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 اإلهداء

 
 إبمسك اللهم ما أهدي عملي هذا 

 الدكتور : إىل روح 
 بن عبد هللا يزيد 

 الطاهرة 
 وإىل األم اليت فارقتنا العام املاضي و مل تشاركين فرحيت اليوم 

 فطيمة سرتة 
 و إىل روح األم اليت أجنبتين و تركتين صغريا 

 و إىل اجلدة الغالية و األم الثانية 
 فايت 

 ى فضله عليا ولكي ال أنس
 اخلال عبد الرمحن 

 رمحة هللا عليه 
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 شكر وعرفان

 

 مل يشكر هللا الناس من مل يشكر 

 مسى عبارات الشكر و التقدير لكل من ساهم يف هذا العمل املتواضع من قريب وبعيد أأتقدم 

 أغتدي هبا و الذي كان و الزال الىتوخري من أبدأ به الدكتور : عبد القادر حناط الذي يعترب الغدوة احلسنة 

  عوان لطالب العلم يف كل امليادين 

و اليت مل تبخل  تفضلت عليا ابإلشراف على هذه املذكرةهوارية حلوز اليت الفاضلة املشرفة  وأخص ابلشكر األساتذة

 لتخرج هذه املذكرة يف أهبى صورة ممكنة بوقتها و علمها 

 له مل يكن هلذا العمل أن يرى النور عبد اجمليد بكاي الذي بفض الدكتورو 

 وكل من الدكاترة : خمتار قاسم و خالد محيدة اللذان بفضلهما أجنز الربانمج التدرييب 

 واألستاذ عطية العون لدعمه و تشجيعه يل 

 ولكي ال ننسى الطلبة الزمالء ملا كان هلم دور يف تشجيعي ملواصلة هذا العمل : 

 ة صربين ، صهيب ، شهرة ، شريف

 وكل من طاقم املعهد من إدراة و مسريين ابألخص اجلار و األخ األكرب الدكتور ساعد رقيق  

 لزهاري خلفاوي ، صاحل خاضر 

 

 

  له مكانة يف القلب أكرب منها يف الورق وال تكفي كل أوراق العامل لشكره والشكر اجلزيل لشخص 
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 ملخص الدراسة 

 ي مرتفع الشدة على السعة الالهوائية اللبنية أتثري برانمج تدرييب مقرتح بطريقة الفرت 
 لدى العيب كرة السلة 

 ) أكابر اندي الوفاء ابجللفة (
هتدف هذه الدراسة إىل معرفة أتثري الربانمج التدرييب املقرتح بطريقة الفرتي مرتفع الشدة على السعة 

 اندي الوفاء كعينة البحث .الالهوائية اللبنية لدى العيب كرة السلة 
أما مشكلة البحث متثلت يف أن العيب كرة السلة يعانون من مشكل التعب بعد الربع الثالث مما يؤثر 
على أدائهم وهذا ما دفع الباحث إىل للخوض يف هذه املشكلة و العمل على إجياد طريقة للتدريب من شأهنا أن 

 التدريب الفرتي مرتفع الشدة .ثؤثر إجيابيا على السعة الالهوائية اللبنية ومنه إختار الباحث طريقة 
وقد إفرتض الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى السعة االهوائية اللبنية بني العينتني 

 التجريبية و الضابطة لصاحل العينة التجريبية يف القياس البعدي .
الدراسة ، و إختار ولتحقيق ذلك قام الباحث بدراسة اختار املنهج التجرييب نظرا لتماشيه مع طبيعة 

عينة قصدية من العيب اندي الوفاء ابجللفة الذي ينشط القسم اجلهوي جنوب ومت تقسيم العينة بطريقة عشوائية 
 إىل عينة ضابطة و عينة جتريبية مكونتني من أربع رايضني .

قياسا املؤثرة يف الدراسة من طول و وزن و سن حيث أجرى وقد أخذ الباحث بعني اإلعتبار العوامل 
 لتكافوء العينة حىت ال تتأثر النتائج .

ألنه  Australien ستشارة رأي اخلرباء من أساتذة و دكاترة إختبارإإختار الباحث بعد البحث و 
  األنسب لقياس السعة الالهوائية اللبنية .

 األسبوع مراعيا مبادئ و أسس تكون الربانمج التدرييب من ستة أسابيع بواقع ثالث و حدات تدريبية  يف
 التدريب الرايضي بعد إستشارة جمموعة من الدكاترة مت تطبيق الربانمج التدرييب .

 توصل الباحث إىل ما يلي :  SPSSبعد إجراء القياسات القبلية و البعدية و مجع النتائج و معاجلتها بربانمج 
          وبلغ أتثري الربانمج السعة االهوائية اللبنية يف حتسني ي مرتفع أثر للربانمج التدرييب املقرتح بطريقة الفرت 

(r = .88)  . بني القياس القبلي و البعدي للعينة التجريبية 
 برانمج تدرييب ، الفرتي مرتفع الشدة ، السعة الالهوائية اللبنية ، كرة السلة ، أكابرالكلمات الدالة : 
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Abstract  

The Effect of Proposed Training Program based on high-intensity 

Interval Training on the Anaerobic capacity of Basketball players 

Seniors  of ElWafaa club in Djelfa city)) 

 

Presented by: Belkasem Charef Eldin  Nourani 

Supervised by: Hallouz Hoaria 

 
This study aimed at identifying the effect of proposed training program 

based on high-intensity Interval Training on the Anaerobic capacity of 

Basketball players El Wafaa club as a sample. 

 

The study problem  was that basketball players suffer from fatigue at the 

third quarter wich may affect their performance and that's what made the 

researcher find a trainning way that can improve the Anaerobic capacity which 

is high-intensity Interval. 

 

The researcher hypothesis was that there are a significant differences in 

Anaerobic capacity (Control and experimental group) in favor of experimental 

groupe. 

 

The researcher used an experimental method with an intentional sample 

from ElWafaa club senior players. The sample divided randomly into two 

groups (4 players in contrôle group, 4 players in experimental groupe) giving 

care to homogeneity of height, weight and age. 

 

The measurements was taken with The Australian test after consulting 

some experts and professors which fit the study. 

 

The training program consisted 6 weeks (3 training session a week) 

giving care to the basics of sport tranning and after consulting experts. 

After pre and post measurements the data was analyzed by SPSS and the 

findings were that the high-intensity Interval suggested program improves 

Anaerobic capacity with an effect size of (r=.88) between pre and posttest. 

Key-words: High-intensity Interval, Anaerobic capacity, Basketball, 

Training Program, Senior. 
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 Weight الوزن ابلكيلوغرام  34 ,
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  ب           مقدمة
          

 مقدمة 

 رق التدريب واليتيرجع إىل اإلستخدام األمثل لط التدريب الرايضيإن التطور احلاصل يف ميدان 
املستوى  تستند على احلقائق و القوانني العلمية املرتبطة مبجال التدريب الرايضي،ويظهر ذلك جليا من خالل

 . الذي نراه اليوم على الصعيد العاملي والذي تطور بشكل سريع ومذهل

التخصصي  ضيذلك أن التدريب الرايضي يهدف إىل حتقيق مستوى عال من اإلجناز يف النشاط الراي  
  .ويتم ذلك برفع مستوى احلالة التدريبية لالعب وفق األسس العلمية املخططة واملدروسة

التدريب  رتفع وتطور بصورة جلية وابعتبارإيف أغلب دول العامل  السلةكرة وملا كان مستوى األداء يف 
ابلركب وضرورة  املدربني اللحاقالرايضي عملية منظمة حتتاج إىل دراسة علمية واسعة أصبح لزاما علينا وعلى 

 .السلة توظيف األسس العلمية السليمة عند تدريب العيب كرة 

واليت  اليوم حيتاج إىل درجة عالية من اللياقة حىت يتمكن من تلبية املتطلبات البدنية السلةفالعب كرة   
ختتلف طبيعة  ة طوال املباراة،إذتفرضها طبيعة املباراة،كما تسمح درجة لياقة الالعب ابستخدام مهاراته الفني

الالعب وإجياده  األداء يف املبارة ما بني العدو أبقصى سرعة إىل التوقف السريع واملشي ومهما بلغت مهارة
 . خلطط اللعب، فإنه لن يستطيع تنفيذها يف املباراة إال من خالل لياقة بدنية عالية

بطبيعة  كفاءة أجهزة اجلسم إلنتاج الطاقة املرتبطةابألساس إىل حتسني   السلةويهدف التدريب يف كرة   
متساو تقريبا من  كرة السلة، ويتضح من خالل الدراسات واألحباث أن العيب كرة السلة يعتمدون على قدر

 غري أن طبيعة العمل تكون ( 2008)الفتاح,   % 50كال النظامني اهلوائي و الالهوائي يعين لكل نظام 
هي  يعتمد على خلفية من العمل اهلوائي،أي إن الطاقة األساسية لالعيب كرة السلةأساسا عمال ال هوائيا 

 . دف املساعدة يف سرعة اإلستشفاءهب أما الطاقة اهلوائية فإن اإلعتماد عليها يكونالطاقة الالهوائية،
من أن زمن هي الطاقة األساسية يف كرة السلة ابلرغم  النظام الالهوائي اللبيناملستمدة من إن الطاقة 
كرة السلة ضمن األنشطة اهلوائية ولذلك جيب أن يتعود الالعبني على اللعب حتت ظروف   املباراة يصنف لعبة

 كسوجيين أي من املفيد أداء مترينات سريعة يف بداية اجلرعة، مث تستمر اجلرعة التدريبية حتت ظروفو األ الدين
 .اللعب كما حيدث يف املبارة

اليت تعتمد  تدريب لرفع مستوى اإلجناز الرايضي وعلى املدرب معرفة هذه املتغرياتولقد تنوعت أساليب ال
التدريبية اإلجراء  عليها كل طريقة وإمكانية استخدامها بشكل يتناسب واجتاهات التدريب، حيث متثل الطريقة
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 .هدف ما التطبيقي املنظم للتمرينات املختارة يف ضوء قيم حمددة للحمل التدرييب واملوجه لتحقيق

تستهدف تطوير  ومن خالل البحث والتقصي يف العديد من املراجع على أهم الطرق التدريبية واليت  
 الفرتي مرتفععمد الباحث إىل استخدام األسلوب  ، السعة الالهوائية اللبنيةوخاصة  نظام الطاقة الالهوائية

 يقة من طرق التدريب تتميز ابلتبادل املثايل لبذلفالتدريب الفرتي طر هذه اخلاصية ، كطريقة فعالة لتنمية   الشدة
غياب  ففي األسلوب الفرتي مرتفع الشدة جند أن عضالت جسم الفرد تقوم ابلعمل يف اجلهد والراحة

عقب كل أداء  األكسجني كنتيجة لشدة احلمل املرتفع ، وهذا يعين حدوث مايسمى بظاهرة دين األكسجني
األمر الذي يؤدي على محض اللكتيك تنمية قدرة العضالت على التكيف  وآخر، كما تؤدي هذه الطريقة إىل

 .إىل أتخر اإلحساس ابلتعب

ذا هب ضرورة القياميف تطوير السعة الالهوائية اللبنية رأى الباحث  ونظرا ألمهية التمرينات الالهوائية  
 فعال وإجيايب وذلك للتعرفالتدريب الفرتي مرتفع الشدة كأسلوب تدرييب  البحث من خالل استخدام طريقة

 على أتثري هذه الطريقة على السعة الالهوائية اللبنية .

 :وقد اشتملت الدراسة على  

 : حيث تضمن التعريف ابلبحث اجلانب التمهيدي  

أمهية البحث، أسباب  وأهداف  ، الفرضيات ثت مت التطرق إىلإشكالية الدراسة و تساؤالهتا اجلزئية   
خر هذا الفصل مت التطرق لبعض الدراسات السابقة و أ، ويف الدراسة  التعريف مبصطلحات  اختيار املوضوع،
 التعليق عليها .

تقسيمه  أما الدراسة النظرية فقد تطرق الباحث إىل مجع املادة العلمية واليت ختدم موضوع البحث ومت  
باهتا البدنية و الفسيولوجية وكذا أهم من تعريف و اتريخ و نشأة هذه الرايضة إىل متطل: كرة السلة   :كاأليت

، و اجلزء الثاين مت و تصنيفها حسب اجملهودات البدنية : أنظمة إنتاج الطاقة و التدريب الرايضي ، املهارات 
 .طريقة الفرتي مرتفع الشدة ، طرقه وأساليبه ومت الرتكيز على و مفهومه  هالتدريب الرايضي تعريفالتحدث حول 
 :  اجلانب التطبيقي قلب الدراسة وهولكره من قبل يعترب متهيدا وألن كل ما مت ذ 

وكيف مت اإلنطالق يف  االستطالعية ةالدراسمن  منهجية البحث وإجراءاته امليدانيةإىل فيه  مت التطرق  
البحث يل يتم عينة و  الدراسة تمعجم املتبع و منهج البحثتبارات و حساب تكافوء العينة مث تطبيق اإلخ

عرض  التطرق مثق إىل اإلختبار املستعمل و الربانمج التدرييب املطبق إىل األساليب اإلحصائية املستعملة التطر 
املتحصل عليها بواسطة جداول و رسومات بيانية لتسهيل قرائتها و حتليلها مث مناقشة النتائج  ومناقشة النتائج
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نخرج يف األخري مبجموعة من اإلقرتاحات ستعانة ابلدراسات السابقة و الكتب لإعلى حسب فرضيات البحث 
 الدراسة هلذه و التوصيات من شأهنا أن تكون نقطة إنطالق ابحث أخر و يف أخر البحث خامتة 
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 اإلشكالية ـ.1

قدمة ، وأثناء أداء احلركة امل املنافسة الرايضية جيرب الاّلعبني على بذل أقصى جهد ممكن مهما كان نـوع أثناء
 فإهنمـا ) راحة(أو اهلجوم تستغرق وقتا معينا يف بذل اجلهد وحىت بعد إهنائه  يف وضعيات خمتلفة كالدفاع هذه احلركات

                                  .وقت هذه الراحة يثريان العمليات امليتابوليزمية املختلفة وذلك حبسب وقت األداء و ) اجلهد والراحة أي (
اهلجوم ومن اهلجوم إىل  فالعب كرة السلة ككل الالعبني يتميز ابزدواجية الرؤاي يف الّلعب من الدفاع إلـى

خمتلفة قصرية متوسطة وعالية ، وهذا التنقل يواجه دومـا التغيـرات  ، ويتضح ذلك بـالتنقالت املـستمرة وبـسرعاتالدفاع
الزايدة يف السرعة ، فمن  حنو األمام حنو اخللف كما يتبـع بـالتوقف أوجتاه ، حيث يؤدى بشكل جانيب لإل املفاجـأة

عن قرب أم   )ثبات ، ارتقاء(ابالرتقاء التصويب من وضعيات خمتلفة  الناحية التقنية والتكتيكيـة ختـتص املنافـسة وتتميـز
املناسب و نوع احلركة وكذا  تيار الوقتأو بعد احملاورة ابلكرة ، وهذا كّله يؤدى بطريقة منتظمة ومالئمة ابخ عن بعـد ،

 .مكان أدائها 
الرايضي إىل ضرورة احلفاظ على توازنه  ستمرار صرف طاقوي ال أبس بـه وهـذا مـا يلـزمفكل هذا اجملهود يولد وإب  

 ومعرفة كيفية تقسيم هذا الصرف الطاقوي خالل طول املنافسة  ومستواه يف أدائه ملختلـف احلركـات
منهجية للتدريب الرايضي والذي  الوصول إىل هذا التجاوب ميكن لالعب كرة الـسلة أن يلتـزم إبتبـاعومن أجل  

املفاهيم البدنية والتقنية والتكتيكية والسيكولوجية للرايضـي بواسـطة النـشاطات الرايضية  أبنّـه حتـضري Vrijen عرفه 
فالتدريب يعترب منبه للعضوية اليت تستجيب وقـد  (2006عالوي & الفتاح, ) لتحقيق أفضل النتائج للمستوى العايل

والراحة، وأثناء ثبات  ياإلحساس ابلتعب أثناء التدريب، فيصاب بعـدم التـوازن بـني العمـل العـضل يظهـر عنـد الرايضـي
 :واليت من أسباهبا عدم التوازن أو زايدته تظهر حالـة التعـب احلـادة 

 عدم أتقلم اجلسم مع محض الالكتيك  -                   
   .كثافة العمل -   
 .الطريقة غري املالئمة يف االستشفاء -     
  . الراحة يف بعض األحيان عدم التوافق بني العمل و -   

على هذا األساس ميكننا أن نتساءل على كيفية التحضري البدين الفسيولوجي أثنـاء التدريب بتجنب مظاهر 
التعب وإجياد طرق كفيلة للتوافق والـتالؤم بـني اجلهـد املبذول والراحة أو االستشفاء املطلوب وخوض املنافسة ببذل كل 

يفية تقسيم املخزون الطاقوي على خمتلـف مراحل اللعب، وهـل جهد للوصـول إىل أحسن املستوايت، وذلك مبعرفة ك
 الدراسة مما جعلنا نطرح التساؤل هناك فرق بني الربامج التدريبية املستعملة من قبل املدربني ومن هنا جاءت مشكلة

 التايل :
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 التساؤل العام : ـ.1ـ.1

أثر على السعة الالهوائية اللبينة  هل للربانمج التدرييب املقرتح بطريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة   -
 كرة السلة ؟ .  أكابر لدى

 ومن هنا نطرح هذه التساؤالت اجلزئية : 

 : التساؤالت اجلزئية ـ.2ـ.1

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني التجريبية و الظابطة يف السعة الالهوائية اللبنية يف  -
 اإلختبار القبلي ؟ .

 حصائية بني العينتني التجريبية و الظابطة يف السعة الالهوائية اللبنية يف هل توجد فروق ذات داللة إ -
 اإلختبار البعدي ؟ .

 
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة الظابطة يف السعة الالهوائية اللبنية بني اإلختبار القبلي و  -

 البعدي ؟.
 الالهوائية اللبنية بني اإلختبار القبلي و هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة التجريبية يف السعة -

 البعدي ؟ .  

 فرضيات البحث  ـ.2

 الفرضية العامة : ـ.1ـ.2

 للربانمج التدرييب املقرتح أثر إجيايب يف تطوير السعة الالهوائية اللبينة لدى العيب كرة السلة .    -

 الفرضيات اجلزئية :  ـ.2ـ.2

 التجريبية يف السعة الالهوائية اللبنية يف ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و  -
 .اإلختبار القبلي 
 طة يف ببني العينتني التجربية و الضااللبنية  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السعة الالهوائية -

 البعدي لصاحل العينة التجريبية . االختبار
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 ية اللبنية بني اإلختبار القبلي و ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة الضابطة يف السعة الالهوائ -
 البعدي .

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة التجريبية يف السعة الالهوائية اللبنية لصاحل اإلختبار البعدي  -

 أهداف الدراسة : ـ.3

 معرفة مدى أتثري الربانمج التدرييب بطريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة على السعة الالهوائية اللبنية  -
 التعريف بطرق التدريب الرايضي ومدى أمهيتها خاصة طريقة الفرتي مرتفع الشدة . -
 الالهوائية اللبنية للرايضني . السعةإقرتاح برانمج تدرييب هبذه الطريقة إلستعماهلا مسقبال يف تطوير  -

 أمهية الدراسة :  ـ.4

اليت تناولت أتثري طريقة  التدريب تستمد هذه الدراسة أمهيتها بكوهنا تعد من الدراسات القليلة يف املنطقة 
 بعض املتغريات الفسيولوجية ) السعة الالهوائية للبنية ( وميكن ذكر أمهية هذه الدراسة يف النقاط التالية : ابلفرتي على

 تفيد الدراسة يف توفري معلومات متنوعة حول طريقة التدريب الفرتي وأتثريها على  بعض املتغريات  -
 الالهوائية للبنية (  . الفسيولوجية )السعة

 تساعد هذه الدراسة يف معرفة أمهية التدريب ابلطرق العلمية املقننة  . -
 تقرتح برانمج تدرييب علمي ومقنن للمدربني إلستعماله مستقبال  . -
 تعترب نقطة إنطالق من أجل البحث يف هذا اجملال أكثر و القيام ببحوث أكثر . -

 أسباب اختيار املوضوع : ـ.5

 ية :أسباب ذات ـ.1ـ.5

كان من أهم األسباب اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع هـو الطـابع العلمـي احملض هلذا املوضوع وهو اجلانب 
عتبـاره يتعلـق مبختلـف األنظمة الطاقوية عند الرايضي وكيفية استغالهلا يف التدريب واملنافسة أثنـاء العمل الفسيولوجي إب

 أو الراحة إضافة إىل :
 ختيار هذا املوضوع .من طرف األستاذ املشرف إل التحفيز الكبري -
 نقص الدراسات يف هذا املوضوع . -
 الرغبة يف التميز .   -
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 الرغبة يف البحث يف ميدان الفسيولوجيا  .  -

 أسباب موضوعية : ـ.2ـ.5

 قابلية الدراسة للموضوع من مجيع جوانبه  . -
 يب العلمية وأمهيتها .  در الرغبة يف تسليط الضوء على أساليب الت -

 حتديد املفاهيم و املصطلحات :   ـ.6

 برانمج تدرييب :  ـ.1ـ.6

 : هو جمموعة من التمرينات املقننة اخلاضعة ملبادئ التدريب الرايضي مع مراعاة اخلصائص  إصطالحا -
  . (2010املوىل, ) و طبيعة النشاط املمارس لرفع املستوى البدين و النفسي و املهاري و التكتيكي للرايضني الفردية

 السابق ألجل تطوير ستخدام األمثل جملموعة من الطرائق التدريبية اجملربة علميا يف: هو اإل إجرائيا -
هدف رايضي  حقيقاألداء الرايضي لالعبني لت وحتسني الصفات البدنية والفنية واخلططية والنفسية، واالرتفاع مبستوى 

   .  حمدد

 التدريب الفرتي املرتفع الشدة :  ـ.2ـ.6

 طريقة من طرق التدريب تتميز ابلتبادل املثايل لبذل اجلهد و الراحة ، تؤدي هذه الطريقة:  إصطالحا -
إىل تنمية قدرة العضالت على التكيف للمجهود البدين املبذول ، األمر الذي يؤدي إىل أتخر اإلحساس ابلتعب وهتدف 

         ذه الطريقة إىل تنمية الصفات البدنية التالية التحمل اخلاص ، السرعة ، القوة املميزة ابلسرعة القوة العظمىه
 . (1990عالوى, )

 : القسم الثاين من التدريب الفرتي ذا شدة عالية يستخدم لتطوير النظام الالهوائي خاصة إجرائيا -
 ن الشدة عالية وإعطاء فواصل راحة غري كافية الالهوائي اللبين أل 

 السعة الالهوائية اللبنية :  ـ.3ـ.6

 انقباضات اّلهوائي ، وهي القدرة على االحتفـاظ أو تكـرار: ويطلق عليها أيضا التحمل ال إصطالحا -
 عتمادا على إنتاج الطاقة الاّلهوائي بنظام حـامض الالكتيك ، وتتضمن مجيع األنشطة إعضلية قصوى 
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أبقـصى انقباضـات عضلية ممكنة سواء اثبتة أو متحركة مع مواجهـة التعـب حتـى دقيقـة أو  البدنية اليت تـؤدى
 .  (2008سالمة, ) دقيقتان

  اوز دقيقتني يستمد اجلسم خالهلاهود بدين عايل ملدة ال تتج: القدرة على اإلحتفاظ مبج جرائياإ -
 من النظام الثاين الهوائي لبين . ( ATP ) الطاقة  

 كرة السلة :  ـ.4ـ.6

 ل ابليدين فقط، وذلك يف معلب مستطي: هي لعبة مجاعية متارس بكرة كبرية احلجم  إصطالحا -
ته صلبة ميكن جتهيزها ابخلشب أو التاراتن، حيث تسمح كل هذه املواد الشكل قائم الزوااي خال من العوائق أرضي 

 بتنطيط الكرة وارتدادها على األرض مبجرد سقوطها تلعب خبمسة العبني أساسيني لكل فريق، وهلا قواعد وقوانني اثبتة
 .(1978فوزى, )

 منهم  5العب يكون  12: رايضة مجاعية لكال اجلنسني يتبارى فيها فرقني مكونني من  إجرائيا -
ريق الذي احرز اكرب عدد دقائق يفوز الف 10أشواط كل شوط مدة  4داخل امللعب يف وقت واحد تتكون املباراة من 

 من النقاط وذلك إبدخال الكرة إىل السلة .

 صنف األكابر :  ـ.5ـ.6

 سنة فما فوق   19يبدأ من الرايضية   صنف يف األصناف أخر : هو إجرائيا -
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 الدراسات السابقة : ـ.7

 دراسة : حامد بسام عبد الرمحان سالمة جامعة النجاح فلسطني  ـ.1ـ.7

و تدريب الفارتلك على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى انشئي  أثر التدريب الفرتي عايل الشدة
 . السلةكرة 

 : أهداف الدراسة 
 سعت هذه الدراسة اىل التعرف اىل األيت :

 أثر طريقة التدريب الفرتي عايل الشدة على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة -
  السلة 

 لي الشدة على بعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة أثر طريقة تدريب الفارتلك ع -
  السلة

 ة وطريقة تدريب الفارتلك على بعضالفرق بني إستخدام طريقة التدريب الفرتي عايل الشد -
 .السلةاخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة  

 فرضيات الدراسة :  
 فرتي عايل الشدة على بعض اخلصائصريقة التدريب الأثر طتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -

 بني القياسني القبلي و البعدي  . السلةالبدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة  
 أثر طريقة تدريب الفارتلك علي الشدة على بعض اخلصائصتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -

 سني القبلي و البعدي .بني القيا السلةالبدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة  
 علىوتدريب الفارتلك  أثر طريقيت التدريب الفرتي عايل الشدةتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -

 يف القياس البعدي . السلةبعض اخلصائص البدنية و الفسيولوجية لدى انشئي كرة  
 منهج البحث :

 بعدي عينتني جتريبيتني قياس قبلي / إستخدم الباحث املنهج التجرييب 
 عينة الدراسة :

 30ختريت العينة ابلطريقة القصدية من انشئ مركز طولكرم ، واندي فرعون الرايضي ، وبلغ عدد العينة أ
 .فرد يف كل جمموعة  15انشئ مت توزيعهم عشوائيا إىل جمموعتني جتريبيتني بواقع 
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 أهم النتائج : 
  وجد تطور ابلنسبة للقدرة الألكسجينية قدر بـــ :(اليت تشرتك الدراستان فيها  )ابلنسبة للفرضية األوىل -

14.27 % 
   % 16.46و ابلنسبة للسعة الألكسجينية قدر التطور بــ :   -

 جامعة النجاح فلسطنيمهند خليل عبد احملسن القوامسي دراسة :  ـ.2ـ.7

 لبدنية يف حمافظة اخلليليف مراكز اللياقة ا أثر التدريب املتقاطع على بعض املتغريات الفسيولوجية لدى املشرتكني

  :أهداف الدراسة 
 الفروق بني القياسني القبلي و البعدي يف املتغريات الفسيولوجية ) حجم الدهون ، مؤشر كتلة اجلسم ، -

القدرة و السعة الألكسجينية ، احلد األقصى إلستهالك األكسجني النسيب ، معدل األيض األساسي ( لدى أفراد  
 اجملموعة التجريبية .

 الفروق بني القياسني القبلي و البعدي يف املتغريات الفسيولوجية ) حجم الدهون ، مؤشر كتلة اجلسم ، -
القدرة و السعة الألكسجينية ، احلد األقصى إلستهالك األكسجني النسيب ، معدل األيض األساسي ( لدى أفراد  

 الضابطة .اجملموعة 
 التجريبية و الضابطة على املتغريات الفسيولوجية الفروق يف القياس البعدي بني أفراد اجملموعة  -

، األقصى إلستهالك األكسجني النسيب) حجم الدهون ، مؤشر كتلة اجلسم ، القدرة و السعة الألكسجينية ، احلد 
 معدل األيض األساسي (

 منهج البحث  : 
 قياس قبلي / بعدي  جتريبية وضابطةعينتني إستخدم الباحث املنهج التجرييب 

 ة الدراسة : عين
مت  مشرتك 38، وبلغ عدد العينة  املشرتكني يف مركز بريستيج للياقة البدنيةختريت العينة ابلطريقة القصدية من أ

 .فرد يف كل جمموعة  19بواقع  ة و ضابطةتوزيعهم عشوائيا إىل جمموعتني جتريبي
 أهم النتائج : 

البعدي ألفراد اجملموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي و 
، السعة الالأكسجينية  % 35.5يف املتغريات الفسيولوجية حيث بلغت نسبت التطور يف كل من : القدرة الالأكسجينية 
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 ، بينما أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية % 19.9، احلد األقصى إلستهالك األكسجني النسيب  % 23.6
 : مؤشر كتلة اجلسم ، معدل األيض األساسي ، كتلة الشحوم .على املتغريات 

  03دراسة : معروف سعيد جامعة اجلزائر  ـ.3ـ.7

أتثري التمارين الالهوائية أبسلوب الفرتي مرتفع الشدة يف تطوير حتمل السرعة و القوة وبعض النواحي املهارية لدى العيب 
 كرة القدم .

 أهداف الدراسة : 
  على أتثري التمرينات الالهوائية ابستخدام األسلوب الفرتي مرتفع الشدة على تطوير حتملالتعرف  -

 .السرعة والقوة لالعيب كرة القدم
 التعرف على أتثري التمرينات الالهوائية ابستخدام األسلوب الفرتي مرتفع الشدة على حتسني بعض -

 .  النواحي املهارية لالعيب كرة القدم
 منهج الدراسة : 

 عينتني جتريبية وضابطة قياس قبلي / بعدي إستخدم الباحث املنهج التجرييب 
 عينة الدراسة : 

مت توزيعهم عشوائيا إىل  العب 20، وبلغ عدد العينة العييب شباب واد ارهيو ختريت العينة ابلطريقة القصدية من أ
 .يف كل جمموعة  العب 10بواقع  ة و ضابطةجمموعتني جتريبي

 املتوصل إليها :  أهم النتائج
  موعة التجريبية زايدة معنوية وهذا راجع للتمارينجمليف إختبار حتمل القوة وحتمل السرعة حققت ا -

 الضابطة .موعة جملالالهوائية املقرتحة واملطبقة ابألسلوب الفرتي مرتفع الشدة مقارنة مع ا
 تجريبية حققت فروق ذات داللة إحصائية بني نتائجيف اإلختبارات املهارية أفرزت النتائج أن العينة ال  -         

 اإلختبار القبلي والبعدي لصاحل اإلختبار البعدي يف مجيع اإلختبارات املهارية

 التعليق على الدراسات السابقة :  ـ.4ـ.7

 الدراسات املتعلقة ابلسعة الالهوائية اللبنية : 
 أظهرت دراسة حامد بسام و دراسة مهند خليل :

 أظهرت وجود تطور يف السعة الالهوائية اللبنية كلتا الدراستان  -
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 ) التمارين الالهوائية ( هلا أثر كبري يف تطوير السعة أن استعمال متارين ذات شدة عالية وراحة غري كافية -
 الالهوائية اللبنية مقارنة مع التمارين األخرى . 

 الدراسات املتعلقة ابلتدريب الفرتي مرتفع الشدة : 
 اسة حامد بسام و معروف سعيد :أظهرت كل من در 

أن التدريب الفرتي مرتفع الشدة له أتثري كبري على السعة الالهوائية اللبنية ذلك ألن طبيعة هذا التدريب التعطي 
      فواصل راحة كافية لإلسرتجاع مما يؤثر على هذه اخلاصية ففي دراسة حامد بسام بلغت نسبة التأثري 

وائية أما ابلنسبة لدراسة معروف سعيد فقد أثر التدريب الفرتي مرتفع الشدة على السعة الاله   % 16.46
كل من حتمل السرعة و حتمل القوة ، ونظرا إلرتباط اخلاصيتني بنظام الطاقة اللكتيكي ميكن القول أنه أثر   على

  القدرة هلذا النظام .  ويف كل من السعة 

 ستفادة من الدراسات السابقة:اإل ـ.5ـ.7

 ة البحث والتعرف على طرائق معاجلتها.حتديد مشكل -
 جراءات البحث .إكيفية حتديد خطة و   -
 التعرف على الوسائل املختلفة جلمع البياانت اليت تتناسب مع طبيعة البحث. -
 التعرف على كيفية حتديد االختبارات والقياسات املستعملة يف البحث. -
 ة البياانت.التعرف على األساليب اإلحصائية املختلفة ملعاجل -

  ت الدراسة احلاليةاإمتياز  ـ.6ـ.7

 عن الدراسات السابقة فاجلوانب التالية:متازت الدراسة احلالية إ
 ستعمل الباحث إختبار جديد غري اإلختبارات املتعود عليها .إ -
 من الدراسات احلديثة على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية و الرايضية جبامعة اجللفة . -
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخللفية املعرفية النظرية
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 متهيد : 

والتغيري املستمر الذي يطرأ على  لعبة كرة السلة دائما وفنوهنا يف تطور مستمر ويرجع هذا التطور إلـى التعـديل
ي لون من أنواع الصراع عدد ممارسيها، وإن كانت لعبة كرة السلة ه قوانينها هبدف زايدة سرعة إيقاع الّلعب وزيـادة

هذا الصراع الذي حتكمه  فريقني من الالعبني حياول كل منهما حيازة الكرة ووضعها يف سلة اخلصم، فـإن احلركي بني
وعميقا ملدريب كرة السلة والقائمني على دراسة فنوهنا، وذلـك  قوانني وقواعد حمددة كان منذ نشأته جماال فكراي واسـعا

 إصابة السلة. ت الالعبني أثناء الدفاع لسرعة حيازة الكرة وأثناء اهلجوم لـسرعة ودقـةحتركا هبـدف تطـوير
أدى بدوره إىل تنوع اتساع  ويف وقتنا احلايل وبعد التعديل املستمر لقوانني اللعبة عقب كل دورة أوملبية الذي

السلة جماال عمليا واسعا للدراسة والبحث  العلوم اإلنسانية جعل كرة فنوهنا وكذا إخضاع املمارسة الرايضية إلـى سـائر
ويرتبط الوصول للمستوايت  أهنا جماال فنيا ال يعي متغرياته إال من تعمق يف ممارستها وتدريسها وتدريبها ابإلضافة إلـى

الربامج عملية التدريب أي على تنظيم وإخراج املوسم التدرييب إلعداد  العالية مبدى قدرات مدرب كـرة الـسلة علـى إدارة
وسأحاول يف هذا الفصل اإلحاطة بكل ما يتعلق بكرة السلة مـن  واملتكاملة وصوال إىل األهداف املنشودة املتناسـقة

 .  تـاريخ نـشأهتا وقوانينها إىل خصائص ممارسيها واملشرفني عليها
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 :  تعريف كرة السلة ـ.1

م، ويف  3.05 سلة مرتفعة عـن أرض امللعب بـ : هي لعبة جتري بني فريقني، يسعى كل فريق إلدخال الكرة يف
 .م ( سلة لفريـق يـركض أعـضاء الفريـق إلدخال الكرة يف السلة لتسجيل نقطة تفوق 15*28كل جهة من امللعب ) 

 ، يـستطيع الرجال والسيدات ممارستها ضمن القواننيالقدم وهي إحدى األلعاب الرايضية األكثر شعبية يف العامل بعد كرة 
 نفسها والقواعد املهارية ذاهتا . 

  : نشأة كرة السلة وأماكن انتشارها ـ.2

كانت لعبة كرة السلة فكرة ال مالمح هلا وإمنا هي وليدة حاجة إلجياد نـشاط للرايضيني احملبوسني يف اجلمنزيوم 
الة مجعية الشبان املـسيحية شعرت هبذه احل .أو بني اجلدران والـسقف هربـا مـن رداءة الطقس واملطر حىت ال جيمد نشاطهم

أبمريكـا فكلـف مـديرها الـدكتور جوليك الـدكتور انيـسميث أستاذ جامعة كانغرس سييت بلورنس أن يـضع فكرة لعبة تسد 
 ويف فصل الشتاء ابلتحديد .  1891هذا الفراغ سنة  

نا أن ننقلها هنا كما كتبها وقد كتب لنا الدكتور مسيث بنفسه قصته يف إجياد هذه اللعبة ومولدها، وخري ل
 :صاحبها لكي نكون صادقني يف اتريخ هذه اللعبة. لقد قال

م اتفق رأي مدراء الرتبية الرايضية على أنـه ال األملـان وال السويديون وال الفرنسيون برباجمهم 1890إنه يف عام 
ة فقرروا انه البد من إجياد لعبة تلعب يف املختلفة هدوان إىل برانمج كامل يكفي حباجـة أعضاء مجعية الشبان املسيحي

املالعـب املقفلة ليال أثناء فصل الشتاء، فكلفين الدكتور جوليك أن أحبث عن لعبـة متـأل هذا الفراغ ابلذات، وكان تكليفه 
بل لعبة  على أثر تقدميي لبحثني كنت انتهيت منهمـا إلـى ضرورة إجياد لعبة خاصة شريطة أال تكون جمرد مترينات بدنية،

شـيقة مسلية فيها منافسة وحيوية، فاجتهدت أوال أن أدخل بعض التعديالت على لعبة من األلعاب الشائعة حىت ميكن 
أن تؤدي الغرض ولكين فشلت يف هذا وفـي أن أجـد منها لعبة مناسبة، فصرفت النظر عن االقتباس من هذه الناحية 

كلها. فالحظت واستعطت أن أجـد مركـز الـدائرة وهو أنه يف مجيع   وبدأت أفكـر فـي دراسة أسس وقوانني اللعبات
أما اخلطوة الثانية اليت قام الدكتور مسيث فكانت أن أحـضر بعـض  .األلعاب اجلماعية ال بد من وجود كرة من نوع ما

مللعب، فالحظ أن امللعب أمامه فـي هذا ا السلةالالعبـني داخل صالة مقفلة للتدريب مجنازيوم وطلب منهم أن يلعبوا كرة 
وأخرى يف تعديل  مث حاول مـرة أخـرى  -كرة القاعدة  –فحاول إدخال لعبة أخرى وهي بيسبول  . ال يصلح هلذه اللعبة

ألعابه ولكن أخريا وجد أن من الصعب تـدريس بعـض هـذه األلعاب وأن بعضها اآلخر عبارة عن مبارايت عنيفة غري 
الضيقة، لذا طلب من األوالد أن ميرروا الكرة بينهم ابأليدي ال ابألقـدام، فالحظ أهنم جيدون صـاحلة ملثـل هـذه املالعب 

 .(2007عمر, ) متعة يف لقف الكرة ومراوغـة بعـضهم الـبعض حلمايتهـا واالحتفاظ هبا
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كما الحظ أيضا أن الفريق املضاد يقفز عاليا حماوال قطع طريـق الكـرة أثنـاء متريرها، وأصبح النشاط واحلركة 
ن يلعبوا الكـرة والسرعة ميأل امللعب يف سبيل االستحواذ على  الكرة فأوقف الدكتور مسيث اللعب وطلب من األوالد أ

أبقـدامهم فاعرتض عدد كبري منهم وطلبوا منه أن يسمح هلم ابالستمرار يف اللعب ابليـدين، ألن امللعب ضيق وال ميكنهم 
التحرك فيه بسهولة، األمر الذي جيعلهم يلجئون إىل اخلشونة وإيذاء بعضهم البعض، وكانت هذه التجربة هي نقطة 

 تصوره لفكرة كرة السلة.
بدأ ميالد فكرة كرة السلة، ولقد اختذت اللعبة هذا االسم نـسبة إلـى أن أول هدف استعمل للتصويب  وهكذا

أي كرة السلة، وتعترب كرة السلة اللعبة األوىل اليت  Basket ballمسيث اسـم ث عليه كان سلة خـوخ فـأطلق عليهـا انيـ
حاجة شعر هبا جمتمع، ولقد أراد الدكتور انيـسميث أن تكون لعبته اجلديدة وضعت بعـد دراسة واعية بقصد مقابلة 

األمريكية، فمنع اجلري ابلكرة حىت ال يهاجم الالعبون من حيمل  السلةخالية من اخلشونة وألعاب العنف اليت يف كرة 
لالعب، حىت ولو مل تكن الكرة الكرة مهامجة عنيفة ألخذها منه مث جعل يف الثالثة عشر قانوان اليت وضعها جمرد ملس ا

معه خطأ يتناىف مع روح اللعبة، وجيعل الفكرة األساسية للعـب هـي اجلري والتمرير والتصويب دون ملس اخلصم أو 
مهامجته بعنف، وكانـت الـسلة يف ابدئ األمر عبارة سلة خوخ مسدودة القاع، وكان من الضروري أي يكون يف كل 

لكرة عندما تستقر يف اهلدف، مث أزيـل القـاع فأراح احلكم من الصعود واهلبوط إلخراج ملعب سلم حىت ميكن إخراج ا
ووضع الدكتور انيسميث ثالث عشرة قاعدة للعبة اجلديدة مل تـزل هنـاك اثنتـا عشرة قاعدة منها  .الكرة عند كل هدف

 .ازت قبوهلم وأوصوا ابلسري هباحىت اآلن يف قانون اللعبة مث اقرتح الفكرة على هيئة التـدريس ابجلامعة فح
ودخلت اللعبة اجلديدة املدارس والكليات واجلامعات بـشكلها هـذا حتـى قبـل أن توضع هلا بقية القوانني املنظمة، 

 وكان نتيجة ذلك أن كل والية أو منطقة كانـت تطبق قوانني اللعبة بطريقة خمتلفة عن طريق غريها من الوالايت   . 
شبان املسيحية اللعبة يف الوالايت املتحدة وغريها من البالد اليت كان للجمعية فروع فيها، وكان وتبنت مجعية ال

عدد الالعبني يف بداية األمر تسعة، ثالثة للهجـوم ثالثة للوسط وثالثة للدفاع، مث عدل هذا العدد إىل مخسة أو سبعة 
 .حـسب اتفـاق رؤساء الفرق قبل املباراة

 .نود األمريكيون إىل ثكناهتمأدخلها اجل 1900ويف 
 .تكون دوري اجلامعات األمريكية لكرة السلة 1902ويف 

أقيمت األلعاب األوملبية مبدينة سان لويس ابلواليـات املتحـدة األمريكية، وقدمت الفرق  1904 ويف عام 
 .رتاف هبا يف تلك الدورةاألمريكية عرضا يف كرة السلة يف هذه الـدورة بقـصد االعرتاف هبا دوليا، وقد مت االع

  .انتشرت اللعبـة عـن طريـق اجلنود األمريكيني يف أحناء العامل 1914-1918ويف أثناء احلرب العاملية األوىل  
أول دورة عاملية لكرة السلة وعلى  أقيمـت فـي تورينـو إيطاليا1933وضع هلا قانون خاص ويف سنة 1915ويف سنة 

 .يف عـداد األلعاب األوملبية وظهر أول احتاد دويل هلا يف العام نفسهإثرها مت العمل على إدخاهلا 
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أقيمت األلعاب األوملبية بربلني، وفيها أدخلت كرة السلة األولـى، وجرت املبارايت حبضور 1936ويف عام 
 .مؤسسها جيمس وشاهد أبم عينه النجاح الـذي حققتـه

 :نها وبعد انتهاء الدورة مت إدخال عدد من التعديالت م
تقسيم امللعب إىل قسمني متساويني، وقاعدة العشر ثواين، ومنع إرجاع الكرة إلـى منطقة الدفاع بعد مرورها 

  .على اخلط النصفي
  . (2003معوض, ) دولة 21ودخلت كرة السلة امليدان األومليب واشرتك يف هذه اللعبة يف تلـك الـدورة 

 خصائص و متطلبات العب كرة السلة : ـ.3

احلالة الوظيفية ألجهزة اجلسم الداخلية انلت اهتمام العلماء يف مجيع أحناء العامل على اعتبار أهنا تساهم  إن
الجتاهـات احلديثة يف بقدر كبري يف احلكـم على الكفاءة العامة للفرد، كما أن املقاييس الفسيولوجية تعترب من أهم ا

عمليات تقومي احلالة البدنية وكذلك احلكم على احلالـة الـصحية التـي يكون عليها الالعب، كما أن استمرارية عمل هذه 
األجهزة الداخلية بكفاءة عالية أثناء النشاط يتوقف على مدى سالمتها ولياقتها العضوية والقدرة على االسـتجابة 

 .للمنبهات احلركية

 تطلبات البدنية : امل ـ.1ـ.3

لعبة كرة السلة من أكثر األلعاب اجلماعية اليت تتضمن حركـات متعـددة سـواء أكانت حركات بسيطة أو 
حركات مركبة، وتزداد احلاجة إىل اللياقة البدنية لالعـب كرة السلة مع صغر مساحة امللعب إذا ما قيست مع املالعب 

رة السلة من أكثر العيب األلعاب الرايضية لياقة بدنية فهـو يبذل جهودا األخرى، وقد أثبتـت الدراسات أن العب ك
جبارة خالل ممارسة لعبته حيث ينطط وميرر ويصوب كـرة ثقيلـة الوزن، وهو يواجه ارتفاع يف اهلدف وهذا كله يتطلب 

اهلجوميـة والفنيـة على أكمل وجه أن يتمتع الالعـب بـالقوة والسرعة والتحمل والرشاقة من أجل القيام بواجباته الدفاعية و 
وكذلك فهو حباجة إىل القدرة على التوافق والرتكيز يف أدائه ومن هنا فال بد من العناية بنواحي اللياقة البدنية لالعب 

                اليت ميكن أن يكون هلا الدور الكبري يف حسم النتيجة لصاحل الفريق  خاصة وقد أصبحت من األمور
 . (1998رشيدة, )

 ملتطلبات الفسيولوجية : ا ـ.2ـ.3

ونظرا لطبيعة األداء احلديث يف كرة السلة وما يتطلبه من زايدة هائلة يف محـل التدريب ومحل املباراة من حيث 
الشدة أو احلجم يوضح كل من أبو العـال عبـد الفتاح، إبراهيم شعالن، أن املتطلبات الفسيولوجية ألداء مباراة معينة 
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بينها معدل اللعب هلذه املباراة وهذا املعتدل خيتلف ابلتأكيد من مباراة إىل أخرى تبعا ملستوى يعتمد عـدة عوامل من 
وبتحليل مواد القانون الدويل لكرة  .املنافسة كما أن املقع واملركز والوظيفة يف امللعب يكون هلا متطلبات فسيولوجية معينة

يقاع اللعب، فقاعدة الثالث ثـواين واخلمـس ثـواين والعـشر ثـواين السلة يتضح اجتـاه اهلـدف مـن مـواده إلـى اإلسراع إب
والثالثني اثنية أدى ذلك إىل احلاجة إىل التحركـات الـسريعة وكـذلك اجملهـود املبذول عالوة على متطلبات اهلجوم والدفاع 

حتـرك 77حترك هجـومي و 83إىل  1995أبنواعها املختلفة اليت قد تصل كمـا ذكرها علي البيك وشعبان إبراهيم  
ومن هنا تظهر أمهية التحضري البدين اجليد ونوع  .مرة جري سريع خالل الزمن املباراة35وثبة، و 133دفاعي، و 

احلصص التدريبية املختارة من حيث الشدة واحلمل وحىت أوقات الراحة ( مرحلة االستشفاء) بـني التمارينـات أو بني 
 .(1998رشيدة, )الطاقة ومواصلة بذل اجلهد أثناء املنافسات  الوحدات التدريبية السرتجاع

 :  املهارات األساسية لكرة السلة ـ.4

تتطلب املهارات األساسية مثل التصويب واحملاورة والتمرير.....الـخ، اسـتعدادا ولياقة خاصة جبزء اجلسم أو 
قة العامة، حىت ميكن اجناز املهـارة األجزاء اليت يشرتك يف أدائها وذلك ابلطبع مع متتع الالعب بدرجة عالية من اليا

ابلـشكل الفنـي الصحيح، بتوافق وسالسة وأبقل جمهود وهذا يعين أن تـؤدى املهـارة ابسـطة العضالت املطلوبة فقط. من 
ـارات هنا جيب ختطيط برانمج اإلعـداد البـدين اخلـاص ابلرتكيز على بناء وتقوية اجملموعات العـضلية املـشاركة فـي أداء امله

األساسية للعبة، على أن توجه عناية خاصة للمهارات األكثر ارتباطـا مبتطلبـات  املباراة، وقد توصل العديد من الباحثني 
 :إىل ترتيب درجة أمهية مهـارات اللعبـة كالتايل

 الدفاعية واهلجومية  السلة حتت التصويب من القفز، ومجع الكرات املرتدة، وحركات

 ات :التصويب من الثب ـ.1ـ.4

تتم عملية التصويب حتت ظروف خمتلفة أثناء املباراة، لـذلك جيـب أن يتمتـع الالعب مبقدار مناسب من القوة 
للذراعني والكتفني من أجل التحكم يف الكرة، وقـد أوضحت الدراسات أنه ال توجد جمموعة عضالت حمددة ميكن 

ية كل اجملموعة العضلية العاملـة علـى الذراعني حىت ال حتديد عملها فـي منطقة معينة، من هنا جيب االهتمام بتنم
 تضطرابن أثناء عملية التصويب .

، كمـا أن خطوات القفز جيب أن اليدينتؤدى عملية القفز ابالمتداد اقوي للمقعدة ومفصل كل من الرجلني و 
 على .تكون قصرية وبسرعة أقل من القصوى، حيث تـستغل معظم القوة االنفجارية يف القفز أل
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 مهارة احملاورة :  ـ.2ـ.4

ضد (إن العب كرة السلة اجليد هو الذي جييد احملاورة أبقصى سرعة وبكلتا يديه، ويف ظروف املباراة املختلفة 
ويف  .، وهي تعد من أهم املهارات الفردية للعبة ، ذلك أهنا وسيلة االنتقال الفردية الوحيدة ابلكرة يف امللعب)الدفاع

كتف وعضد و ساعد ورسغ وأصابع الالعب حركات توافقية متتالية يف وقت واحد، هذه احلركات احملاورة يؤدي كل من  
 تؤدى بسرعات خمتلفة تبعا لظـروف اللعب .

 مهارة مجع الكرات املرتدة :  ـ.3ـ.4

يتفق العديد من كبار مدريب كرة السلة على حقيقة أن الفريق الذي يتحكم أفـراده يف لوحيت كرة السلة هو 
كرب فرصة للفوز بنتيجة املباراة، وعلى ذلـك ميكن التأكيد أبن مهارة مجع الكرات املرتدة هي أهم مهارات الفريق األ

اللعبة. ومـن أهـم القدرات احلركية املرتبطة هبذه املهارة سـرعة رد الفعـل والرشـاقة والتوافـق العضلي العصيب والقوة املميزة 
، والقـوة لعضالت الذراعني) كذلك من الضروري امتالك الالعب لسمات اليدين ابلسرعة(العضالت املادة للساق و 
 الشجاعة والـروح القتالية واملبادرة .

 مهارة التمرير :  ـ.4ـ.4

الكثري من املدربني يضعون اخليار يف الطرق بغرض تطوير مهـارة التمريـر، غري أن البعد التكتيكي يف نظري هو 
تكـز على وضعيات اللعب، سواء كانت على شكل ألعـاب أو إعـادة بنـاء وضـعيات املهم، لذا فإن الكثري من التمرينات تر 

مشاهبة للعب، وهذا ال يعين أن مهارة التمرير واستقبال الكرة غري مهمة، ولكـن يف نظري تكون يف املرتبة الثانية والعمل 
ررة أثنا أداء احلركة. و تؤدى مهارة التمرير املرتبط بتطوير دقة التمرير يتمحـور حول وضعية إجياد احللول للمشاكل املتك

والرسغ والكوع والكتف، وعلى ذلك فإن االهتمام بتنمية العضالت  ابستخدام العضالت املادة ملفاصـل الـذراعني األصـابع
رات التمرير العاملـة علـى هذه املفاصل من الناحيتني البنائية واحلركية سيؤدي ابلـضرورة إلـى االرتقـاء مبستوى أداء مها

 .رينات األثقال املتوسطة األوزاناملختلفة، ويتـضمن الربنـامج البنـائي اسـتخدام التمرينات احلرة ومترينات الكرات الطبية ومت

 الدفاعية واهلجومية :  السلةمهارات حركات  ـ.5ـ.4

استخدامها يف  تعد مترينات العدو واجلري واألثقال واحلبال واملدرجات من أهم وسائل التـدريب اليت ميكن
برانمج رفع مستوى التحمل العضلي والرشاقة والـسرعة لالعبني، متهيدا الشرتاكهم فيما بعد يف برانمج تنمية كل مهارات 

 . (1997زيدان, ) الدفاعية واهلجومية السلةحركات 
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 خالصة : 

رايضات، فهي تتطلب اللياقة البدنية واملقـدرة إن رايضة كرة السلة هي أكثر الرايضـات إنعاشـا للجـسد والـنفس بـني كـل ال
وهي من الرايضات اجلماعية  .االحرتافيـة واجلهـد والتنـسيق والرشاقة والتيقظ واملقدرة على التعاون بني أعضاء الفريق الواحد

ديلها منع القليلة اليت متنع االحتكاك اخلشن بني الالعبني حيث كانت من أهم قواعدها يف سن خمتلف القوانني وتع
العنف والسرعة فـي اللعب ملنع تضييع الوقت ولعب املدة احلقيقة املسطرة، هذا ما يتطلب التمتع بلياقة بدنية مؤهلة 

 لبذل جمهود فسيولوجي كبري ملواكبة التطور السريع الذي حيدث فـي خمتلف أحناء العامل .
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 :   متهيد

يعد إنتاج الطاقة يف جسم اإلنسان من املوضوعات املهمـة فـي فـسيولوجيا احلركة الرايضية، ألنه من املوضوعات 
وثيقة الصلة حبياة اإلنسان وبكفـاءة اجلسم أثناء األداء البدين يف الرايضة، وتظهر أمهية الطاقة جلسم اإلنسان فـي كوهنا 

وتعترب الطاقة يف جسم اإلنسان املصدر اهلام للحركة وهي مصدر االنقبـاض   .ائفه احليوية املعقدةجتعله يقوم بكافة وظ
العضلي وهي مصدر األداء الرايضي بشىت أنواعـه، وال ميكـن أن حيـدث االنقباض العضلي املسئول عن احلركة أو عن 

كل انقباض عضلي أو لكل أداء رايضـي متشاهبة أو تثبيت أوضـاع اجلـسم بـدون إنتاج طاقة، وليست الطاقة املطلوبة ل
بشكل موحد، فالطاقة الالزمة لالنقباض العضلي الـسريع ختتلـف عن الطاقة الالزمة لالنقباض العضلي املستمر لفرتة 

اءة اجلسم طويلـة، ولذلك فإن تـدريب نظـم إنتـاج الطاقة ورفع كفاءهتا يعين رفع كفاءة اجلسم يف إنتاج الطاقة، أي رفع كفـ
يف األداء الرايضي، ولذلك أصبحت برامج التدريب كلهـا تقـوم علـى أسس تنمية نظم إنتاج الطاقة، ، حيث أصبحت 
نظم إنتاج الطاقـة وتنميتها هي لغة التدريب الرايضي احلديث واملدخل املباشر لرفـع مـستوى األداء الرايضي دون إهدار 

 ات تدريبيـة أخرى بعيدة كل البعد عن نوعية األداء الرايضي التخصصي.للوقت واجلهد الذي يبذل فـي اجتاهـ
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 نظم إنتاج الطاقة :  ـ.1

أصبح املدخل احلديث لتنمية كفاءة اجلسم الفسيولوجية هـو تركيـز بـرامج التدريب لتنمية نظم إنتاج الطاقة، وال 
ن تطبيقات نظم إنتاج الطاقة، كما ال ميكن أن يتطـور مـستوى ميكن حتقيق أهداف العملية التدريبية إذا ما متت بعيدة ع

الرايضي ما مل توجه برامج التدريب لتنمية نظم إنتاج الطاقة اليت يعتمد عليها خالل املنافسة، فإنتاج الطاقة عملية ضرورية 
حركـة أو أداء رايضي، لالنقباض العضلي، وبدون إنتاج الطاقة لن يكون هناك انقباض عضلي وابلتايل لن تكون هناك 

 :ونظم إنتاج الطاقة ثالثة نظم وهي
   النظام الفوسفايت الالهوائي    -  
  نظام حامض الالكتيك الالهوائي    -  
  . النظام األكسوجيين اهلوائي    -  
                 ختتلف هذه النظم فيما بينها يف سرعة إنتاج الطاقة، وهتدف هذه النظم مجيعـا إىل إعادة تكوين مادة 

 (ATP )  وهي عبارة عن مركب كيميائي غنـي ابلطاقـة موجود يف مجيع خالاي اجلسم، وهذا املركب هو املـصدر املباشـر
إلنتـاج الطاقة، فعندما ينشطر يولد طاقة ميكانيكية تؤدي إىل انقباض العـضلة، وفـي نفس الوقت يصاحب ذلك توليد 

املخزونة يف العضالت قليلة وال تكفي لالسـتمرار  ( ATP) كمية  غري أن .تصاحب االنقباض العضلي طاقة حرارية
فـي العمل إالّ لبضع ثواين معدودة، ولذلك تعمل نظم إنتاج الطاقة على إعادة بنـاء هذا املركب بعد انشطاره حىت يستمر 

إنتاج الطاقة يف عملية استعادة تكوين هذا املركب حيث تتم يف توليد الطاقـة الالزمـة لالنقبـاض العضلي، وختتلف نظم 
هذه العملية بدون األكسجني وهي الطريقة األسرع أو ابألكـسجني وهـي الطريقة األبطأ، ولكن يتحدد النظام املستخدم 

 . (1997الفتاح, ) تبعا لطبيعة األداء البـدين نفـسه وسرعته وفرتة استمراره
 :وميكن تلخيص الفوائد التطبيقية لدراسة الطاقة احليوية فيما يلي

 .تصنيف األنشطة الرايضية وفقا لنظم الطاقة -
 .تصميم برامج التدريب املختلفة وفقا لتنمية كفاءة نظم الطاقـة مبـستوايهتا املختلفة -
 .لتدريب وبعد استخدام الوسائل املختلفةتصميم برامج االستشفاء أثناء ا -
 تنظيم تغذية الرايضي، سواء قبـل أو أثنـاء أو بعـد التـدريب لـضمان استمرارية اإلمداد ابلطاقة وكذلك  -

 .سرعة تعويض مصادرها
  .حتسني مقاومة التعب أثناء التدريب واملنافسة  -
 .االختبارات واملقاييس الفسيولوجية لنظم الطاقة  -
 



  23  أنظمة إنتاج الطاقة و التدريب الرايضي

 طاقة احليوية يف اجملال الرايضي : نظم ال ـ.2

ال ميكن أن حيدث االنقباض العضلي املسئول عن احلركة أو عن تثبيت أوضـاع اجلسم بدون إنتاج طاقة، وليست 
الطاقة املطلوبة لكل انقباض عضلي أو لكـل أداء رايضي متشاهبة أو بشكل موحد، حيث يشمل اجلسم على نظـم 

يعة أو الطاقة البطيئة تبعا الحتياجات العضلة وطبيعة األداء الرايضي، وهذا الذي سنحاول خمتلفـة إلنتـاج الطاقة السر 
 طه يف العنصر املوايل ابلتطرق بشيء من التفـصيل إلـى نظم الطاقة الالهوائية واهلوائية وقدراهتما.يبست

 نظام األكسجني : النظام اهلوائي ـ.1ـ.2

الطاقة بوجود األكـسجني كعامـل فعال خالل التفاعالت  يتميز هذا النظام عن النظامني اآلخرين إلنتاج
ويتم نظام األكسجني يف داخل اخللية العضلية، ولكن يف حيز حمدود هو امليتوكندراي وهي  ( ATP) الكيميائية إلعادة 

 .عبـارة عن أجسام حتمل املاد الغذائية للخلية وتكثر وجودها يف اخلالاي العضلية
التدريب الرايضي بصورة فعالة على امليتوكوندراي فتزداد يف العدد واحلجم معا، وهو أمر هام إلنتاج مزيد ويؤثر 

  .من الطاقة عند الرايضيني
عن طريق أكسدة املواد ( ATP) ويعتمد هذا النظام لتحويل الطاقة على ثالثة مصادر إلعادة بناء  

وافر متطلبـات هـذا النظام من األكسجني يف اهلواء اجلوي ومصادر الطاقة الكربوهيدراتية والدهون والربوتني، ونظرا لتـ
املخزونة يف اجلسم فإنـه يتميز مبقدرته على حتويل قدر كبري من الطاقة ولفرتة طويلة، ولذلك فهو يعتبـر النظام السائد يف 

لكونه ة ألنشطة القوة والسرعة الالهوائية األنشطة البدنية ولفرتة طويلة، وهي أنشطة التحمل، كما أنه يعترب قاعدة أساسي
عامال مساعدا على سـرعة االستشفاء خالل فرتات الراحة البينية، ويصل معـدل االسـتهالك إلـى مـستواه األقصى خالل 
بضعة دقائق، كما يرتبط هذا النظام أيضا بعمـل وكفـاءة أجهـزة أخرى مسئولة عن توفري األكسجني كاجلهاز الدوري 

 .(2006عالوي & الفتاح, )واجلهاز التنفسي والدم

   أو النظام الفوسفايت : ATP -PC نظام  ـ.2ـ.2

دريب ال تكفي إلدامة القدرة املوجودة يف العضلة، حىت فـي عـضالت الرايضـيني جيـدي الت( ATP) إن كمية 
مرتا فقط، ولذلك ففيما عدا بضع 50ثواين فقط، وميكن أن تكون لنصف جراين مسافة 3العضلية القصوى إالّ حلوايل 

جديد ابستمرار، حىت أثناء إجراء الـسباقات الرايضية القصرية و  ( ATP) ثوان يف كل مرة فمن الضروري أن يتولد 
               وسفات الكرايتني من املركبات الكيميائية الغنية ابلطاقة وهو يوجد فـي اخلالاي العضلية مثله يف ذلك مثليعترب ف

 (ATP )  وعند انشطاره تتحرر كمية كبيـرة مـن الطاقة تعمل هذه الطاقة على استعادة بناء (ATP )  املصدر املباشر
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املول هو وزن الغرام اجلزيئـي وهو عبارة عن  PC (ابل انشطار مول مق ( ATP) للطاقة حيث يتم استعادة مول 
ومن املعروف أن  .)اجملموع الكلي للوزن الذري ملكوانت املركب الكيميائي ويـستخدم املول كوحدة قياس للمركبات

مول 0.6السيدات و  مول يف0.3يف العضلة قليلة جدا وهـي تقدر حبوايل  PCو  ( ATP) الكمية الكلية ملخزون 
مرت أبقصى سرعة 100يف الرجال وهذا ابلتايل حيدد مـن إنتاجية الطاقة بواسطة هذا النظام، فيكفي أن يعدو الالعب 

 . (2006& الفتاح,  عالوي) لينتهي خمزونه

  اجللكزة الالهوائية : نظام حامض الالكتيك  ـ.3ـ.2

ال هوائيا بواسطة عملية اجللكزة الالهوائية، وخيتلف هنا ( ATP) يعتمد هذا النظام أيضا على إعادة بناء 
بـسيطة فـي سـكر مصدر الطاقة حيث يعترب مصدرا غذائيا يـأيت مـن التمثيل الغذائي الكربوهيدرات اليت تتحول إىل صـورة 

اجللوكوز الذي ميكن استخدامه مباشرة إلنتاج الطاقة أو ميكن أن خيـزن فـي الكبد أو يف العضالت على هيئة جليكوجني 
اليت تنتج ال هوائيا مـن انشطار ( ATP) أن كمية جزيئات  Lamb 1984ويذكر المب  .الستخدامه فيما بعد

مول، واألنشطة 39حالة تـوافر األكـسجني فإن نفس الكمية تعطي مول فقط، أما يف 3جم جليكوجني حوايل 180
وقد يرجع السبب فـي ذلك ( ATP) الرايضية اليت تعتمد على اجللكزة الالهوائية ال حتتاج إىل إعادة كمية كبرية من ، 

تيك كجم من حامض الالك/مللي مول6-7ملليجرام أي حوايل من 60-70إىل قدرة العضالت والدم على حتمل من 
ملليجرام فـال تـستطيع العـضالت وكذلك 180حىت ظهور التعب، فإذا مت انـشطار كل كمية اجلليكوجني واليت مقدارها 

الدم حتمل كل الكمية من حامض الالكتيك وينتج عن ذلك هبـوط فـي مستوى األداء، ومعظم األنشطة اليت تعتمد 
اميكية مثل سباقات السباحة والعدو، كما تتميز أنشطة العمـل على العمليات الالهوائية غالبا مـا تكون أنشطة دين

وتتم هذه التحوالت من خالل سلسلة تتكون  2.دقيقة1ثواين و 5الالهوائي ابلشدة العالية ويستمر زمن أدائها مابني 
 (1998شعالن & الفتاح, )تفاعال كيميائيا وكل من هـذه التفاعالت له أنزميه اخلاص 12من 

 :أنواع القدرات الالهوائية ـ.3

 :تنقسم القدرات الالهوائية إىل نوعني مها

 :القدرة الالهوائية القصوى  ـ.1ـ.3

لبدنية وهي القدرة على إنتاج أقصى طاقـة أو شـغل ممكـن ابلنظـام الالهـوائي الفوسفايت، وتتضمن مجيع النشطة ا
 .ثواين5-10اليت تؤدى أبقصى سـرعة أو قـوة ويف أقل زمن ممكن يرتاوح مابني 
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 :السعة الالهوائية ـ.2ـ.3

ويطلق عليها أيضا التحمل الالهوائي وهي القدرة علـى االحتفـاظ أو تكـرار انقباضات عضلية قصوى اعتمادا  
األنشطة البدنية اليت تؤدى أبقصى انقباضات  على إنتاج الطاقة الالهوائية بنظام حـامض الالكتيك، وتتضمن مجيع

ماتيوز Wilmore 1994عضلية ممكنة سواء اثبتة أو متحركة مع حتمل التعب حىت دقيقة أو دقيقتني ويذكر ويلمور  
1981 Mathews  أن السعة الالهوائية تعين قدرة العضلة على العمل يف إطار إنتـاج الطاقـة الالهوائيـة واليت ترتاوح

اثنية حىت دقيقتني بشدة قصوى، ويتطلب ذلـك كفاءة يف قدرة العضالت على حتمل نقص األكـسجني 30قل من بني أ
ومن بني هذه األنشطة  .وزيـادة قـدرة تلـك العضالت على استخدام نظم الطاقة الالهوائية وحتمل زايدة حامض الالكتيـك

ة هي اليت تعتمد على إنتاج الطاقة يف أقل زمن ممكـن كما أن السعة الالهوائي  .مرت100، 200، 400العدو ملسافة 
الالهوائية هي مبثابة قياسات احلد األقصى  ألداء عمل عضلي قصري اعتمادا على نظام الفوسفات، وتعترب قياسات السعة

القيـام  لعمليات التمثيل الغذائي الالهـوائي يف إنتاج الطاقة، ويضيف أن التحمل الالهوائي ميثل قدرة العضالت على
ثـواين حتـى دقيقتني اعتمادا على نظام حامض الالكتيك 10ابنقباضات عضلية ابحلد األقصى هلا خالل فرتة زمنية من 

 .  (2008سالمة, ) إلنتاج الطاقة

 التدريب الرايضي: ـ.4

يرى ماتفييف إن كل نوع من أنواع تدريب اللياقة البدنية عبارة عن قوانني وأنظمة تظهر التعود البيولوجي أو 
ف البيولوجي، وان التكيف البيولوجي حيصل ميدانياً من خالل التنفيذ يف مبعىن آخر تدريب اللياقة البدنية يساوي التكي

 حيز وجود مبادئ التدريب.
ومصطلح التدريب على العموم يعين جمموعة من اإلجراءات املخططة واملبينة على أسس علمية واليت يتم تنفيذها 

 وفقاً لشروط حمددة وموجهه لتحقيق هدف أو غرض ما يف جمال ما.
وم التدريب الرايضي احلديث يعين العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعملية واليت هتدف إىل وان مفه

 ضل النتائج يف الرايضة املمارسة قيادة وإعداد وتطوير القدرات واملستوايت الرايضية يف كافة جوانبها لتحقيق أف
 )2006الفتاح, عالوي & )
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 :  التدريب الفرتي  ـ.5

 عرفــه أمحــد بسطويســي انــه طريقــة مــن طــرق التــدريب األساســية لتحســني مسـتوى القــدراتالتدريب الفرتي 

 .  (1991, بسطويسى) البدنية معتمدا على حتقيق التكيف من فرتات العمل و الراحة البينية املستحسنة
وتستخدم هذه الطريقة يف معظم فعاليات الرايضة إن مل يكن مجيعها،إذ تؤثر على القدرة اهلوائية و الالهوائية 

ثق عنها من صفات بدنية مركبة ، ممثلة ابلقوة وهتدف هذه الطريقة إىل"تنمية وتطوير السرعة والتحمل والقوة وما ينب
 املميزة ابلسرعة ، وحتمل القوة ، وحتمل السرعة .

 
 

 
 : التدريب الفرتي1شكل رقم  
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 أقسام التدريب الفرتي ـ.1ـ.5

ماعية والفردية، و تعد طريقة التدريب الفرتي من أكثر الطرائق شيوعا يف التدريب الرايضي ابلنسبة لأللعاب اجل
 : قسمني تنقسم إىل 
 :التدريب الفرتي املنخفض الشدة ـ .1ـ.1ـ.5

هتدف هذه الطريقة اىل تنمية عدد من الصفات البدنية منها " املداومة العامة مداومة اجلهاز الدوري والتنفسي، 
 واملداومة اخلاصة، ومداومة القوة .

 الـدوري والتنفســي وذلــك مــن خــالل حتســني الســعة احليوية وتـؤدي هــذه الطريقــة إىل ترقيــة عمــل اجلهــازين
 للرئتني وسعة القلب ابإلضافة إىل العمـل علـى زيـادة قـدرة الـدم علـى محـل املزيـد مـن األوكسـجني، كمـا تؤدي إىل تنمية 

 . (2002الفاتح & السيد, ) بقدرة الفرد على التكييف للمجهود البدين املبذول الذي يؤدي إىل أتخري ظهور التع
مــن أقصــى مســـتوى  60-80ه الطريقــة ابلشـدة املتوســطة، إذ تصــل يف مترينــات اجلـري، مــن  %وتتميـز هــذ

          للفـــرد، وتصـــل يف مترينـــات التقويـــة ســـواء ابســـتخدام األثقـــال اإلضـــافية أو ابســـتخدام ثقـــل جســـم الفرد، من 
 رد.من أقصى مستوى للف 50 -%60

 
 : مكوانت محل التدريب يف طريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة1جدول رقم  

عدد مرات تكرار التمرين 
 فرتات الراحة البينية اجملموعات /

عدد مرات أداء        
 شدة أداء التمرين     التمرين / زمن أداء التمرين

 للقوة 30:  20
 للجري 06:  12

 احة إجابية غري كاملةر 
  ''90إىل  45للبالغني من 

معدل النبض : 
 نبضة / د 120/130

  إىل 60للناشئني من 
120'' 

   معدل النبض : 
 نبضة / د 120إىل  90

اثنية للقوة ،  30:  15
 اثنية للجري 90:  14

              %  80إىل  60
 مترينات اجلري يف

            % 60إىل  50
          القوة  يف مترينات

 ) مقاومات (

 (2002لسيد, الفاتح & ا)
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 التدريب الفرتي املرتفع الشدة ـ .2ـ.1ـ.5
والقدرة  والسـرعة (حتمـل السـرعة وحتمـل القـوة  )ـدف هاتـه الطريقـة إىل تنميـة العديـد مـن الصـفات منهـا هت

 ابيف غيــــ العضـلية وكـذلك القـوى العظمـى علـى درجـة معينـة وفيـه جنـد أن عضـالت جسـم الفـرد تقـوم ابلعمـل
 عقـب(األوكسـجيين  الــــدين )كنتيجــــة لشــــدة احلمــــل املرتفــــع، وهــــذا يعــــين حــــدوث مــــا يســــمى بظــــاهرة   األوكســــجني

 املبذول كـل أداء وآخـر،كمـا يـؤدي إىل تنميـة قـدرة العضـالت علـى التكيـف للمجهـود البـدين
 (2002, السيد&  الفاتح)

 مــن أقصــى مســتوى 80 -90تفعــة، إذ تصــل يف مترينــات اجلــري . مــن  %وتتميــز هــذه الطريقــة ابلشــدة املر 
 من أقصى مستوى للفرد. 75للفرد، وتصل يف مترينات التقوية ابستخدام األثقال اإلضافية إىل  %

 ة: مكوانت محل التدريب يف طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشد 2جدول رقم  

عدد مرات تكرار التمرين 
 اجملموعات /

عدد مرات أداء         فرتات الراحة البينية
 التمرين / زمن أداء التمرين

 شدة أداء التمرين    

 للقوة 10:  08
 للجري 15:  10

 راحة إجابية غري كاملة
 

و اثنية للقوة  30:  10
 اجلري

              %  90إىل  80
 مترينات اجلري يف

            % 75 إىل 60
          يف مترينات القوة 

 ) مقاومات (
 (2002, السيد&  الفاتح)
 مميزات التدريب الفرتي : ـ .3ـ.1ـ.5

 

 ويتميز التدريب الفرتي عن الطرائق األخرى مبا أييت :
 صل تطوير يف كافة مصادر حترير الطاقة بشكل أكثر مشولية من الطرائق األخرى حي -
  جتهيـزات أو مسـاحات واسـعة كاليت ابإلمكـان تنفيـذ الربنـامج التـدرييب يف أي مكـان إذ ال حيتـاج إىل -

 تستخدم يف الطرائق األخرى .
 تكــون الســيطرة فيــه بدقــة علــى كــل متغــريات التــدريب الفــرتي مثــل زمــن األداء والتكــرار وفــرتة الراحـة  -
 تقومي أتثري مكوانت محل التدريب أول أبول. -
 املراقبة للنتائج اجلزئية. تقومي حالة الالعب التدريبية عن طريق -
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 خطوات وضع برانمج تدرييب بطريقة التدريب الفرتي:ـ .4ـ.1ـ.5
 لوضع برانمج بطريقة التدريب الفرتي جيب إتباع ما أييت :

 ـي صحتديـدا نظـم إنتـاج الطاقـة املسـتهدف تنميتهـا واخلـاص بنـوع النشـاط الرايضـي التخص -
 .حتديد نوع التمرين املستخدم أثناء األداء -
 حتديد مواصفات الربانمج الذي يريد اسـتخدامه وفقـاً لنـوع النشـاط الرايضـي التخصصـي وذلـك بتحديد -

 عـدد التكـرارات وعـدد اجملموعـات وفـرتة األداء ونسـبة فـرتة األداء إىل فـرتة الراحـة ونوعيـة فرتة الراحة 
  .  (1991بسطويسى, )

  



  30  أنظمة إنتاج الطاقة و التدريب الرايضي

 
 :خالصة       

تعترب الطاقة احليوية يف جسم اإلنسان مصدر احلركة، وهي مـصدر االنقبـاض العضلي وهي مصدر األداء   
ة من خالل الغذاء الذي ال ينقل للخلية الرايضي بشىت أنواعه، حيث حتصل خاليـا اجلـسم على الطاقة من البيئة احمليط

لكـي يتحـول إىل شغل بيولوجي مباشرة وإمنا يتحول إىل مركب كيميائي غين ابلطاقـة حيـث تكون كميته حمدودة جدا ، 
وهي كمية تكفي اإلنسان ألداء عمل عضلي سريع ولكن لفرتة زمنية قصرية ال تتعدى بضعة ثواين، لـذلك وحىت يستمر 

بصفة مستمرة وإال توقف اجلسم عن إنتاج   ( ATP) نتاج الطاقة ال بد من مصادر تساعد علـى إعـادة بنـاء الفرد يف إ
 (ATP )  كما تتطلب مجيع التفاعالت الكيميائية الالزمة يف اجلسم نشاط اإلنزميات سواء كـان ذلـك هلـضم املواد ،

عليه فمعرفة وإدراك هذه العمليـات الفسيولوجية يف جسم الرايضي تساهم يف الغذائية أو لعمليات األكسدة وغريها، و 
ختطيط برامج ووحدات تدريبية وأوقات استشفاء ونظام غذائي موافق للمتطلبات البدنية للرايضـي قـصد رفـع مـستواه 

والظهور ابملستوى اجليد واملطلوب يف خمتلف املنافسات الرايضية .



 

 

 

 

 

 

 

 ية التطبيقيةاخللفية املعرف
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   33  اإلجراءات امليدانية للدراسة

 :متهيد 

يتم الرتكيز كثريا على اجلانب التطبيقي يف البحوث العلمية قصد اإلجابة على التساؤالت اليت تطرح حول املوضوع 
ات املصاغة أو بطالهنا, املدروس, وهذا بتوظيف التقنيات اإلحصائية يف التحليل و التفسري للتأكد من صحة الفرضي

 وهنا تتجلى أمهية اختيار الوسائل الصحيحة و املناسبة جلمع املعلومات والتقنيات املناسبة للرتمجة املتعلقة ابلبياانت.
هذا الفصل متعلق مبنهجية الدراسة امليدانية من حيث املنهج املناسب وعينة الدراسة وشرح األدوات املستعملة 

 إبراز عالقتها ابلفرضيات وكذا التقنيات اإلحصائية املستعملة.مع البياانت جلمع وحتليل 
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 الدراسة اإلستطالعية :  ـ.1

إن الدراسة اإلستطالعية هي عملية يتبعها الباحث قصد جتربة وسائل البحث ملعرفة صالحياهتا وكذا صدقها 
 لضمان دقة وموضوعية النتائج احملصل عليها يف النهاية.

وكان اهلدف  على أفراد عينة البحث 2017جانفي  05مل إبجراء الدراسة االستطالعية يف يوم قام فريق الع
 من التجربة اإلستطالعية هو:

 معرفة مدى مالئمة اإلختبار لقياس املتغريات املطلوبة. -
 التأكد من مدى مالئمة االختبار لعينة البحث.-
 االختبار.التأكد من كفاءة فريق العمل املساعد أثناء تنفيذ -
 التأكد من سالمة وصالحية األجهزة واألدوات املستخدمة يف االختبار.-
 معرفة زمن االختبار وهتيئة االستمارات اخلاصة لتدوين املعلومات والقياسات والبياانت.-
 معرفة الصعوابت واملعوقات اليت تواجه فريق العمل املساعد لتفاديها يف التجربة الرئيسية.-
 س العينة وهو شرط أساسي ينبغي للباحث القيام به قبل الشروع يف الدراسة معرفة جتان -

 جتانس العينة : ـ.1ـ.1

ابلبحث وقد مس جتانس  املؤثرةوذلك من أجل أن يكون هناك تكافوء بني أفراد العينة على األقل فيما يتعلق ابملتغريات 
 العينة املتغريات التالية : 

 السن مقاسا ابلسنوات  -
 ا ابلكيلوغرام الوزن مقاس -
 الطول مقاسا ايلسنتمرت  -

 وملعرفة مدى جتانس عينة البحث نرى يف اجلدول التايل : 
 

 لتجانس الفروق Leveneختبار إ:  3جدول رقم  

Sig. df2 df1 Levene Statistic  

.864 6 1 .032 Age 

.783 6 1 .083 Height 

.700 6 1 .164 Weight 
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 :  3من خالل اجلدول رقم 
 أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني  ( sig = .864 > α )  نالحظ أن قيمة -

 أفراد العينة يف متغري السن .
 أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني ( sig = .783 > α )  نالحظ أن قيمة -

 . الطولأفراد العينة يف متغري ا 
 أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني  ( sig = .700 > α )  نالحظ أن قيمة -

 أفراد العينة يف متغري الوزن  .
 د جتانس بني أفراد العينة ومن هذا نستخلص وجو 

 ضبط متغريات الدراسة :  ـ.2

إنصب الرتكيز يف هذه الدراسة على املتغري املستقل وهو الذي يؤدي يف قيمته إىل التأثري يف قيم متغريات أخرى 
الذي و املتغري التابع هو  طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدةهلا عالقة به ، و املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو 

تتوقف قيمته على قيم مغريات أخرى ، ومعىن ذلك أن الباحث حينما حيدث تعديالت على قيم املتغري املستقل تظهر 
  السعة الالهوائية اللبنيةنتائج هذه التعديالت على قيم املتغري التابع ، ويف هذه الدراسة هو : 

 املنهج املتبع :  ـ.3

على السعة الالهوائية  تبحــث يف معرفــة تــأثري طريقــة التــدريب الفــرتي املرتفــع الشــدةإنطالقــا مــن مشــكلة الدراســة الــيت 
ابجللفة ، فـإن املـنهج التجـرييب هـو أكثـر املنـاهج مالئمـة هلـذه الدراسـة،  الوفاء" أكابر " فريق  اللبنية لدى العيب كرة السلة 

ـنهج التجــرييب هــو مــنهج البحــث الوحيــد الــذي ميكنــه االختبــار احلقيقــي حيـث يقـول "حممـد حسـن عـالوي ": املـ
  . (1999عالوي, )لفــروض العالقــات ابلسبب أو األثر
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 جماالت الدراسة  :  ـ.4

 : اجملال البشري ـ.1ـ.4

 لكرة السلة صنف أكابر ابجللفة الوفاءالعيب اندي 

 :  اجملال املكاين ـ.2ـ.4

مت تطبيق كل من اإلختبارات القبلية و البعدية و كذلك الربانمج التدرييب يف القاعة متعددة الرايضات عزوز املسعود حبي 
 جللفة جويلية بلدية ا 5

 :  اجملال الزماين ـ.3ـ.4

: من إعداد مسودة البحث إىل غاية الطبع كانت يف الفرتة املمتدة من شهر اكتوبر إىل غاية  اجلانب النظري
  2017شهر ماي من سنة 

 :  اجلانب التطبيقي
 : الدراسة اإلستطالعية  2017جانفي  05
 : القياس القبلي للعينتني  2017فيفري  02
 بداية تطبيق الربانمج التدرييب :  2017فيفري  05
 : القياس البعدي للعينتني  2017مارس  16

 :  جمتمع و عينتة الدراسة ـ.5

   أندية كرة السلة بوالية اجللفة :  جمتمع الدراسة
 :  عينة الدراسة

 قصدية وكانت على النحو التايل : الطريقة لنظرا لطبيعة دراستنا مت إختيار العينة اب
 العبني  04متكونة من  العينة التجريبية -
 العبني  04العينة الضابطة متكونة من  -
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 أدوات مجع البياانت و املعلومات :  ـ.6

 ألجل إجراء هذه الدراسة قام الباحث إستغالل جمموعة من األدوات متثلت يف :

 : اإلختبارات ـ.1ـ.6

 :  Australienإختبار 
الفدرالية الفرنسية لرايضة اهلوكي لقياس السعة الالهوائية اللبنية و  من قبلوضع  navetteإختبار معدل من إختبار 

 مؤشر التعب 
 اهلدف من اإلختبار : 

 قياس السعة الالهوائية اللبنية 
 الفئة العمرية و اجلنس :

  األكابر رجال و سيدات  
 األدوات املستخدمة يف اإلختبار : 

 أقماع ، شريط قياس ) ديكامرت ( ، ميقاتية 
 قة األداء : طري

 .مرت إىل مخسة أقسام متساوية حيدد كل قسم بقمع  25على أرضية غري زلقة تقسم مسافة 
عند إشارة اإلنطالق يقوم الفرد املُخترب بإلنطالق إىل غاية اخلمسة أمتار األوىل و العودة إىل خط اإلنطالق مث 

مرت ( إىل غاية  25ىل نفس النقطة ) عالمة مرت و العودة إ 25إىل العشر أمتار و العودة  إىل البداية حىت 
اثنية مث يعيد نفس اإلجراءات حيت يصل إىل ستة  35، يراتح املُخترب مدة اثنية  30إنتهاء الوقت احملدد 

 تكرارات . 
 مالحظات ألداء اإلختبار : 

 عدم اإلحنناء للمس األرض عند تغري اإلجتاه 
  جيب أن يصل للخط احملدد ال قبله و ال بعده

 طريقة التسجيل و احلساب : 
 جيمع عدد األمتار املقطوعة خالل الستة تكرارات  -
  أحسن نتيجة مسجلة تسجل  -
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  احلساب :
 من أجل احلصول على مؤشال السعة الالهوائية اللبنية نطبق املعادلة التالية : 

 

 متوسط األمتار املقطوعة يف 6 تكراراتمؤشر السعة الالهوائية اللبنية = 
جلةمس  100×  أحسن نتيجة 

 
 كانت السعة الالهوائية اللبنية أفضل   % 100كلما إقرتبت النسبة من 

 

 
 Australien: طريقة أداء إختبار  2شكل رقم  

(Broussal-Derval & Bolliet, 2012) 
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 :  الوسائل اإلحصائية ـ.2ـ.6

من أجل القيام أبي دراسة ال بد من الباحث ان يستعمل بعض األدوات اإلحصائية من أجل تلخيص النتائج املتحصل 
عليها و كذا من أجل حساب العالقات و التأثريات بني متغريات البحث على حسب نوع الدراسة وهذا ما قام به 

 دالت من أجل الوصول إىل النتائج نذرها يف النقاط التالية : الباحث حيث استعمل عدة معا
 :  اإلحصاء الوصفيـ .1ـ.2ـ.6

اجملموعة مت قسمة  عة املركزية الذي سيخرج جبميع قيم كل عناصرنز وهو من أشهر مقاييس ال : املتوسط احلسايب
 :النتيجة على عدد العناصر وحيسب من خالل القانون التايل

 
X̅ =  ∑ X𝐼 n 

∑X: جمموع القيم  / n : حجم العينة     

 
وهو من أهم مقاييس التشتت وأدقها ويستخدم ملعرفة مدى تشتت القيم عن املتوسط :  اإلحنراف املعياري

 احلسايب
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 اإلحصاء اإلستداليل : ـ .2ـ.2ـ.6
 : يستعمل حلساب داللة الفروق بني عينتني .  T -testإختبار 

 
 لداللة الفروق بني متوسطي عينتني مرتبطتني: T-testإختبار  -

𝑇 =
D

𝑆𝑑

√𝑁

 

D: متوسط الفرق بني اإلختبار القبلي والبعدي 
Sd: اإلحنراف املعياري للفروق 
N: حجم العينة 

  لداللة الفروق بني متوسطي عينتني مستقلتني: T-testإختبار   -

 
  SPSSبرانمج 
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 الربانمج التدرييب :  ـ.7

 هدف الربانمج :  ـ.1ـ.7

 يهدف الربانمج التدرييب املقرتح إىل تطوير السعة الالهوائية اللبنية ابستعمال طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة 

 معايري إختيار الربانمج :  ـ.2ـ.7

 من أجل جناح الربانمج التدرييب قام الباحث بوضع عدة معايري علمية ميكن إختصارها يف االيت : 
 لتدرييب املقرتح يف تطوير السعة الالهوائية اللبنية يركز الربانمج ا -
 تالئم حمتوى الربانمج مع اخلصائص البدنية و القسيولوجية مع عينة البحث  -
 تنوع حمتوايت الربانمج التدرييب وأن تتسم ابملرونة يف التنفيذ لكي يكون سهال يف التطبيق  -
 ء الدراسة األخذ ابإلعتبار األدوات و اإلمكانيات املتاحة إلجرا -
 مراعاة مبادئ التدريب الرايضي و اخلصوصيات الفردية  -

دقيقة يف الوحدة التدريبية بشدة  90إىل  60وحدات تدريبية بواقع  3أسابيع بواقع  6إمتد الربانمج التدرييب املقرتح ملدة 
 قصوى و حتت قصوى حسب هدف كل وحدة تدريبية .

 :التدريب يف الربانمج التدرييب توزيع شدة  ـ.3ـ.7
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 دورات التدريبية املتوسطة : شدة التدريب يف ال

 
 : شدة التدريب يف الدورات التدريبية املتوسطة 3شكل رقم  

 دورة التدريبية الصغرى صدمة : يف الالتدريب  شدة

 
 يبية الصغرى صدمة: شدة التدريب يف الدورة التدر 4شكل رقم  
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 دورة التدريبية الصغرى العادية  : يف الالتدريب شدة 

 
 : شدة التدريب يف الدورة التدريبية الصغرى العادية 5شكل رقم  

 دورة التدريبية الصغرى ماقبل النافسة  : يف الالتدريب  شدة

 
 شدة التدريب يف الدورة التدريبية الصغرى ماقبل النافسة:  6شكل رقم  
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 دورة التدريبية الصغرى منافسة : يف الالتدريب  شدة

 
 : شدة التدريب يف الدورة التدريبية الصغرى منافسة 7شكل رقم  

 سرتجاع : إدورة التدريبية الصغرى يف الالتدريب  شدة

 
 : شدة التدريب يف الدورة التدريبية الصغرى إسرتجاع 8شكل رقم  



   45  اإلجراءات امليدانية للدراسة

 صعوابت البحث :  ـ.8

 اجلانب التطبيقي : ـ.1ـ.8

مهما يكون مستوى التخطيط و توفر اإلمكانيات املادية أو املعنوية أو الدعم املتلقى فإن أي حبث البد أن جيد 
 املفاجأة ومن أهم ما صادفه الباحث من عراقيل نذكر األيت :صعوابت و عراقيل ال ميكن التدخل فيها نظرا لعنصر 

 وجود فرق أخرى جتري التدريبات يف نفس الوقت و يف نفس امللعب  -
 ضعف جتهيز القاعة من تدفأة إىل عتاد العمل  -
 العمل يف وقت متأخر وخاصة يف فصل الشتاء لعدم توفر وسائل النقل ليال  -

 اجلانب النظري :  ـ.2ـ.8

 سابقة يف هذا املوضوع نقص الدراسات ال -
 صعوبة التحصل على الكتب و املراجع سواء الورقية أو اإللكرتونية -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   46  اإلجراءات امليدانية للدراسة

 : خالصة 

لقد مشل هذا الفصل اإلجراءات امليدانية، فكان االستطالع متهيد للعمل امليداين حيث أن هذه اإلجراءات تعترب أسلوب 
غت درجته العلمية مرتبط بشكل أساسي إبجراءاته امليدانية ألن منهجي يف أي حبث علمي وإن جناح أي حبث مهما بل

 .جوهر الدراسة يكون يف كيفية ضبط حدود البحث الرئيسية
 وعليه فقد حاول الطالب الباحـث مـن خـالل هـذا الفصـل وضـع خطـة حمـددة األهـداف والغايـات  

 ان يف ضـبط املتغـريات وحـدود البحـث ومت ذلـكيف هذا االجتاه، وذلك بتحديد النقاط الـيت ميكـن أن تسـاعد
 بتحديـد املـنهج املالئـم لطبيعـة البحـث وخيـدم مشـكلة البحـث الرئيسـية،كمـا مت حتديـد عينـة البحـث وإجـراء

تطلباتــــه العلميــــة والعملية،واختيار عمليــــة التكــــافؤ مث الدراســــة االســــتطالعية متاشــــيا مــــع طبيعــــة البحــــث العلمــــي وم
إعاقـة السـري احلسـن لتجربـة  األدوات الالزمة لذلك وحتديد طرق القياس املستخدمة، وضـبط املتغـريات الـيت مـن شـأهنا

 اقشة النتائج .البحـث الرئيسـة، واختيـار الطـرق والوسـائل اإلحصـائية املالئمـة الـيت تسـاعدان يف عملية عرض وحتليل ومن



 

 
 
 
 

 

النتائج و تفسريها عرض 
 و مناقشتها

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرض و حتليل النتائج 



  49  عرض و حتليل النتائج

 متهيد : 

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة مرتبة حسب فرضيات الدراسة  وعلى حسب هذه 
ختبار اليت حتصل عليها الباحث من القياسني القبلي الفرضيات قام الباحث إبجراء املعاجلة اإلحصائية املناسبة لنتائج اإل

و البعدي وقام مبناقشتها و حتليلها حتليال موضوعيا من خالل مكتسباته السابقة مستعينا ابلدراسات السابقة وقد مت 
 .التعبري عن هذه النتائج بواسطة جداول و رسومات بيانية لتسهيل قراءة هذه النتائج  و حتليلها

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  50  عرض و حتليل النتائج

 عرض و حتليل النتائج : ـ.1

 عرض و حتليل نتائج الفرضية األوىل :  ـ.1ـ.1

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف السعة الالهوائية اللبنية يف  -
 .اإلختبار القبلي  

 ينة الضابطة و التجريبية يف القياس القبليبني الع  T -test: نتائج إختبار  4جدول رقم  

 CI for %95 العينة  

Mean 

Difference 

  

   ابطة ضالعينة ال  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t df 

-0.67 1.77 ,3.12- 4 1.22 83.51  4 1.58 84.18 القياس القبلي   6 

 

 
 : املتوسطات احلسابية للعينتني الضابطة و التجريبية يف القياس القبلي 9  شكل رقم

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ:  4من خالل اجلدول رقم 
( M = 84.18 , SD = 1.58 , n = 8 ) ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما ابلنسبة للعينة ال 
( M = 83.51 , SD = 1.22 , n = 8 )  بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

( t = -0.67 , df = 6 , p > .05 )  القرار اإلحصائي غري دال معنواي هلذا كان



  51  عرض و حتليل النتائج

 عرض و حتليل نتائج الفرضية الثانية : ـ.2ـ.1

 .توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة التجريبية يف السعة الالهوائية اللبنية لصاحل اإلختبار البعدي  -
 يبية و الضابطة يف القياس البعديبني العينة التجر   T -test: نتائج إختبار 5جدول رقم  

 CI for Mean %95 العينة  

Difference 
  

   ابطة ضالعينة ال  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n  t df 

 6 -*2.79 0.365- ,5.493- 4 1.927 84.41  4 0.821 87.34  البعدياس القي

* p < .05. 
 

 
 : املتوسطات احلسابية للعينتني الضابطة و التجريبية يف القياس البعدي 10  شكل رقم

  

 بلغ املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد نالحظ أن :  5 من خالل اجلدول رقم 
( M = 87.34 , SD = .821 , n = 8 )  أما ابلنسبة للعينة الظابطة بلغ املتوسط احلسايب 

( M = 84.41 , SD = 1.927 , n = 8 )  بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 
( t = -2.79 , df = 6 , p < .05 )    . هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنواي  



  52  عرض و حتليل النتائج

 عرض و حتليل نتائج الفرضية الثالثة :  ـ.3ـ.1

 البعدي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة الضابطة يف السعة الالهوائية اللبنية بني اإلختبار القبلي و 
 بني القياس القبلي و القياس البعدي للعينة الضابطة  T -test: نتائج إختبار  6جدول رقم  

 

 
 : املتوسطات احلسابية للعينة الضابطة بني القياسني القبلي و البعدي 11شكل رقم  

 املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ:  6من خالل اجلدول رقم 
( M = 83.51 , SD = 1.219 , n = 4 )  أما ابلنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
( M = 84.42 , SD = 1.927 , n = 4 )  بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

( t = -0.596 , df = 3 , p > .05 )     هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنواي 

 CI for %95 القياس   

Mean 

Difference 

  

   القياس البعدي  القياس القبلي 

 M SD n  M SD n t df 

العينة 

 ابطة  ضال
83.51 1.219 4  84.42 1.927 4 -5.75, 3.93 0.596-  3 



  53  عرض و حتليل النتائج

 عرض وحتليل نتائج الفرضية الرابعة :  ـ.4ـ.1

 طة يف االختبارببني العينتني التجربية و الضا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السعة الالهوائية  -
 البعدي لصاحل العينة التجريبية . 

 بني القياسني القبلي و البعدي للعينة التجريبية  T -testنتائج إختبار :  7جدول رقم  

* p < .05. 

 
 : املتوسطات احلسابية للعينة التجريبية بني القياس القبلي و البعدي 12شكل رقم  

  ياس القبلي قد بلغاملتوسط احلسايب للق:  7من خالل اجلدول رقم 
( M = 84.18 , SD = 1.584 , n = 4 )  أما ابلنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 

( M = 84.34 , SD = .821 , n = 4 )  بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 
( t = -3.29 , df = 3 , p < .05 )    دال معنواي  هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 CI for Mean %95 القياس  

Difference 
  

   القياس البعدي  القياس القبلي 

 M SD n  M SD n  t df 

العينة 

  التجريبية
84.18 1.584 4  87.34 .821 4 -6.217, -0.109 3.29*- 3 



  54  عرض و حتليل النتائج

 درجة أتثري الربانمج التدرييب على العينة التجريبية  :  ـ.2

ملعرفة مدى أتثري الربانمج التدرييب على عينة البحث قام الباحث حبساب درجة أتثري الربانمج على عينة البحث 
 اجلدول التايل : وحتصل على النتائج املمثلة يف 

 
 : درجة أتثري الربانمج على العينة التجريبية 8جدول رقم  

 درجة أتثري الربانمج على العينة التجريبية
درجة أتثري الربانمج 
 على العينة التجريبية

sig t df r 
.046 -3.29 3 .88 

 
 : نالحظ أنه قد بلغت درجة أتثري الربانمج التدرييب على العينة التجريبية  8 جلدول رقم من خالل ا

r = .88 ) (  عند( df = 3 , t = -3.29 , sig = .046 ) 
 على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة88 %ومنه نستخلص أن الربانمج التدرييب أثر بنسبة 

 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناقشة وتفسري النتائج 



  56  مناقشة النتائج

 مناقشة النتائج :  ـ.1

 الفرضية األوىل :  ـ.1ـ.1

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف السعة الالهوائية اللبنية  -
 .اإلختبار القبلي  يف 

فروق بني العينتني التجربية و  اليت توصل إليها الباحث حيث وجد أنه ال توجد 4من خالل نتائج اجلدول رقم 
إىل طبيعة تدرييب و تعزى إىل أن كلتا العينتني ذات مستوى  يف السعة الالهوائية اللبنية الضابطة يف القياس القبلي

 التمرينات اليت خيضعون إليه واليت مل تركز على هذه اخلاصية الفسيولوجية لذا ميكن القول أن الفرضية األوىل قد حتققت 

  ة الثانية : الفرضي ـ.2ـ.1

 الهوائية اللبنية لصاحل اإلختبارتوجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة التجريبية يف السعة ال -
 .البعدي  

اليت توصل إليها الباحث حيث وجد أنه توجد فروق بني العينتني التجربية و  5 من خالل نتائج اجلدول رقم
الذي يهدف إىل اإلرتقاء ج التدرييب املقرتح بطريقة الفرتي مرتفع الشدة الضابطة يف القياس االبعدي واليت تعزى إىل الربانم

اخلاصية و الذي طبق على العينة التجريبية و الذي أثر يف ستعمال التمارين الالهوائية مبستوى السعة الالهوائية اللبنية إب
بسام و معروف سعيد يف فعالية  وجاءت نتائج هذه الفرضية متفقة معا دراسة كل من حامدأتثريا إجابيا  املدروسة

 ومنه ميكن القول أن الفرضية قد حتققت .التدريب الفرتي مرتفع الشدة على السعة الالهوائية اللبنية 

 الفرضية الثالثة :  ـ.3ـ.1

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعينة الضابطة يف السعة الالهوائية اللبنية بني اإلختبار القبلي -
 و البعدي

اليت توصل إليها الباحث حيث وجد أنه ال توجد فروق بني القياس القبلي و  6ئج اجلدول رقم من خالل نتا
العينة الضابطة مل ختضع للربانمج التدرييب املقرتح الذي وضع لتنمية السعة ألن  البعدي للعينة الضابطة ويعود هذ القياس

التقنية و املهارية تطوير اخلصائص ب هتتمهلا و اليت  خضعوا الىت التمرينات التقليديةإىل طبيعة  الالهوائية اللبنية إضافة 
 ومنه ميكن القول أن الفرضية قد حتققت أكثر من اخلصائص الفسيولوجية 

 



  57  مناقشة النتائج

 الفرضية الرابعة :  ـ.4ـ.1

 طة يف ببني العينتني التجربية و الضا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف السعة الالهوائية  -
 التجريبية . البعدي لصاحل العينة االختبار

اليت توصل إليها الباحث واليت قد بينت وجود فروق بني اإلختبار القبلي و  7 من خالل نتائج اجلدول رقم
ويعزو الباحث السبب املباشر يف حتسن السعة الالهوائية اإلختبار البعدي للعينة التجريبية وذلك لصاحل اإلختبار البعدي 

ح حيث إحتوى الربانمج مترينات ذات شدة عالية ولفرتات زمنية قصرية حيث تؤدي مثل اللبنية إىل الربانمج التدرييب املقرت 
                 و اليت ترتبط ابلعديد من األمور أمهها : زايدة خمزون الغليوجني السعة الالهوائية اللبنيةهذه التمرينات إىل زايدة 

ل أشكال هذا العمل ، حيث تؤدي التمارين ذات الشدة الذي يعترب وقود العضالت يف مث ) مبدأ التعويض الزائد (
إىل حتسني عمليات إنتاج الطاقة الالأكسجينية اللكتيكية  90وقد يصل إىل '' 45العالية اليت يزيد فيها زمن األداء عن ''

( مما يؤدي إىل PFKنشاط اإلنزميات املساعدة مثل أنزمي ) ، ابإلضافة إىل زايدة السعة الالهوائية اللبنية ، أو مايسمى 
حتسن الغلكزة الالهوائية وابلتايل زايدة قدرة العضالت على إنتاج طاقة أكثر، وحتمل كميات أكرب من محض اللكتيك 

وهذا ما توصلت إليه دراسة كل من حامد بسام  والىت   من عمليات حتلل الغلوكوز ال هوائيا ،الذي يعترب انجتا أساسيا 
ودراسة مهند ، والذي أثبت فعاليته على السعة الالهوائية اللبنية  بطريقة الفرتي مرتفع الشدةتظمنت برانمج تدرييب 

سعيد اللتان إستعمل فيهما مترينات ال هوائية مشاهبة للتمرينات املستعملة لدينا و الىت أثبتت جناعتها  و معروفخليل 
) مبدأ استمرارية التدريب ( ومنه ميكن القول أن  تزام الالعبني ابلربانمج التدريبإىل ال إضافة، يف تطوير هذه اخلاصية 

 الفرضية قد حتققت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  58  مناقشة النتائج

 :قشة الفرضية العامة منا ـ.5ـ.1

 للربانمج التدرييب املقرتح أثر إجيايب يف تطوير السعة الالهوائية اللبينة لدى العيب كرة السلة .    -
من خالل ما توصل إليه الباحث من نتائج وجد أن للتدريب الفرتي مرتفع الشدة أثر كبري يف تطوير السعة 

   ويعزو الباحث هذا إىل الربانمج التدرييب املقرتح،  0.88مج التدرييب الالهوائية اللبنية حيث بلغت نسبة أتثري الربان
أن هذه الطريقة تستخدم أساسا لزايدة السعة   ( 2008 ,) الفتاححيث يرى طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة ب

محض اللكتيك  تراكم ف عنالالهوائية حيث تؤدى معظم التمرينات بسرعة مما يؤدي إىل تراكم محض اللكتيك ، وكما هو معرو 
وهو اإلنزمي املسؤول عن تفاعالت الغلكزة  PFKمما يؤدي إىل تثبيط عمل إنزمي   PHيف العضلة يؤدي إىل إخنفاض درجة 

ائي بنظام محض الهو الالالهوائية ، لذا بعد تطبيق الربانمج التدرييب حدثت تغريات فسيولوجية مرتبطة بعملية التكيف مع العمل 
اللكتيك تظهر يف زايدة قدرة األلياف العضلية على تكسري الغليكوجني إلنتاج الطاقة يف غياب األكسجني ومع إستمرار التدريب 

نظرا لزايدة حجم الطاقة الناجتة ، يف العضلة  زايدة تركيز محض اللكتيك مما يتنج عنهسعة العمل الالهوائي اللكتيكي ازدادت 
وهذا ، غليكوجني ال هوائيا و ابلتايل زايدة قدرة الرايضي على األداء و حتمل التعب ابلرغم من نقص األكسجني عن تكسري ال

أي بني اهلجمة  24( فمدة اهلجمة '' 24، '' 8، '' 5، '' 3'' قانونما تفرضه املقابالت يف كرة السلة نظرا لقوانينها الصارمة )
لتمرير الكرة و البحث عن  5لإلنتقال ابلكرة من املنطقة اخللفية إىل منطقة اخلصم '' 8ومدة '' 50و العودة للدفاع حوايل ''

سريعة و مستمرة  ةللتسديد و التسجيل كل هذا جيعل العب كرة السلة يف حرك 3طريق للتوغل داخل منطقة السلة إضافة إىل ''
يعين عدم اإلرتقاء اجليد للتسديد وعدم اإلنطالق  والتعب ، نفاذ املخزون الطاقوي ) غليكوجني العضلي (مما يصيبه ابلتعب 

    بسرعة أثناء اهلجمة املرتدة ..إخل
بطريقة الفرتي مرتفع  هافان تطوير  الالهوائي اللبين لنظامل هي املخزون الطاقويألن السعة الالهوائية اللبنية و 

  .حسن يف أداء الالعبني لت  أدى مما هذا النظام عمليات إنتاج الطاقة يف حتسني كفاءةالشدة أدى إىل 
وهذا ما توافقت فيه دراستنا مع دراسة حامد بسام الذي وجد أن للتدريب الفرتي مرتفع الشدة أتثري على 

الربانمج التدرييب  وكذلك دراسة مهند خليل والىت بلغت نسبة التأثري  % 16.46السعة الالهوائية اللبنية بلغ نسبة 
يف إشارة أبن الربانمج التدرييب الذي إحتوى على على السعة الالهوائية اللبنية   % 35.5 بطريقة التدريب املتقاطع 

معروف سعيد اليت إستعمل فيها مترينات ال ودراسة مترينات ذات شدة عالية كان له األثر الكبري يف إحداث هذا التغري 
لقوة حققت زايدة معنوية على اخلاصيتني هوائية بطريقة الفرتي مرتفع الشدة لتطوير كل من حتمل السرعة و حتمل ا

 املدروستني واليت تستمدان الطاقة من النظام الالهوائي اللبين .
 
 

 



  59  مناقشة النتائج

 خالصة : 

مـن خـالل هـذا البـاب متكنـا مـن إعطـاء القيمـة العلميـة لنتـائج اإلختبار يف دراستنا هذه ، وكـذا مناقشـــة وتفســـري 
ا بطـــرق إحصـــائية مناســـبة ملعرفـــة أهـــم اجلوانـــب املتداخلـــة يف هاتـــه الدراسـة، واخلـروج ابسـتنتاجات النتـــائج املتحصـــل عليهـــ

 نتائج علمية ومنطقية .اسـتنادا علـى أسـس علميـة متبعـة للوصـول إىل 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلستنتاجات و 
اإلقرتاحات 



  61  ات عامةإستنتاج

 اإلستنتاجات : 

التدرييب  حتليـل ومناقشـة النتـائج املتحصـل عليهـا ويف حـدود املـنهج املسـتخدم والربنـامجمما سبق عرضـه مـن 
  :  املقرتح و العينة اليت طبقت عليها الدراسة، متكنا من التوصل إىل االستنتاجات التالية

 
 يف السعة الالهوائية اللبنية تقارب مستوى العينتني يف القياس القبلي  -

 ج التدرييب املقرتح السعة الالهوائية اللبنية لدى العينة التدريبية بعد تطبيق الربانمتطور كبري يف  -

 كان للربانمج التدرييب املقرتح أثر كبري يف تطوير السعة الالهوائية اللبنية ومنه  -

 نستنتج أن : 
 

 . كرة السلة العيب  للتدريب الفرتي مرتفع الشدة أثر كبري يف تطوير السعة الالهوائية اللبنية لدى 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  62  اإلقرتاحات و التوصيات

 اإلقرتاحات و التوصيات 

من حلظة اإلنطالق يف البحث ومن خالل ما مر به الباحث من مراحل ) الدراسة اإلستطالعية حىت مناقشة 
 النتائج ( 

احث و ما عايشه الباحث مع أفراد العينة و املدرب واملسريين ، األستاذ املشرف ، احملكمني .... إخل  ، كان البد للب
أن يضع جمموعة من اإلقرتاحات و التوصيات من شأهنا أن تكون مرجعا سواء للباحث نفسه أو لألسرة العلمية يف 

 جمالنا ألخذها بعني اإلعتبار مستقبال ، ومن أهم اإلقرتاحات و التوصيات نذكر مايلي : 
 

 ضرورة إستخدام طرق التدريب املقننة من طرق املدربني  -

 بية يلفسويولوجي يف العملية التدر اإلهتمام ابجلانب ا -

 ضرورة إجراء اإلختبارات يف بداية املوسم ملراقبة مدى تقدم الرايضني  -

 البحث أكثر يف املواضيع العلمية كالفسيولوجيا و البيوميكانيك  -

 تطبيق مثل هذه الدراسة غلى متغريات أخرى يف رايضات أخرى  -

 امة أايم دراسية و دورات تكوينية للمدربني ربط الصلة بني اجلامعة و احمليط الرايضي إبق -

 و تقنيات النشاطات البدنية و الرايضية على األقل يف معهدان  متوفري العتاد املخربي يف معاهد علو  -

 
 

  
 

 



  63  األفاق املستقبلية للدراسة 

 األفاق املستقبلية للدراسة 

ة منه أو أي أن يكون حبثي هذا مرجعا لباحثني أخرين من أجل اإلستفادمن خصائص البحث العلمي الرتاكمية 
اعتباره نقطة إنطالق هلم ، بل حيت لنفسي ، والبد لنا حنن اليوم كطلبة أن نسهم ولو ابلقليل يف املكتبة اجلزائرية خاصة 

 و العربية عامة من أجل الرقي و الوصول إىل ما وصل إليه غريان . 
 وهلذه الدراسة مجلة من األفاق : 

 

 تكون حمطة إنطالق ملسرييت العلمية  -

 اهلا كمرجع ومصدر يف الدراسات و البحوث املستقبلية إستعم -

 اإلستفادة من حمتوايهتا من طرف الباحثني اآلخرين يف املستقبل  -

 املسامهة هبا يف بناء ثروة علمية  -

 إدراجها يف املكتبات اجلامعية و الرجوع إليها عند احلاجة  -

 لعملية التدريبية إستعماهلا و تطبيق حمتوايهتا من طرف مدريب كرة السلة أثنا ا -

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خامتة 



  65  اخلامتة

 خامتة 

التدريب  أصبحت برامج التدريب اليوم كلها تقوم على أسس تنمية نظم إنتاج الطاقة وأصبحت طرق
وختطيط أمحال  وأهدافه وإختبار مستوى الرايضي، وتوجيهه، ووصف الغداء املناسب له واحملافظة على وزنه

 عملية قوم عليهات ه العمليات األساسية اليتذرتات تعويض مصادر الطاقة ،كل هالتدريب مبا يتناسب مع ف
وتنميتها مها لغة  التدريب الرايضي تقوم أساسا على الفهم التطبيقي لنظم إنتاج الطاقة، وأصبح إنتاج الطاقة

جلهد الذي يبذل يف للوقت وا التدريب الرايضي احلديث واملدخل املباشر لرفع مستوى األداء الرايضي دون إهدار
 .رى بعيدة كل البعد عن نوعية األداء الرايضيخاجتاهات تدريبية أ

تفرض  و كرة السلة احلديثة اليوم تتميز ابلزايدة اهلائلة يف محل التدريب، فقوة وطبيعة املنافسات الرمسية
أبداء  املبارةفرتة  مل طوالعلى الالعب األداء القوي والسريع يف أي وقت من أوقات املقابلة واحملافظة على الع

 . عال دون هبوط يف املستوى
 ا املوضوع والذي يهدف إىل وضع متارين الهوائية وتنظيمها ابألسلوب الفرتيذومن هنا جاء ه  

األداء املهاري وصوال  ي ينعكس على حتمل األداء وقوة وفاعليةذوال السعة الالهوائية اللبنيةمرتفع الشدة لتطوير 
  .ىل األداء املثايل، أي احملافظة على املردود وزايدة أتخري التعبابلالعبني إ
 لكرة السلة ببلدية اجللفة الوفاءمثانية العبني من اندي لك قمنا بدراسة جتريبية على عينة مشلت ذولتحقيق 
العبني يف كل عينة وأجريت أربع وجتريبية بواقع ضابطة  مت تقسيمهم عشوائيا إىل عينتني  2016/2017

 .عليهم االختبارات القبلية
يف األسبوع  ثالث وحدات تدريبيةبواقع ستة أسابيع وبعد التجربة األساسية على العينة التجريبية وملدة   

 إجراء االختبار عليهم وعلى ضوء النتائج والتحاليل اإلحصائية توصل الباحث إىل وجود داللة إحصائية أعيد

موعة التجريبية مما جيعلنا نستنتج أن توظيف األسلوب الفرتي مرتفع جملحل اوالتجريبية ولصا الضابطةبني العينة 
 السعة الالهوائية اللبنية .الشدة قد أثر اجيابيا يف تطوير 

الدراسة  وأخريا إن التطرق إىل برامج التدريب إبسهامات نظم إنتاج الطاقة ميدان حيتاج إىل مزيد من  
لباحث لبسيط  إسهاما منا، ولبنة تضاف إىل البحوث العلمية، ومرجعاملعمقة لكن رغم ذلك حاولنا أن نضع 

 .يف جمال التدريب الرايضي
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 إستمارة حتكيم اإلختبار 

 

 اإلمضاء الدرجة العلمية إسم األستاذ

  استاذ حماظر )ب( خالد محيدة

  أستاذ حماظر )ب( خمتار قاسم

  دمساعأستاذ  هوارية حلوز
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 -اجللفة-زاين عاشور 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 إستمارة حتكيم اإلختبار

  

 ............................................................................ احملرتم.  :حضرة الدكتور اخلبري

 ............................................................الشهادة املتحصل عليها :....................

 ..ختصاص:...........................................................................................اإل

 ..........شهادات أخرى:................................................................................

 .....املهنة :.............................................................................................

 .........مكان العمل:....................................................................................
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 حتية وتقدير:

بطريقة الفرتي مرتفع الشدة على السعة الالهوائية دراسة  حتت عنوان "أثر برانمج تدرييب مقرتح يقوم الباحث ب   

 شهادة"وذلك استكماال ملتطلبات نيل  ( اللبنية لدى العيب كرة السلة دراسة ميدانية ) أكابر اندي الوفاء ابجللفة

، ونظرا ملكانتكم العلمية  رايضي خنبوي  يف علوم وتقنيات النشطات البدنية والرايضية ختصص تدريبالليسانس 

 . اإلختبار املقرتححول كرم مبوافاتنا وإبداء توجيهاتكم رجوا منكم التأ وخربتكم العملية يف جمال االختصاص ،فإين

على إجناز هذه الدراسة ابلشكل األمثل واليت تشكل خطوة  كم وإبداء رأيكم له أمهية ابلغة يف مساعدتنا إن تعاون

 .  مساري التكويينهامة يف

 مع جزيل الشكر والتقدير سلفا 

 

 

 

  الطالب : 

 بلقاسم شرف الدين نوراين
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 إستمارة حتكيم الربانمج التدرييب 

 

 اإلمضاء الدرجة العلمية إسم األستاذ

  أستاذ حماظر )أ( د.عبد القادر حناط 

  استاذ حماظر )ب( خالد محيدةأ.

  حماظر )ب(أستاذ  خمتار قاسمأ.

  دأستاذ مساع هوارية حلوزأ.
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 -اجللفة-زاين عاشور 

 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 

 الربانمج التدرييب  إستمارة حتكيم

  

 ............................................................................ احملرتم.  :حضرة الدكتور اخلبري

 ....الشهادة املتحصل عليها :............................................................................

 ..ختصاص:...........................................................................................اإل

 ......................................................شهادات أخرى:....................................

 .....املهنة :.............................................................................................

 ..........مكان العمل:...................................................................................
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 حتية وتقدير:

بطريقة الفرتي مرتفع الشدة على السعة الالهوائية يقوم الباحث بدراسة  حتت عنوان "أثر برانمج تدرييب مقرتح    

 شهادة"وذلك استكماال ملتطلبات نيل  ( اللبنية لدى العيب كرة السلة دراسة ميدانية ) أكابر اندي الوفاء ابجللفة

، ونظرا ملكانتكم العلمية  رايضي خنبوي وتقنيات النشطات البدنية والرايضية ختصص تدريب يف علوم الليسانس 

الربانمج التدرييب  حول كرم مبوافاتنا وإبداء توجيهاتكم رجوا منكم التأ فإين وخربتكم العملية يف جمال االختصاص ،

 . املقرتح

إجناز هذه الدراسة ابلشكل األمثل واليت تشكل خطوة  على كم وإبداء رأيكم له أمهية ابلغة يف مساعدتنا إن تعاون

 . هامة يف مساري التكويين

 مع جزيل الشكر والتقدير سلفا 

 

 

 

  الطالب : 

 بلقاسم شرف الدين نوراين
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 الربانمج التدرييب : 

 هدف الربانمج : 

 مال طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة يهدف الربانمج التدرييب املقرتح إىل تطوير السعة الالهوائية اللبنية ابستع

 معايري إختيار الربانمج : 

 من أجل جناح الربانمج التدرييب قام الباحث بوضع عدة معايري علمية ميكن إختصارها يف االيت : 
 يركز الربانمج التدرييب املقرتح يف تطوير السعة الالهوائية اللبنية  -
 ية و القسيولوجية مع عينة البحث تالئم حمتوى الربانمج مع اخلصائص البدن -
 تنوع حمتوايت الربانمج التدرييب وأن تتسم ابملرونة يف التنفيذ لكي يكون سهال يف التطبيق  -
 األخذ ابإلعتبار األدوات و اإلمكانيات املتاحة إلجراء الدراسة  -
 مراعاة مبادئ التدريب الرايضي و اخلصوصيات الفردية  -

دقيقة يف الوحدة التدريبية  90إىل  60وحدات تدريبية بواقع  3أسابيع بواقع  6رتح ملدة إمتد الربانمج التدرييب املق
 بشدة قصوى و حتت قصوى حسب هدف كل وحدة تدريبية .
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Modèle  de planification des charges dans le méso cycle de compétition n° : 01 

Volume  horaire total : 9 H 30min 

                 Microcycle 

Indice 
Microcycle 

N° : 01 

Microcycle 

N° :02 

Microcycle 

N° :03 

Type de  Microcycle Microcycle de  Shoc Microcycle de  Shoc Microcycle de  récupération 

Structure de microcycle 6/1 6/1 5/2 

Nombre d’entraînement 4 04 04 

Nombre de compétition 01 01 01 

Volume  horaire 330 360 240 

CIPL 0.42 0.42 0.14 

Charges 

Des 

Entrainements 

(I/V) 

 

Sam compétition Sam compétition Sam compétition 

Dim moyn Dim moyn Dim Repo 

Lun Sub max Lun Sub max Lun moyn 

Mar moyn Mar moyn Mar Grand 

Mer Max Mer Max Mer Grand 

Jeu repo Jeu repo Jeu Repo 

Ven moyn  Ven moyn Ven moyn 
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Modèle  de planification des charges dans le méso cycle de compétition n° : 02 

Volume  horaire total : 10 H 30 min 

              Microcycle 

Indice 
Microcycle 

N° : 04 

Microcycle 

N° : 05 

Microcycle 

N° : 06 

Type de  Microcycle Microcycle pre competitif Microcycle ordinaire Microcycle competition 

Structure de microcycle 6/1 6/1 6/1 

Nombre d’entraînement 05 05 05 

Nombre de compétition 01 01 01 

Volume  horaire 360 330 360 

CIPL 0.28 0.28 0.42 

 

Charges 

Des 

Entrainements 

(I/V) 

Sam compétition Sam compétition Sam compétition 

Dim moyn Dim moyn Dim moyn 

Lun Grand Lun grand Lun Sub max 

Mar max Mar Sub max Mar moyn 

Mer moyn Mer moyn Mer Max 

Jeu repo Jeu repo Jeu repo 

Ven moyn Ven moyn Ven moyn 
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 منوذج التوزيع الزمين لوحدة تدريبية عالية الشدة

 منوذج التوزيع الزمين لوحدة تدريبية بشدة حتت قصوى

                   temps 
Temps de 

travail 
répétition 

Temps de repos 
(répétition )  

 séries  
Temps de 

repos (séries ) 
Total  Temps 

de travail 
Total  Temps 

de  repos 
Total    

EXERCICES         

EXERCICE  01 1’ 4 45’’ 3 1’30’’ 12’ 11’15’’ 23’15’’ 

EXERCICE  02 1’30’’ 3 1’ 2 2’ 9’ 8’ 17’ 

EXERCICE  03 45’’ 3 1’ 4 1’30’’ 9’ 14’ 23’ 

Total temp   63’15’’ 

            temps 
Temps de 

travail 
répétition 

Temps de 
repos 

(répétition )  
 séries  

Temps de 
repos (séries ) 

Total  
Temps de 

travail 

Total  Temps 
de  repos 

Total    

EXERCICES           

EXERCICE  01 
30’’ 3 35’’ 2 35’’ 3 35’’ 6’35’’ 

EXERCICE  02 
1’30’’ 3 1’ 2 3’ 9’ 10’ 19’ 

EXERCICE  03 
1’ 3 1’ 3 1’30’’ 9’ 10’30’ 19’30’ 

Total temp   45’ 
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النشاط : كرة السلة                             الصنف : أكابر                                 2017فيفري  08التاريخ : 

 90ت 'الوق     كلغ   5الوسائل املستعملة : أقماع ، حوجز ، كرات طبية 
  % 100:  الشدة

 هدف احلصة : متنية السعة الالهوائية اللبنية

 

أقسام 
 الوحدة 

 وضعيات التدريب 
مل  

 الع
زمن

 

 احلجم  
الراحة بني 
 التكرارات 

الراحة بني 
 اجملموعات 

 الزمن  النبض  الزمن  النبض  اجملموعات  التكرارات 

 الت
جلزء

ا
ريي

حض
 

 أخذ الغياابت  -
 شرح هدف الوحدة  -
 جري خفيف حول امللعب  -
 مترينات مرونة وإطالة  -
 متارين تقوية عامة  -

'7        

سي 
لرئي

زء ا
 اجل

: اجلري املكوكي  01مترين   
أقسام ، يقوم  5مرت مقسمة ابلتساوي على  25

الالعب ابجلري إىل كل قسم والعودة إىل البداية ملدة 
''30  

كلغ  5رمي كرة طبية :  02مترين   
من وضع اإلستلقاء يقوم الالعب برمي  -

 الكرة الطبية ألبعدمسافة ممكنة 
رفع الكرة ابلرجلني من اجلري  ورفعها  -

 إلبعد مسافة ممكنة 
 ضرب الكرة على احلائط مع اإلرتقاء  -
: التسديد من اإلرتقاء  03مترين   

مرت يقوم  2توضع مثانية حواجز تفصل بينهم مسافة 
مرت مث إبجتياز اجلواجز  15ب ابجلري مسافة الالع

مرة ابلقفز من فوقها و مرة ابلعبور من اسفلها مث 
 يسدد على السلة ابلطريقة اليت يفضل 

''30  
 
 
 

''30'1 
 
 
 
 
 
''45  

6 
 
 
 

أكرب ما 
 ميكن 

 
 
 
 

8 

3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

12
0 

''35  
 
 
 
''45  

 
 
 
 
 
'1  

10
0 

''30'1 
 
 
 

'2 
 
 
 
 
 
''30'1 

مي 
خلتا

زء ا
 اجل

 العودة للحالة الطبيعة : 
 جري خفيف حول امللعب  -
 مترينات مرونة وإطالة -

 

'7        
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 الصنف : أكابر           النشاط : كرة السلة                                                       2017فيفري  14التاريخ : 

 60الوقت '      كلغ   5أقماع ، حوجز ، كرات طبية    لوسائل املستعملة : ا
  % 90:  الشدة

 هدف احلصة : متنية السعة الالهوائية اللبنية

 

أقسام 
الوحدة 

 
 وضعيات التدريب 

 

ل 
عم

 ال
ن
زم

 

 الحجم  
الراحة بين 
 التكرارات 

الراحة بين 
 المجموعات 

التكرارات 

 
المجموعات 

 
النبض 

 
الزمن 

 
النبض 

 الزمن  

ء 
جز

ال

ي
ير

ض
ح
لت
 أخذ الغيابات  - ا

 ة شرح هدف الوحد -
 جري خفيف حول الملعب  -
 تمرينات مرونة وإطالة  -
  تمارين تقوية عامة -

'7        

ي 
س

ئي
لر

 ا
زء

ج
 ال

: نجمة التحمل  01تمرين   

الجري الجانبي نحو أحد األقماع و العودة إلى 
 الوسط حتى يكمل الالعب دورة كاملة 

 
 

 
 

: القفز الجانبي  02تمرين   

يقفز الالعب على جانب المقعد برجل  -
 احدة معو

 اإلرتقاء إلى أعلى ) رجل يمين / رجل يسار ( 

كلغ 5نفس التمرين مع حمل كرة طبية  -

 فوق الرأس 
: تنطيط / مراوغة / تسديد  03تمرين   

يقوم الالعب باإلنطالق من بداية الملعب بتنطيط 
الكرة حتى يصل مجموعة األقماع األولى ليقوم 

قل بالكرة بإسقاط القمع و إعادته إلى مكانه ثم يتن
إلى مجموعة األقماع الثانية ليقوم بمراوغة عند كل 
قمع  ثم يسدد على السلة بالتسديدة السلمية ثم ينتقل 

 إلى النصف الثاني من الملعب و يعيد الكرة 

  

''30'

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

''30'

1 
 
 
 
 
 

''1  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
أكبر ما 
 يمكن 

 
 

 
 
1 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
8  (4*4 )  

 
 
 

 
 
4 

12
0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
''45  

 
 
 

 
 
 

10
0 

''30'

2 
 
 
 
 
 
 

 
 

'2 

 
 
 

 
 
''30'

1 

ء 
جز

ال

ي 
ام

خت
 العودة للحالة الطبيعة :  ال

 جري خفيف حول الملعب  -
        7' تمرينات مرونة وإطالة -
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T-Test 

 Group Statistics 

 
sample N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PMA befor 
thabta 4 83.5104 1.21990 .60995 

tajribia 4 84.1840 1.58495 .79248 

PMA after 
thabta 4 84.4182 1.92775 .96387 

tajribia 4 87.3475 .82166 .41083 

 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PMA befor 

Equal variances assumed .404 .548 -.674 6 .526 -.67358 1.00003 -3.12057 1.77340 

Equal variances not assumed 

  

-.674 5.631 .527 -.67358 1.00003 -3.15996 1.81279 

PMA after 

Equal variances assumed 6.927 .039 -2.796 6 .031 -2.92939 1.04778 -5.49320 -.36558 

Equal variances not assumed 

  

-2.796 4.055 .048 -2.92939 1.04778 -5.82293 -.03585 
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-Test 
 
sample = thabta 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PMA befor 83.5104 4 1.21990 .60995 

PMA after 84.4182 4 1.92775 .96387 

a. sample = thabta 

Paired Samples Correlationsa 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PMA befor & PMA after 4 -.865 .135 

a. sample = thabta 

Paired Samples Testa 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
PMA befor - PMA 

after 
-.90775 3.04492 1.52246 -5.75290 3.93740 -.596 3 .593 

a. sample = thabta 

sample = tajribia 

Paired Samples Statisticsa 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
PMA befor 84.1840 4 1.58495 .79248 

PMA after 87.3475 4 .82166 .41083 

a. sample = tajribia 

Paired Samples Correlationsa 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 PMA befor & PMA after 4 -.191 .809 

a. sample = tajribia 

Paired Samples Testa 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
PMA befor - PMA 

after 
-3.16355 1.91945 .95973 -6.21783 -.10928 -3.296 3 .046 

a. sample = tajribia 
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