 
 مية:دكتوراه     االختصاص: نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضيةالدرجة العل

 مستغانمجامعة المهنة: أستاذ محاضر " أ"               مكان العمل:
  :عادل شريط 

 الدرجة العلمية:  دكتوراه                         االختصاص: تدريب رياضي
 ام البواقيجامعة المهنة: أستاذ محاضر " أ"                 مكان العمل:



 

 

 

 10الممحق رقم 

  المساعدالسادة  
 : فغولى سمير 

 الدرجة العلمي:طالب دكتوراه                                     االختصاص:تدريب رياضي
 C.H.B.Bفريق مكان العمل: كرة اليد وأستاذ جامعي مؤقت                       المهنة: مدرب

  :صابر خالد 
 الدرجة العلمية: طالب دكتوراه                               االختصاص: تحضير بدني، العاب القوى

 المهنة: مدرب وأستاذ جامعي مؤقت                             مكان العمل: متوسطة 
 زسايح عبد العزي                                             : 

 تربية بدنية ورياضية االختصاص:الدرجة العلمية: شهادة الماستر                                  
 C.H.B.Bالمهنة: مدرب كرة اليد                                           مكان العمل: فريق 

 قواللة حسام: 
 الدرجة العلمية: مستشار في الرياضة                          االختصاص: كرة اليد
 C.H.B.Bالمهنة: مدرب كرة اليد                                         مكان العمل: فريق 

 :بن طرفة عابد 
 بدنية ورياضيةالدرجة العلمية: شهادة الماستر                              االختصاص: تربية 

 C.H.B.Bالمهنة: مدرب كرة اليد                                       مكان العمل: فريق 
 
 
 
 
 
 



 

 

 10الممحق رقم 

 

 



 

 

 10الممحق رقم 



 

 



 

 

 10الممحق رقم

 

 



 

 

 االختبار القوة القصوى

 

 

 



 

 

 التدريبيةبعض الحصص 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 االختبار سارجنت

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 خطوات  3االختبار 

 

 

 

 

  



 العينة التجريبية

عينت 

التجريبيت 

 الوزن الطول  العمر التدريبي  بعديت
قوة القبضت اليد 

 اليمني
قوة القبضت 

 اليد اليسرى
سارجنج قبل 

 القفس 
سارجنج بعد 

 الفرق سارجنج القفس
خطواث رجل 3

 اليمني
خطواث رجل 3

 اليسرى
 

 
7 1,86 74 39,5 43,5 2,44 3,09 0,65 6,96 6,36 

 

 
6 1,7 65 42,35 42,8 2,2 2,9 0,7 6,94 6,84 

 

 
6 1,81 66 45 41,6 2,29 3,14 0,85 7,14 7,12 

 

 
5 1,79 68 37,1 37 2,3 3,06 0,76 7,02 6,85 

 

 
7 1,75 73,6 40,3 43,2 2,29 3,18 0,89 6,98 7,22 

 

 
7 1,77 70,7 35,8 35,1 2,33 3 0,67 6,77 6,32 

 

 
6 1,74 62,8 35 38,2 2,2 2,78 0,58 7,25 6,95 

 

 
5 1,82 103 47,9 47,8 2,42 3,4 0,98 6,43 6,83 

 

 
 مجموع 54,49 55,49 6,08 24,55 18,47 329,2 322,95 583,1 14,24 49

 
 متوسط 6,81125 6,93625 0,76 3,06875 2,30875 41,15 40,36875 72,8875 1,78 6,125

 
 انحراف 0,32277535 0,24882223 0,13606721 0,18681064 0,08822658 4,1300294 4,52350508 12,8095319 0,05070926 0,83452296

 

 الوزن الطول العمر التدريبي 
قوة القبضت اليد 

 اليمني
قوة القبضت اليد 

 اليسرى
سارجنج قبل 

 القفس
سارجنج بعد 

 الفرق سارجنج القفس
خطواث رجل 3

 اليمني
خطواث رجل 3

 اليسرى
 7 1,86 74 38,95 41,3 2,44 2,74 0,3 5,74 5,12 
 6 1,7 65 41,3 40,75 2,2 2,58 0,38 6,25 5,91 
 6 1,81 66 44,2 39,85 2,29 2,69 0,4 6,37 6,42 
 5 1,79 68 36,75 35,7 2,3 2,62 0,32 6,23 5,93 
 7 1,75 73,6 39,4 40,2 2,29 2,64 0,35 6,09 6,52 
 7 1,77 70,7 34,1 33,4 2,33 2,54 0,21 5,47 5,01 
 6 1,74 62,8 33,1 35,7 2,2 2,56 0,36 6,49 6,23 
 5 1,82 103 46,2 45,4 2,42 2,71 0,29 5,31 5,34 
 مجموع 46,48 47,95 2,61 21,08 18,47 312,3 314 583,1 14,24 49 

 متوسط 5,81 5,99375 0,32625 2,635 2,30875 39,0375 39,25 72,8875 1,78 6,125

 انحراف 0,58724539 0,43503489 0,06045955 0,07329003 0,08822658 3,86566849 4,59370688 12,8095319 0,05070926 0,83452296



 العينة التجريبية

عينت الشاهدة 

 الوزن الطول  العمر التدريبي القبليت
قوة القبضت اليد 

 اليمني
قوة القبضت اليد 

 اليسرى
سارجنج قبل 

 القفس 
سارجنج بعد 

 فرق سارجنج القفس
خطواث رجل 3

 اليمني
خطواث رجل 3

 ² اليسرى

 
7 1,79 64 37,5 38 2,28 2,6 0,32 6,42 6,52 

 

 
7 1,72 59 40,5 39,85 2,21 2,7 0,49 6,13 6,52 

 

 
6 1,75 73 41,2 40,2 2,25 2,58 0,33 6,98 6,45 

 

 
6 1,83 95 36,75 37,45 2,36 2,69 0,33 5,29 5,55 

 

 
5 1,83 69,5 39,4 38,95 2,32 2,63 0,31 6,45 6,42 

 

 
6 1,68 62 34,1 34,1 2,41 2,7 0,29 5,77 5,95 

 

 
5 1,69 58,4 34,15 32,2 2,16 2,6 0,44 5,62 5,56 

 

 
6 1,7 62,8 42,9 42,3 2,26 2,64 0,38 5,95 5,79 

 

 
 مجموع 48,76 48,61 2,89 21,14 18,25 303,05 306,5 543,7 13,99 48

 
 متوسط 6,095 6,07625 0,36125 2,6425 2,28125 37,88125 38,3125 67,9625 1,74875 6

 
 انحراف 0,4293184 0,53633512 0,07019107 0,04862392 0,0806115 3,31004289 3,24089384 12,0026113 0,06128097 0,75592895

            
  

عينت الشاهدة 

 الوزن الطول  العمر التدريبي البعديت
قوة القبضت اليد 

 اليمني
قوة القبضت اليد 

 اليسرى
سارجنج قبل 

 القفس 
سارجنج بعد 

 الفرق سارجنج القفس
خطواث رجل 3

 اليمني
خطواث رجل 3

 اليسرى
 

  
7 1,79 64 40 41 2,27 2,66 0,39 6,68 6,69 

 

  
7 1,72 59 44,95 42,65 2,21 2,75 0,54 6,37 6,62 

 

  
6 1,75 73 43,54 42,3 2,25 2,65 0,4 7,13 6,62 

 

  
6 1,83 95 39,8 40 2,36 2,75 0,39 5,56 5,7 

 

  
5 1,83 69,5 42,3 41 2,32 2,7 0,38 6,55 6,71 

 

  
6 1,68 62 37,2 37 2,41 2,76 0,35 6,08 6,12 

 

  
5 1,69 58,4 36 35 2,16 2,65 0,49 5,72 5,67 

 

  
6 1,7 62,8 44,2 45 2,26 2,7 0,44 6,1 5,83 

 

  
 مجموع 49,96 50,19 3,38 21,62 18,24 323,95 327,99 543,7 13,99 48

  
 متوسط 6,245 6,27375 0,4225 2,7025 2,28 40,49375 40,99875 67,9625 1,74875 6

  
 انحراف 0,46460429 0,51652513 0,06363961 0,04652188 0,08071113 3,19289809 3,29207029 12,0026113 0,06128097 0,75592895

              



 

 البرنامج التدريبي -1

والثالثاء واخلميس، وذلك من اجل  األحدلقد مت تصميم الربنامج التدرييب بواقع ثالث وحدات يف األسبوع وذلك يوم   
 ساعة على األقل بٌن كل حصة تدريبية. 48االسرتجاع الذي حدده ادلختصٌن والباحثٌن ب 

جويلية  05وحدة تدريبية دلدة شهرين ، وكانت كل احلصص جتري بادلساء وبقاعة متعددة الرياضات  24حيث اشتمل على 
 ببوقادير والية الشلف. 1962

 وذلك من اجل حتقيق األىداف البحث.نامج التدرييب لتطوير القوة بطريقة التدريب البليومرتي مت تطبيق الرب  

 منوذج الوحدات التدريبية -2

 شرح بعض الرموز ادلستعملة يف الربنامج:

 ت = التكرارات.

 مج = رلمع عدد اجملموعات.

 ر/ ت = الراحة بٌن التكرارات.

 ر/ مج = الراحة بٌن اجملموعات.

 =الثانية." 

   ' = الدقيقة.

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 األسبوع األول: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 األحد

 
 (01) 

11 
 

 
 
61% 

 ' 3إلى  "91 "10 03 11

10 
 

11 03 11" 

13 
 

11 03 11" 

 الثالثاء
 

 (02) 

14 
 

 
65% 

 
 
 
 

 ' 3" إلى 91 "19 13 11

15 
 

11 13 19" 

16 
 

18 13 19" 

 الخميس
 

 (03) 

11 
 

 
65% 

 

 ' 3" إلى 91 "19 03 11

10 
 

18 03 19" 

06 18 03 19" 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 

 األسبوع الثاني: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 األحد

 
 (04) 

14 
 

 ' 3" إلى 91 "19 03 18 71%

15 
 

17 03 19" 

16 
 

16 03 19" 

 الثالثاء
 

(05) 

17 
 

71% 17 13 19"  ' 3" إلى 91 

18 
 

17 13 19" 

19 
 

16 13 19" 

 الخميس
 

(06) 

11 
 

 ' 3" إلى 91 "18 03 06 75%

10 
 

06 03 18" 

13 16 03 18" 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 األسبوع الثالث: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 االحد

 
 (07) 

11 
 

 ' 3" إلى 91 "19 03 07 71%

11 
 

06 03 19" 

12 
 

16 03 19" 

 الثالثاء
 

08)) 

13 
 

 ' 3" إلى 91 "18 13 16 %75

14 
 

16 13 18" 

15 
 

16 13 18" 

 الخميس
 
 (09) 

04 
 

 ' 3" إلى 91 "09 03 08 71%

05 
 

07 03 08" 

06 16 03 07" 

 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 

 الرابع: اإلعداد البدني الخاصاألسبوع 
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 االحد

 
 (10) 

13 
 

 ' 3" إلى 91 "18 03 06 75%

16 
 

06 03 18" 

17 
 

16 03 18" 

 الثالثاء
 
 (11) 

11 
 

 ' 3" إلى 91 "17 13 16 81%

11 
 

15 13 17" 

10 
 

15 13 17" 

 الخميس
 
 (12) 

04 
 

 ' 3" إلى 91 "18 03 06 75%

05 
 

06 03 18" 

06 16 03 17" 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 

 األسبوع الخامس: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 االحد

 
 (13) 

01 
 

 ' 3" إلى 91 "18 03 17 75%

02 
 

17 03 18" 

03 
 

17 03 18" 

 الثالثاء
 
 (14) 

13 
 

 ' 3" إلى 91 "18 13 16 81%

14 
 

16 13 18" 

15 
 

16 13 18" 

 الخميس
 
 (15) 

17 
 

 ' 3" إلى 91 "17 10 06 85%

08 
 

15 10 16" 

09 15 10 16" 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 األسبوع السادس: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 االحد

 
 (16) 

10 
 

 ' 3" إلى 91 "18 03 06 81%

11 
 

06 03 17" 

12 
 

16 03 17" 

 الثالثاء
 
 (17) 

21 
 

 ' 3" إلى 91 "17 10 16 85%

16 
 

16 10 16" 

17 
 

16 10 16" 

 الخميس
 
 (18) 

04 
 

 ' 3" إلى 91 "18 10 06 81%

05 
 

06 10 17" 

06 16 10 17" 

 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

 

 األسبوع السابع: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 األحد

 
 (19) 

06 
 

 ' 3" إلى 91 "17 10 06 85%

11 
 

06 10 16" 

15 
 

16 10 16" 

 الثالثاء
 
 (20) 

02 
 

 ' 3" إلى 91 "16 10 16 91%

13 
 

15 10 16" 

17 
 

15 10 15" 

 الخميس
 
 (21) 

11 
 

 ' 3" إلى 91 "16 10 06 95%

10 
 

15 10 15" 

14 14 10 15" 

 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * ايجابيةراحة 



 

 

 األسبوع الثامن: اإلعداد البدني الخاص
 

 الحصة
 

 رقم
 التمرين

 الكثافة مكونات حمل التدريب
الراحة بين  الحجم الشدة المستخدمة

 زمن العمل المجموعات التكرار التكرارات
 االحد

 
 (22) 

02 
 

 ' 3" إلى 91 "16 10 06 91%

05 
 

06 10 16" 

6 
 

15 10 16" 

 الثالثاء
 
 (23) 

13 
 

 ' 3" إلى 91 "16 10 15 95%

14 
 

14 10 15" 

15 
 

14 10 15" 

 الخميس
 
 (24) 

01 
 

 ' 3" إلى 91 "16 10 16 95%

14 
 

15 10 15" 

10 14 10 15" 

 

 اليوم        
 الحمل

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت

        أقصي
  *  *  *  اقل من أقصي

        متوسط
 *  *  *   اقل من متوسط

       * راحة ايجابية



 

زمن  الشدة التمرين احلصة 
 التمرين

 عدد 
 ت

 ر/ مج
 مج

 زمن 
 العمل

الزمن 
 الكلى

 médecin Ballالعمل بالكرات الطبية:  01 
كلغ دلدة 3يقوم الالعب بالتدريب بالكرة الطبية 

 برميها ألبعد مسافة ممكنة. ثا10

 
 
 
 

%60 
 
 
 
 
 

11" 11 3 90"
- 3' 

5'  
 
 
 

15' 
 
 

  saut de cerceaux القفز داخل الحلقات:
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

11" 11 3 90"
- 3' 

5' 

   group   sautالقفز باألرجل المضمونة:         
يقوم الالعب بثين رجليو مث يدفع برجليو  حيث

لألعلى وعند الصعود يقوم برفع الركبتٌن إىل الصدر، 
 مث حيضر كيفية الرجوع على األرض

11" 11 3 90"
- 3' 

5' 

 cordesالعمل بالحبال:  02
ثا مث انطالق 10يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 .معينةسرعة دلسافة  بأقصى

 
 
 

65% 
 
 
 
 

19" 11 13 90"
- 3' 

4.'
57" 

 
 
 

14.'
51" 

  saut vertical maximalالقفز األفقي االقصي:

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

  19" 11 13 90"
- 3' 

4.'
57" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

19" 18 13 90"
- 3' 

4.'
57" 

 médecin Ballالعمل بالكرات الطبية:  03
كلغ دلدة 3يقوم الالعب بالتدريب بالكرة الطبية 

 برميها ألبعد مسافة ممكنة. ثا10

 
 
 

65% 
 

19" 11 3 90"
- 3' 

4.'
57" 

 
 

14.'
51" 
 

  saut de cerceaux القفز داخل الحلقات:
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

19" 18 3 90"
- 3' 

4.'
57" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 

 حسب ما حيتاجو ادلدرب.متارين نستطيع القيام هبا 

19" 18 13 90"
- 3' 

4.'
57" 

 cordesالعمل بالحبال:  04 
ثا مث انطالق 10يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 م.05سرعة دلسافة  بأقصى

 
 
 

09" 08 3 90"
- 3' 

6.'
07" 

 
 
 

'.saut vertical maximal  09" 07 3 90"6القفز األفقي االقصي:



 

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

 
%70 
 
 
 
 
 

- 3' 07"  
19.'
01" 
 
 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

 

09" 06 3 90"
- 3' 

6.'
07" 

 العمل على الدرج:  05
يقوم الالعب بالعمل على الدرج مرة بالرجل اليمىن 

  ومرة بالرجل اليسرى

 
 
 

%70 
 
 
 
 

19" 17 13 90"
- 3' 

6.'
07" 

 
 
 

19.'
01" 

  القفز على رجل واحدة على عتبة: 
cloche-pied  sur  une  marche 

حيث يقوم الالعب بالصعود واذلبوط على نفس  
 لألمام واخللف. الرجل،

 

  19" 17 13 90"
- 3' 

6.'
07" 

  sauts alternes  القفز المتناوب لألرجل على العتبة:
وضع الرجل فوق العتبة واألخرى يف األسفل، حيث 

 عند القفز يقوم بتغيًن الرجل يف اذلواء قبل النزول.

19" 16 13 90"
- 3' 

6.'
07" 

 médecin Ballالعمل بالكرات الطبية:  06
كلغ دلدة 3يقوم الالعب بالتدريب بالكرة الطبية 

 برميها ألبعد مسافة ممكنة. ثا10

 
 
 

75% 
 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
 

19.'
10" 
 

 saut de cerceaux القفز داخل الحلقات:
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

18" 16 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

18" 16 13 90"
- 3' 

6.'
04" 

 cloche-pied  م:11مرات ثم الجري  5القفز األفقي  07 
puis 

قفزات لألعلى مث ينطلق بأقصى  5يقوم الالعب ب
 سرعة.

 
 
 
 

%70 
 
 

09" 07 3 90"
- 3' 

6.'
07" 

 
 
 
 

19.'
01" 
 

         saut de haies genoux القفز على الحواجز: 
poitrine 

يقوم الالعب بالقفز على احلواجز حسب ارتفاع 
 .احلاجز

09" 06 3 90"
- 3' 

6.'
07" 

'.saut de haies 09" 06 3 90"6  :  برجل واحدة زلقفز على الحواجا



 

pied  

مث يقوم  ،يقوم الالعب بالقفز فوق احلواجز حيث
 بالتناوب بالرجلٌن.

 
 
 

- 3' 07"  

 long batالخطوات العمالقة:  08
يقوم الالعب بالدفع بالرجل اخللفية، موجها الركبة 

األمامية لألمام وألعلى الكتساب أقصى مسافة 
 وارتفاع ممكن قبل اذلبوط.

 
 
 
75% 

18" 16 13 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
19.'
10" 
 

  sauts sur banc:  لقفز على كرسي سويديا
 م10القفز فوق الكرسي أربع مرات  مث اجلري دلسافة 

18" 16 13 90"
- 3' 

6.'
04" 

  demi squatنصف القرفصاء:        
 م10كلغ مث اجلري 5ثا بالكرة الطبية 08عمل دلدة 

18" 16 13 90"
- 3' 

6.'
04" 

 cordesالعمل بالحبال:  09
ثا مث انطالق 10يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 م.05سرعة دلسافة  بأقصى

 
 
 

%70 
 
 
 
 
 

09" 08 3 90"
- 3' 

6.' 
27" 

 
 

19.' 
12" 
 
 

  saut vertical maximalالقفز األفقي االقصي:

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

18" 07 3 90"
- 3' 

6.'
24" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

17" 06 3 90"
- 3' 

6.' 
21" 

 long batالخطوات العمالقة:  10 
بالرجل اخللفية، موجها الركبة يقوم الالعب بالدفع 

األمامية لألمام وألعلى الكتساب أقصى مسافة 
 وارتفاع ممكن قبل اذلبوط.

 
 
 
 
75% 

 
 
 
 
 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
 
 
 

19.'
10" 
 
 

 القفز على الحواجز على الجانب:
يقوم الالعب بالرفع الرجلٌن إىل الصدر وقفز فوق 

ومرة أخرى على  احلواجز وذلك على اجلانب األيسر
 .اجلانب األمين

18" 06 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 les boumb التمرينات الضغط: 
ثا مث قيام  10يقوم الالعب بتمارين الضغط دلدة 

 م. 05جبري دلسافة 

18" 06 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 cloche-pied  م:11مرات ثم الجري  5القفز األفقي  11
puis 

قفزات لألعلى مث ينطلق بأقصى  5يقوم الالعب ب

 
 

17" 16 13 90"
- 3' 

6.'
01" 

 
19.'



 

 médecin Ballالعمل بالكرات الطبية:  13 
كلغ دلدة 3يقوم الالعب بالتدريب بالكرة الطبية 

 برميها ألبعد مسافة ممكنة. ثا10

 
 

 
75% 

 
 
 
 
 

18" 17 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
 
 

19.'
10" 
 
 

 saut de cerceaux القفز داخل الحلقات:
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

18" 17 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

18" 17 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 long batالخطوات العمالقة:  14
يقوم الالعب بالدفع بالرجل اخللفية، موجها الركبة 

الكتساب أقصى مسافة  األمامية لألمام وألعلى
 وارتفاع ممكن قبل اذلبوط.

 
 
 

18" 16 13 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
19.'
15" 

  سرعة.
81% 

13" 
 

         saut de haies genoux القفز على الحواجز: 
poitrine 

يقوم الالعب بالقفز على احلواجز حسب ارتفاع 
 .احلاجز

17" 15 13 90"
- 3' 

6 .'
01" 

 saut de haies  :  واحدةبرجل  زلقفز على الحواجا
pied  

حيث يقوم الالعب بالقفز فوق احلواجز ، حيث 
 يكون بالتناوب بالرجلٌن.

17" 15 13 90"
- 3' 

6.'
01" 

 cordesالعمل بالحبال:  12
ثا مث 10حيث يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 م.05سرعة دلسافة  انطالق بأقصى

 
 
 

 
75% 

 
 
 
 
 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.' 
04" 

 
 

19.' 
19" 
 
 

  saut vertical maximalالقفز األفقي االقصي:

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.'
24" 



 

  sauts sur banc:  لقفز على كرسي سويديا
 م10القفز فوق الكرسي أربع مرات  مث اجلري دلسافة 

81% 18" 16 13 90"
- 3' 

6 .'
04" 

 

  demi squatنصف القرفصاء:        
 م10كلغ مث اجلري 5بالكرة الطبية ثا 08عمل دلدة 

17" 16 13 90"
- 3' 

6.'
01" 

 العمل على الدرج:  15
يقوم الالعب بالعمل على الدرج مرة بالرجل اليمىن 

  ومرة بالرجل اليسرى

 
 
 
 
85% 

 
 
 
 
 

17" 16 3 90"
- 3' 

6.' 
01" 

 
 
 
 

18'.
57" 
 
 

  القفز على رجل واحدة على عتبة: 
cloche-pied  sur  une  marche 

حيث يقوم الالعب بالصعود واذلبوط على نفس  
 الرجل، لألمام واخللف.

 

16" 15 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

  sauts alternes  القفز المتناوب لألرجل على العتبة:
وضع الرجل فوق العتبة واألخرى يف األسفل، حيث 

 عند القفز يقوم بتغيًن الرجل يف اذلواء قبل النزول.

16" 15 3 90"
- 3' 

6.' 
18" 

 

 

 cloche-pied  م:11مرات ثم الجري  5القفز األفقي  16 
puis 

قفزات لألعلى مث ينطلق بأقصى  5يقوم الالعب ب
 سرعة.

 
 
 
 
81% 

 
 
 
 
 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.'
04" 

 
 
 
 

19.'
16" 
 
 

         saut de haies genoux القفز على الحواجز: 
poitrine 

يقوم الالعب بالقفز على احلواجز حسب ارتفاع 
 .احلاجز

17" 06 3 90"
- 3' 

6.'
01" 

 saut de haies  :  برجل واحدة زلقفز على الحواجا
pied  

حيث يقوم الالعب بالقفز فوق احلواجز ، حيث 
 يكون بالتناوب بالرجلٌن.

17" 06 3 90"
- 3' 

6.'
01" 

 saut de cerceaux القفز داخل الحلقات: 17
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

 
 
 
85% 

17" 16 13 90"
- 3' 

6.'
01" 

 
18.'
57" 
 القفز على الحواجز على الجانب: 

يقوم الالعب بالرفع الرجلٌن إىل الصدر وقفز فوق 
ومرة أخرى على  احلواجز وذلك على اجلانب األيسر

 .اجلانب األمين

16" 16 13 90"
- 3' 

6 .'
18" 



 

 les boumb التمرينات الضغط: 
ثا مث  10يقوم الالعب بقيام بتمرين الضغط دلدة 

 م05انطالق باقصى سرعة دلسافة 

16" 16 13 90"
- 3' 

6.'
18" 

 cordesالعمل بالحبال:  18
ثا مث 10حيث يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 م.05سرعة دلسافة  انطالق بأقصى

 
 
 
 
81% 

 
 
 
 
 

18" 16 3 90"
- 3' 

6.' 
04" 

 
 
 
 

19.' 
16" 
 
 

  saut vertical maximalالقفز األفقي االقصي:

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

17" 16 3 90"
- 3' 

6.' 
01" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

17" 06 3 90"
- 3' 

6.' 
21" 

 

 cordesالعمل بالحبال:  19 
ثا مث 10حيث يقوم الالعب بالعمل باحلبال دلدة 

 م.05سرعة دلسافة  انطالق بأقصى

 
 

 
85% 

 
 
 
 
 

17" 16 3 90"
- 3' 

6.'
01" 

 
 
 

18.'
57" 
 
 

         saut de haies genoux القفز على الحواجز: 
poitrine 

يقوم الالعب بالقفز على احلواجز حسب ارتفاع 
 .احلاجز

16" 06 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

  demi squatنصف القرفصاء:        
 م10كلغ مث اجلري 5ثا بالكرة الطبية 08عمل دلدة 

16" 06 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

 saut de cerceaux القفز داخل الحلقات: 20
يقوم الالعب بالقفز داخل احللقات بالتناوب بٌن 

 الرجلٌن )خطوات الغزال(

 
 
 
91% 

16" 16 13 90"
- 3' 

6.'
18" 

 
18.'
51" 
 long batالخطوات العمالقة:  

الركبة يقوم الالعب بالدفع بالرجل اخللفية، موجها 
األمامية لألمام وألعلى الكتساب أقصى مسافة 

 وارتفاع ممكن قبل اذلبوط.

16" 15 13 90"
- 3' 

6 .'
18" 

 les boumb التمرينات الضغط: 
ثا مث  10يقوم الالعب بقيام بتمرين الضغط دلدة 

 م05انطالق باقصى سرعة دلسافة 

15" 15 13 90"
- 3' 

6.'
15" 

  '.médecin Ball  16" 16 3 90"6العمل بالكرات الطبية:  21



 

كلغ دلدة 3يقوم الالعب بالتدريب بالكرة الطبية 
 برميها ألبعد مسافة ممكنة. ثا10

 
 
 
95% 

 
 
 
 
 

- 3' 18"  
 
 

18.' 
48" 
 
 

 cloche-pied  م:11مرات ثم الجري  5القفز األفقي 
puis 

بأقصى  قفزات لألعلى مث ينطلق 5يقوم الالعب ب
 سرعة.

15" 15 3 90"
- 3' 

6 .'
15" 

  sauts sur banc:  لقفز على كرسي سويديا
  م10القفز فوق الكرسي أربع مرات  مث اجلري دلسافة 

15" 14 3 90"
- 3' 

6.' 
15" 

 

 saut de cerceaux القفز داخل الحلقات: 22 
احللقات بالتناوب بٌن  يقوم الالعب بالقفز داخل
 الرجلٌن )خطوات الغزال(

 
 
 
 
91% 

 
 
 
 
 

16" 16 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

 
 
 
 

18.'
54" 
 
 

  saut vertical maximalالقفز األفقي االقصي:

جتاوزه،  أو إليووضع ىدف معٌن وزلاولة الوصول 
 م. 5ف مث جرى وقفز حنو اذلد األرجلوذلك بثين 

16" 16 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

 echalesالعمل على الساللم:
يقوم الالعب بالعمل على السالمل حيث يوجد عدة 
 متارين نستطيع القيام هبا حسب ما حيتاجو ادلدرب.

16" 15 3 90"
- 3' 

6.'
18" 

 long batالخطوات العمالقة:  23
يقوم الالعب بالدفع بالرجل اخللفية، موجها الركبة 

أقصى مسافة  األمامية لألمام وألعلى الكتساب
 وارتفاع ممكن قبل اذلبوط.

 
 
 
95% 

16" 15 13 90"
- 3' 

6.'
18" 

 
18.'
48" 
 

  sauts sur banc:  لقفز على كرسي سويديا
 م10القفز فوق الكرسي أربع مرات  مث اجلري دلسافة 

15" 14 13 90"
- 3' 

6 .'
15" 

  demi squatنصف القرفصاء:        
 م10كلغ مث اجلري 5الطبية ثا بالكرة 08عمل دلدة 

15" 14 13 90"
- 3' 

6.'
15" 

 cloche-pied  م:11مرات ثم الجري  5القفز األفقي  24
puis 

قفزات لألعلى مث ينطلق بأقصى  5يقوم الالعب ب
 سرعة.

 
 
 
 

16" 16 3 90"
- 3' 

6.' 
04" 

 
 
 
         saut de haies genoux القفز على الحواجز:  

poitrine 
15" 15 3 90"6 .'



 

يقوم الالعب بالقفز على احلواجز حسب ارتفاع 
 .احلاجز

95% 
 
 
 
 
 

- 3' 01" 18.' 
48" 
 
 

 saut de haies  :  برجل واحدة زلقفز على الحواجا
pied  

حيث يقوم الالعب بالقفز فوق احلواجز ، حيث 
 يكون بالتناوب بالرجلٌن.

15" 15 3 90"
- 3' 

6.' 
21" 

 

 

 

 

 



 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 

 خطوات ثالث اختبار

 ضابطة للمجموعة

 الٌمنى لرجل

N 8 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 6,0763 

Ecart type ,53634 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,118 

Positif ,118 

Négatif -,114 

Statistiques de test ,118 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,200
c,d

 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

d. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 

 

 

Test Kolmogorov-Smirnov pour un échantillon 

 

 خطوات ثالث اختبار

 ضابطة للمجموعة

 الٌسرى لرجل

N 8 

Paramètres normaux
a,b

 Moyenne 6,0950 

Ecart type ,42932 

Différences les plus 

extrêmes 

Absolue ,275 

Positif ,161 

Négatif -,275 

Statistiques de test ,275 

Sig. asymptotique (bilatérale) ,075
c
 

a. La distribution du test est Normale. 

b. Calculée à partir des données. 

c. Correction de signification de Lilliefors. 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type مجموعة

Moyenne erreur 

standard 

 29505, 83452, 6,1250 8 تجرٌبٌة تدرٌبً_عمر

 26726, 75593, 6,0000 8 ضابطة

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatér

al) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 

% 

Inférie

ur 

Supéri

eur 

 Hypothèse de variances تدرٌبً_عمر

égales 

,399 ,538 ,314 14 ,758 ,12500 ,39810 -

,72884 

,97884 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

,314 13,865 ,758 ,12500 ,39810 -

,72961 

,97961 

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene 

sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral

) 

Différen

ce 

moyenn

e 

Différenc

e erreur 

standard 

Intervalle de confiance 

de la différence à 95 % 

Inférie

ur Supérieur 

_ثالث_اختبار

 خطوات

Hypothèse de 

variances égales 

4,656 ,049 -

4,22

6 

14 ,001 -1,00125 ,23692 -

1,5093

9 

-,49311 

Hypothèse de 

variances 

inégales 

  

-

4,22

6 

10,8

76 

,001 -1,00125 ,23692 -

1,5234

3 

-,47907 

 
 



 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type مجموعة

Moyenne erreur 

standard 

 11412, 32278, 6,8113 8 تجرٌبٌة بعدي خطوات_ثالث_اختبار

 16426, 46460, 6,2450 8 ضابطة بعدي

 
 


