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 إهداء

 أهدي مثرة عملي املتواضع هذا:

 إىل أغلى امرأة يف الوجود ..  إىل من غمرتين بعطفها وحناهنا ..  إىل قرة العني
 أمي العزيزة

 إىل من كان سببا يف وجودي .. إىل من وهبين أعز ما أملك ..  إىل من علمين مبادئ احلياة وقيمها       
 إىل من ضحى بأغلى ما ميلك كي أصل إىل ما وصلت إليه  

 أبي الغالي  

 أخواتيو  إخوتيإىل الذين مجعتين معهم ظلمة الرحم:  

  النورعبد  خي احلبيب أىل روح الفقيد الطاهرة و الربيئة  إ

 .خاالتيو    خاليطال اهلل يف عمرها و  أ جدتيىل إ

 عبدالقادر حناطإىل األستاذ املشرف: 

 لمين حرواشإىل األستاذ مساعد املشرف:  

 شرف الدين بلقاسم نوراني : وقات من كان معي يف أصعب األىل إ

إىل كل من حيبهم قليب ومل يذكرهم قلمي و لساين، فالعمل كّله لكم و إىل كّل من تسكنه  

    روح العلم و املعرفة.
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 شكر وعرفان

احلمد هلل أوال وقبل كل شيء وآخرا وبعد كل شيء نشكر اهلل سبحانه وتعاىل على فضله وتوفيقه لنا،  

 ودائما دوام احلي القيوم

 اليت ساندتين    لتيعائتقدم جبزيل الشكر اىل  أ

 نتقدم بالشكر اجلزيل وأمسى عبارات التقدير إىل األستاذ املؤطر واملشرف 

 "عبدالقادر حناط"

 وإىل األستاذ مساعد املشرف:

 لمين حرواش  

 كما نتقدم بالشكر إىل الذين أفادونا مبعلومات قيمة أثناء إجناز هذه املذكرة

 " رابحبن  خير الدين  " "خروبي فيصلنذكر منهم االساتذة "

 من بينهم   اجناز األطروحةيف    نشكر كل الذين ساعدين  كما

 " شرف الدين بلقاسم نوراني"

 و ال ننسى الرياضيني الذين تعاونوا معنا إلجراء هذه الدراسة 

 كما نتوجه خبالص الشكر إىل كل من مد لنا يد العون إلجناز هذا العمل املتواضع 

 تذتنا الكرام وعمالكما ال ننسى أن نشكر أسا

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية 

 كما نشكر كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة

 إىل كل هؤالء نتقدم خبالص التحيات وأطيب األمنيات

 األخيـر حنمد اهلل جل وعال الذي أنعم علينا بإهناء هذا العمل.  يف و
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 ملخص الدراسة

"الفتري المرتفع الشدة" و "التكراري" على بعض المتغيرات   ثر التدريب البليومتري بطريقتيأ
 الفيسيولوجية و البدنية
 U  19متر   400 دراسة ميدانية أجريت على  عدائي

 تيارت ب أندية ألعاب القوى في 
أثر التدريب البليومرتي بالطريقتني "الفرتي املرتفع الشدة" و "التكراري"  هتدف الدراسة للتعرف على 

لعاب القوى بتيارت  أيف أندية  U 19فئة مرت  400لدى عدائي  على بعض املتغريات الفيسيولوجية و البدنية
 كعينة للبحث .

مرت من أصعب املنافسات يف ألعاب القوى ملا  400منافسة أن تكمن مشكلة البحث يف كون 
 القدرات البدنية و يولوجية متنوعة هذا الرتكيب املختلط بنيخمتلفة و خصائص فس تتطلبه من قدرات بدنية

ول بالرياضي إىل يولوجية يفرض على املدربني إستعمال طرق تدريب متنوعة و املزج بينها للوصاخلصائص الفس
 أعلى املستويات واإلعتماد على أساليب تدريب حديثة من أجل تنمية هذه املتطلبات.

من هذا املنطلق قامت الباحثة باملزج بني طريقيت التدريب الفرتي مرتفع الشدة و التدريب التكراي مع 
: القوة اإلنفجارية، حتمل البدنية و املتمثلة يف الصفاتأسلوب التدريب البيلومرتي من أجل تطوير بعض 

يولوجية: السعة الالهوائية اللبنية، و القدرة إضافة إىل تنمية بعض القدرات الفسالسرعة، و السرعة القصوى. 
 الالهوائية اللبنية، ومؤشر التعب.

انعكاس لتدريب البليومرتي بالطريقتني التكرارية و الفرتي مرتفع الشدة لحيث إفرتضت الباحثة بأن 
 مرت.  400بعض املتغريات الفيسيولوجية و البدنية لدى عدائي  على  

عداء قسمت  12ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإستعمال املنهج التجرييب على عينة مكونة من 
 عدائني لكل عينة.   06بطريقة عشوائية على عينة جتريبية و عينة ضابطة بتعداد  

تغريات الدراسة على جمموعة من اخلرباء و بعد عرض جمموعة من اإلختبارات املقرتحة لقياس م
مرت عدو لقياس كل من السرعة  400مرت و  60املختصني يف اجملال الرياضي مت إختيار اإلختبارات التالية: 

القصوى و حتمل السرعة، القفز من الثبات لقياس القوة اإلنفجارية، وأما فيما خيص املتغريات الفزيولوجية مت 
 تاست لقياس القدرة و مؤشر التعب و إختبار سونغ لقياس السعة .إختيار إختبار راست  

لى اخلرباء أسبوع بواقع حصتني تدريبيتني يف اإلسبوع حيث مت عرضه ع  13امتد الربنامج التدرييب ملدة  
 مالئمته ملتغريات الدراسة من جهة وكذا مراعاته ملبادئ التدريب من جهة ثانية.من أجل حتديد ما مدى  
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أظهرت نتائج   SPSS القياسات القبلية و البعدية و مجع النتائج و معاجلتها بربنامج بعد إجراء
الدراسة وجود فروقا ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي لدى أفراد  

  (r= .82) ائية اللبنيةسبة تأثري الربنامج التدرييب على كل من : القدرة الالهو نحيث بلغت اجملموعة التجريبية 
، حتمل السرعة (r= .86)السرعة القصوى  ، (r= .83)، مؤشر التعب (r= .85)السعة الالهوائية اللبنية 

(r= .82)  القوة اإلنفجارية ،(r= .87) . 
 

مرتفع الشدة، التدريب التكراري، القوة  التدريب البيلومتري، التدريب الفتريالكلمات الدالة: 
السعة الالهوائية اللبنية، القدرة الالهوائية اللبنية،مؤشر اإلنفجارية، السرعة القصوى، تحمل السرعة، 

  لعاب القوىأمتر،  400التعب،  
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Abstract 

The Effect of plyometric-training in repetitive and high-intensity training 

methods on some of physical and physiological variables 

field study  on 400 m runners class U-19 in athletics clubs in Tiret 

 

Submitted by: Houaria Hallouz  

Supervised by: Dr. Abde Elkader Hannat 
 

The study aims to identify the impact of both " High intensity training " and            

" Repetitive training " methods with plyometric-training on some physical and 

physiological variables in the 400-meter runers class U-19 in athletics clubs in Tiret as a 

sample . 

 

The problem of research is that a 400-metre competition is one of the most difficult 

competitions in Athletics because of the different physical abilities and physiological 

characteristics. This mixed structure between physical abilities and physiological 

characteristics requires trainers to use various training methods and combine them to reach 

the athlete to the highest levels and reliance on modern training methods to develop these 

requirements. 

 

From this point of view, the researcher mixed the high-intensity training and 

Repetitive training methods with plyometric-training in order to develop some physical 

qualities: Explosive power, speed endurance, and maximum speed. In addition to the 

development of certain physiological capabilities: anaerobic lactic capacity, anaerobic 

lactic Power and fatigue index. 

 

The researcher has assumed that the plyometric-training in repetitive and high-

intensity training methods has an effect on some physical and physiological variables at 

400 meters runers. 

 

In order to achieve this, the researcher used the experimental method on a sample 

of 12 Runners, randomly divided on a contrôle group and an experimental group of 06 

runners per group. 

 

After presenting a set of proposed tests to measure study variables on a group of 

experts and sports professionals, the following tests were selected: 60 m and 400 m sprint 

test to measure both maximum speed and speed endurance, standing long jump test to 

measure explosive power, and with regard to physiological variables, the tests was selected 

are:RAST test to measure anaerobic lactic Power, fatigue index and SONG test to measure 

anaerobic lactic capacity. 
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The training program lasted for 13 weeks with two training sessions per week, 

which was presented to experts in order to determine How relevant to the study variables 

in one hand, as well as its observance of training principles on the other. 

 

After pre and post measurements, collecting results and analyzed them with SPSS, 

the results of the study showed that there are statistically significant differences between 

pre and post measurements and in favour of post measurement among contrôle group 

members, where the impact of the training programme on each of: anaerobic lactic Power 

(R=. 82), anaerobic lactic capacity (R=. 85), Fatigue index (R=. 83), Maximum Speed   

(R=. 86), speed endurance (R=. 82), explosive power (R=. 87). 

 

Key words: plyometric-training, High intensity training, Repetitive training, 

Explosive power, maximum speed, speed endurance, anaerobic lactic capacity, 

anaerobic lactic Power, fatigue index, 400-meter, athletics. 
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مقدمة



 مقدمة   أ 

 مقدمة:

تعترب ألعاب القوى من بني الرياضات اليت أخذت نصيبا وافرا من التطور يف العامل خالل السنوات 
بعد استفادهتا املباشرة من مجلة العلوم األخرى، إضافة إىل تسخري الدول املتقدمة جل إمكانياهتا  األخرية، خاصة

للرفع من املستوى الفين والبدين للرياضي يف هذا اجملال، إذ أن اإلجنازات الرياضية احملققة على املستوى العاملي و 
وفقا للبحوث واخلربات والتجارب العلمية املمنهجة،  األومليب مل تكن إال نتيجة التخطيط العلمي للتدريب الرياضي

وبطرائق وأساليب تدريبية تضمن الوصول بالرياضي إىل اهلدف املنشود وهو حتقيق االومسة وامليداليات، مع العلم 
 ة.واألهداف املرجوة من تطبيقها يف تطوير الصفات البدنية املختلف  ختالف خصائصهاإأن هذه الطرائق ختتلف ب

أو تقوم على مبدأ  الصدفةتعتمد على اليت عشوائية العملية الريب الرياضي ألي نشاط بدين ليس بفالتد 
لمية مدروسة يف إطار تربوي احملاولة واخلطأ، ولكنها عملية مدروسة وخمططة ختطيطا سليما. تعتمد على أسس ع

 وإعداد  تنشئة إىل هتدف اليت والتنموية التعليمية العمليات"نه أعلى  (2001)مفتـي، أشار إليه هو كما و  متقن،
 ممكنة ونتائج مستوى أعلى حتقيق هبدف امليدانية التطبيقية والقيادة التخطيط خالل من الرياضية والفرق الالعبني

 ."ممكنة  فرتة  ألطول عليها  واحلفاظ  التخصصية  الرياضة  يف

 مدرب وخصوصا ، و على املدربخصوصياته وشروطه للتدريب الرياضي عدة أساليب ولكل أسلوب 
تناغمة، كفاءة اجلسم الوظيفية بطريقة م  وتنمية لألداء اجليد  رياضييه إليصال األنسب ختيار الطريقةإ الشباب

واليت  ،العديد من األنشطة الرياضيةمن أهم األساليب التدريبية لتنمية القدرة العضلية يف  فاألسلوب البليومرتي
تتطلب دمج أقصى قوة مع أقصى سرعة للعضلة وحتسني السرعة حيث ساهم هذا األسلوب يف التغلب على 

)طلحة، وفاء، و مصطفى،  العديد من املشكالت اليت تقابل القدرة فيما يرتبط بالعالقة بني القوة والسرعة.
2007 ) 

 إنتاج أنظمة لتنمية التدريب برامج مرتكزات من الوظيفية اجلسم  كفاءة  لتنمية احلديث املدخل أصبح قد و 
 أن ميكن ال كما  األنظمة، هذه تطبيقات عن بعيدة متت ما إذا التدريبية العملية أهداف حتقيق ميكن ال إذ الطاقة،
 مرت خالل400عداء  عليها يعتمد اليت األنظمة هذه لتنمية التدريب برامج توجه مل ما الرياضي مستوى يتطور

 اليت هتتم بتطوير خمتلف األنظمة الطاقوية للرياضي كما عرفه الطرائق أكثر من الفرتي التدريب املنافسة و يعترب
ن هذه أال ، إللحمل" املتتايل تبادل متكررة أو بصورة راحة يعقبه تدرييب محل تقدمي بانه "(2001)مفتـي، 



 مقدمة   ب 

تعدد أقسامه ترشحه ليكون ف و الراحةنكارها، عنصر وسيط بني العمل املستمر إالطريقة لديها كفاءة ال ميكن 
فهو من الطرق الرئيسية الفعالة يف تدريب السرعة التدريب التكراري  أمامرت،  400أفضل طريقة لتدريب عدائي 

جمموعة من مسافة أو مسافات خمتلفة ملرات عديدة و بسرعة معينة و  ،إعادة التكرارو هتدف هذه الطريقة إىل 
على أن يأخذ الالعب  ،قدرة الفردمليتم التدريب الرياضي يف هذه الطريقة بشدة عالية قد تصل إىل احلد األقصى 

ألساسية يف تدريب ألعاب و تعترب من الطرق اهلامة و ا ،بعد ذلك راحة بينية تسمح له بإستعادة الشفاء الكامل
الهوائية ( وهتدف أيضا إىل تطوير عناصر اللياقة البدنية ، تتميز الالقوى ) وخاصة تلك اليت تعتمد على الطاقة 

ر بصورة مباشرة على هذه الطريقة بالشدة املرتفعة حلمل املستخدم و اليت تصل إىل احلد األقصى لذلك فهي تؤث
 ( 2005)البشتـاوي،    .أجهزة اجلسم 

 اخلاصة والطرق الوسائل ستخدامإو  هلا اجليد  التخطيط جيب فائدة ذات التدريب عملية تكون وحىت
لزيادة كفاءة ورفع  استخدامها ميكن اليت املهمة األساليب أحد األسلوب البليومرتي األهداف، ويعد بتحقيق

 مرت 400عدائي  مبستوى لالرتقاء االجيايب التأثري هلم  بأن قد يكون الباحثة من مرت، إميانا  400مستوى عدائي 
 السباق.  يف مستوى االجناز الرقمي رفع يف   النجاح  حتقيق  هلم  يكفل  ومبا

اخللفية النظرية  مدخل عام للدراسة،  إىلمن أجل معاجلة هذا املوضوع قامت الباحثة بتقسيم الدراسة و 
 الدراسات السابقة و املشاهبة، و الدراسة النظرية.  إىل، و اليت قسمت املعرفية للدراسة

أجل تدعيم هذا البحث قامت الباحثة باالطالع على الكثري من الدراسات السابقة واملشاهبة  من و
له  ضافةاإلببعض اجلديد و  قد جاءتو ما إذا موضوعية  أكثرواملرتبطة، وقامت بالتعليق عليها، جلعل الدراسة 

 ذا احلقل الواسع و الكبري.ه

،  التدريب الرياضي إىلأما بالنسبة للدراسة النظرية فقد قامت الباحثة بإثراء املوضوع، و ذلك بالتطرق 
 األسلوبو التكراري و التأثريات الفيسيولوجية لكل طريقة، مث  كل من طريقيت التدريب الفرتي  إىلحيث تطرقت 

كيفية تقنني متارين البليومرتي بكل   إىلالبليومرتي و فيسيولوجيته و كذا مفعوله على فيسيولوجية العضلة، و أيضا 
التحضري   إىلكما تطرقت الباحثة   من طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التكراري و هذا هو جوهر دراستنا.

حله خاصة مرحلة التحضري البدين اخلاص و اليت قامت الباحثة بإجراء مرا إىلالبدين، الذي تطرقت فيه الباحثة 
الباحثة  اعتمدتمرت و اليت 400فعالية  إىلمث تطرقنا  محل التدريب أنواعه، مكوناته و درجاته،دراستها فيها، مث 
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مرت و صفاهتم،  400أنواع عدائي باحثة هنا كل ما خيص الفعالية من ال لتاو تنجراء دراستها، حيث إعليها يف 
العالقة  ضافةاإلبمرت، 400مبادئ تدريب و منهجية التدريب يف سباق توزيع الطاقة و السرعة يف السباق، مث 

الطاقة يف سباق  إنتاجو املراحل الفنية يف السباق و كذا التداخل بني نظم ابطية للعناصر البدنية األساسية الرت 
 مرت و مراحل ظهورها وفقا للجهد البدين.400

و ذلك الرتباطها بالدراسة بشكل مباشر عن طريق االنقباضات العضلية و   العضلة إىلمث تطرقت الباحثة 
 كذا خصائصها املستهدفة من طرف الباحث من خالل عملية التدريب.

و االسرتجاع و الذي ، مث التعب القدرات الالهوائية الطاقة و إنتاج أنظمةضوع مو  إىلأيضا تطرقت  و قد   
 استعانت هبما الباحثة يف تقننني الربنامج التدرييب.

فصلني، إجراءات البحث امليدانية و اليت تكونت من الدراسة  إىللفية التطبيقية للدراسة فقسمت أما اخل
و األسس  و القياسات املستخدمة اإلختباراتاملتمثلة يف  أدوات الدراسة إىلستطالعية اليت تطرقت فيها اإل

منهج البحث  إىلالدراسة األساسية و اليت تطرقت فيها  لتاو تنالعلمية هلا، مث نتائج الدراسة االستطالعية، مث 
فيها الربنامج التدرييب من  لتاو تنجمتمع البحث و عينته، جماالت البحث، أدوات البحث الذي املستخدم و 

و أهداف و تصميم و األسس العلمية اليت يقوم عليها الربنامج، و كذا تنفيذ الربنامج التدرييب، و يف وصف 
 بعض الصعوبات اليت صادفتنا أثناء إجراء هاته الدراسة.  إىلحصائية املستعملة، مث التطرق  اإل  ساليباألخري األ

و اإلطار  للفرضياتو تفسريها وفقا  تهاو مناقش هاحتليلمث عرضت الباحثة النتائج املتحصل عليها مث  
هم أخبامتة ضمت مجلة من االستنتاجات املتحصل عليها، و للدراسة، و انتهت هاته الدراسة  النظري العام

 قرتاحات و التوصيات.اإل

على املتغريات و تأثرياته التدريب البليومرتي  أمهيةعن  أكشفمن خالل هذه الدراسة أن  لتاو حلقد 
أصبت فمن اهلل وحده و إن أخطأت  فإن  لةاو حمفيسيولوجية و البدنية لدى عدائي األربعمئة مرت، و هي جمرد ال

 فمن نفسي و من الشيطان.
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 :الدراسة  شكاليةإ ـ 1

رقام ألا القوى اليت تشهد تطور ملحوظ يف النتائج و ألعابن املتتبع للفعاليات الرياضية باخلصوص إ
التدريب الرياضي املختلفة، واليت نذكر منها  أساليبتطور طرق و  إىلالشخصية و العاملية، و ذلك يعود 

الطاقوية للجسم   األنظمةثر على  ؤ خرية اليت تاملرتفع الشدة، هذه األ  البليومرتي، الطريقة التكرارية والفرتي  األسلوب
جهزة اجلسم الوظيفية املختلفة، ومنه التحسني يف السعة والقدرة الالهوائية اللبنية وكذا أوبالتايل الرفع من كفاءة 

 مؤشر التعب.

يكتسبون قدرات  تدريب ذات نوعية جتعل منهم  ساليبن ما نالحظه لدى عدائي السرعة حاجتهم ألإ
صعب السباقات من ناحية اجملهود أمرت من  400عتبار سباق إللتفوق، وب أكثربدنية و فيسيولوجية تؤهلهم 

فهو يتطلب كفاءة  ،يتم الهوائياو كونه يصنف ما بني سباقات السرعة وسباقات التحمل العضلي والبدين العايل،  
ما يعرف بالقوة أو  زمن ممكن أقلنطالق بقوة كبرية يف الطاقة يف بداية السباق من أجل اال نتاجعالية إل

القدرة على تفجري أقصى قوة يف اقل زمن ممكن ألداء حركي بأهنا:  (1999)إمساعيل، واليت يعرفها  االنفجارية
االنطالق من البداية يف الركض مفرد أي أهنا القوة القصوى اللحظية لألداء ومثال ذلك حلظة القفز او الرمي أو 

السرعة القصوى واليت تتطلب كفاءة عالية  إىلغاية الوصول  إىلالبد أن يتبعها تسارع كبري  االنطالقة، هذه السريع 
:  (2007)رضوان،  واليت عرفها ما يعرف بالقدرة الالهوائيةأو  نقباض العضليالطاقة الالزمة حلدوث اال إنتاجيف 

العضلة بإنتاج الطاقة الالهوائية واليت يستخدمها الرياضي ألداء احلركات القوية والسريعة اليت تتطلبها  قدرة او كفاءة  
مرت بالسرعة القصوى لزم على العداء احلفاظ على سرعته  400نه من املستحيل إهناء سباق ، وألظروف اللعب

هود النهائي هنا تتدخل خاصية حتمل سرتخاء التام حفاظا على طاقته حتضريا للمجقدر املستطاع وذلك باال
 يعرف بالسعة الالهوائية.   ماأو    السرعة واليت تتطلب خمزون طاقوي كبري

عضائه أالطاقة يف هذه الظروف )الالهوائية( ينتج عنه خملفات كيميائية حتدث تغري يف اجلسم و  إنتاجإن 
 والذي عرفه         ما يعرف بالتعبأو  هادفقدان توازنه وجيعل الرياضي يشعر حبالة من اإلج إىلمما يؤدي به 

اخنفاض يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية الكفاءة للجسم كنتيجة ألداء عمل سابق بأنه:  (2003)أبو العالء، 
، ويكمن الفرق بني الرياضني يف وميكن قياسه من خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى

طول وقت ممكن، هلذا جيب أ إىلخريه أثناء فرتة التحضري للمنافسة حملاربة هذا التعب وتأالتدريب اجليد و املتكامل 
جل أتطوير نظام الطاقة الالهوائي بدرجة كبرية للوصول لألداء املثايل، ومن  إىلأن يستند التدريب اهلادف 
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وجب التنويع بني طرق التدريب كي ال يصاب الرياضي بامللل من جهة  املستوى املطلوب، إىلالوصول بالرياضي 
وهلذا التنوع دور أخر متمثل يف كون لكل طريقة تدريب تأثريها   ،خرىأوللحفاظ على دافعية الرياضي من جهة 

ل يف تطوير حتمل مرتفع الشدة تستعم  يمنه من اخلصائص األخرى فطريقة التدريب الفرت  أكثرعلى خاصية ما 
يف دراستهم اليت تناولت  (zimek & wiewilhove , 2012) ذلك حيث أثبت من السرعة أكثرالسرعة 

على عكس طريقة التدريب يف تطوير حتمل السرعة مقانة بني التدريب الفرتي مرتفع الشدة والتدريب التكراري 
حول مدى معرفة املدربني هلذه  يالقيام بتقص إىلهذا ما دفع بالباحثة  ،تطوير السرعةالتكراري واليت تساهم يف 

، و ه الطرق ويفضلون الطرق التقليديةهذ  ال يستخدمون حيث وجدت أن جل املدربني  ستخدامهم هلا،او  الطرق
ذا إال تساعد يف حتسني مستوى الالعب، و إمنا تثبته تستهدف السرعة القصوى و  التمرينات السهلة والبسيطة اليت

من خالل التقصي معرفة مستوى العدائني ومدى  لتاو حهنا تثبط من بعض القدرات األخرى، كما أمل نقل 
 البدين ملواكبة الربنامج التدرييب املقرتح من طرفها.  ستعدادهمإ

مرت الحظت وجود إمهال من قبل املدربني هلذه الطرق و  400فكون الباحثة عداءة سابقة يف ختصص 
هتمامهم بالتطور احلاصل واملتجدد يف طرق التدريب وجهلهم باملبادئ العلمية لتقنني محولة او عدم  ساليباأل

إستعمال وسائل التدريب  و لعدائني،ا داءأحمولة التدريب وتقنينها اجليد دور هام يف تطوير مستوى ، فلالتدريب
 .احلديثة

 تت دراستنا لتطرح التساؤل التايل:أحتسني الرقم الشخصي للعداء، و من هذا املنطلق   إىلو منه نصل  

يف بعض التكراري    و  الفرتي مرتفع الشدة  التدريب  ن يؤثر التدريب البليومرتي بطريقتنيأي مدى ميكن  أ  إىل
 مرت؟400الفيسيولوجية و البدنية لدى عدائي  املتغريات  

 التساؤالت الجزئية: ـ 1ـ1

ة عينتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجيبني الهل توجد فروق ذات داللة احصائية  (1
نية )القوة االنفجارية، السرعة البد  ت)القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( وبعض الصفا

 حتمل السرعة( يف القياس القبلي؟، لقصوىا

ة )القدرة والسعة هل توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجي (2
، حتمل لقصوىاالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  تالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( وبعض الصفا

 السرعة( بني القياس القبلي والبعدي؟
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فروق ذات داللة احصائية للعينة التجريبية يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة والسعة هل توجد  (3
حتمل  ،لقصوىاالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  تالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفا

 السرعة( بني القياس القبلي و البعدي؟

التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية  عينتنيبني الهل توجد فروق ذات داللة احصائية  (4
البدنية )القوة االنفجارية، السرعة  ت)القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفا

 ، حتمل السرعة( يف القياس البعدي؟لقصوىا

 :دراسةفرضيات ال ـ 2

 :الفرضية العامة ـ 1ـ2
على بعض املتغريات الفيسيولوجية انعكاس  بالطريقتني التكرارية و الفرتي مرتفع الشدة    لتدريب البليومرتيل

 مرت.  400و البدنية لدى عدائي  

  الفرضيات الجزئية: ـ 2ـ2

 عينتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجيةبني الال توجد فروق ذات داللة احصائية  (1
البدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتمؤشر التعب( وبعض  لبنية،)القدرة والسعة الالهوائية ال

 .، حتمل السرعة( يف القياس القبليلقصوىا

ال توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة والسعة  (2
، حتمل لقصوىاالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض 

 .السرعة( بني القياس القبلي والبعدي

)القدرة والسعة  جريبية يف بعض املتغريات الفيسيولوجيةتوجد فروق ذات داللة احصائية للعينة الت (3
، حتمل لقصوىاالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتلبنية، مؤشر التعب( وبعض الالهوائية ال

 تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  السرعة( لصاحل القياس البعدي

عينتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة بني التوجد فروق ذات داللة احصائية  (4
، لقصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة ا الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( وبعض والسعة 

 للربنامج التدرييب املقرتح.تعزى  حتمل السرعة( يف القياس البعدي لصاحل العينة التجريبية
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 :دراسةهمية الأ ـ 3

  مها:ساسنيأمهية البحث يف جانبني  أتتجلى  

 :األهمية العلمية ـ 1ـ3

 ختصاص املهتمني بوجه عام.إلصحاب اأ إىلمرجع علمي للمكتبة اجلزائرية بوجه خاص و    إضافة -

 قرتاح بعض التوصيات النظرية و التطبيقية.ا  لةاو حم -

 هداف منشودة يف جمال التدريب الرياضي.أجل حتقيق  أمواكبة البحث العلمي من   -

 :األهمية العملية ـ 2ـ3

 احلصول على بعض النتائج التجريبية و تعميمها. -

 .مرت  400عدائي  بالنسبة لالتدريب البليومرتي  التعريف بأمهية   -

 :دراسةأهداف ال ـ 4

البليومرتي بالطريقتني الفرتي مرتفع الشدة و التكرارية على بعض التدريب  مزج مدى تأثريعلى رف التع -
 املتغريات الفسيولوجية و البدنية.

 .مرت400  بناء برنامج تدرييب لتطوير بعض املتغريات الفسيولوجية و البدنية لعدائي -

مرت 400عدائي دراسة الفروق بني اإلختبارات القبلية والبعدية يف بعض  املؤشرات الفسيولوجية و البدنية ل -
 الشباب.

 وضع هذه الدراسة بني أيدي الباحثني يف ميدان التدريب الرياضي، و كذا املدربني لالستفادة منها. -
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 أسباب اختيار الموضوع: ـ 5

 أسباب ذاتية: ـ 1ـ5

ية للفعاليات الرياضية. إن أسباب اختيارنا هلذا املوضوع بالذات هو امليل الشخصي للدراسات الفيسيولوج
مرت و حبنا هلا، كما أننا مررنا هبذه املرحلة العمرية 400القوى ختصص  لعابممارسي ألمن ا عتبارناب كذاو  

و  سب مع قدراتنا و حاجاتنا البدنيةاحلساسة، و حسب رأينا مل تكن هنالك برامج تدريبية خاصة تتنا
 الفيسيولوجية.

 أسباب موضوعية:        ـ 2ـ5

 سباب اليت جعلتنا خنتار هذا املوضوع:بني األمن  

 تسليط الضوء على الطرق احلديثة يف التدريب و استعماهلا.  لةاو حم -

 مرت الشباب.  400قدرات عدائي الـكذا  حتياجات و  اوضع برنامج تدرييب يتماشى و   لةاو حم -

 نقص الدراسات يف هذا اجلانب. -

 رب مسعى كل باحث من خالل اختيار نوع املوضوع.حتقيق بعض االهداف يف جمال تكويننا و اليت تعت -

  



 مدخل عام للدراسة  10

 :المصطلحات و تحديد المفاهيم ـ 6

 التدريب الفتري المرتفع الشدة: ـ 1ـ6
والذي يتميز بزيادة شدة محل التدريب وقلة حجمه نسبيا، والذي يهدف  أحد طرق التدريب الفرتي

تطوير التحمل اخلاص عند الالعب، ممثال يف حتمل القوة وحتمل السرعة والقوة املميزة  إىلاملدرب من خالله 
 قد نتيجة الستخدام الشدة العالية اليت األكسجيينبالسرعة، كما ميتاز هذا النمط بالعمل حتت ظروف الدين 

 . (2004)الربضي،    من احلد األقصى لقدرات الالعب  90%  إىلتصل  
( و راحة غري كاملة %90-80بية بني فرتات العمل و الراحة، تتميز  بشدة عالية )او عملية تنو هو 

 مرت.400لتمارين البليومرتي، قصد تطوير القدرات الالهوائية لعدائي 

 التدريب التكراري: ـ 2ـ6
احلد األقصى   إىلقد تصل    عالية  حتميلفيها بشدة    التدريب  يتم اليت    الرياضي  التدريبمن طرق   طريقةهو  

يهدف هذا النوع  ثيكاملة تسمح له باستعادة الشفاء، ح  ينيةالفرد بعد ذلك راحة ب يأخذ ملقدرة الفرد، على أن 
بالسرعة والسرعة القصوى وسرعة  ةيز املم  ةعن مها  كالقو  بثقينوما  ،يةالسرعة والقوة بصورة أساس ريتطو  إىل

 ( 2005)البشتـاوي،    %100  إىلفيها   بيواليت قد تصل شدة التدر   ةياالستجابة احلرك
مع اعطاء  (%100-90القصوى )ات ذات الشدة تكرار الطريقة تدريبية تعتمد أساسا على  و هو

 فواصل راحة كاملة، و ذلك قصد تطوير السرعة القصوى، القوة االنفجارية و القدرات الالهوائية. 

 التدريب البليومتري: ـ 3ـ6
لتنمية القوة العضلية  أسلوبهو مترينات تتميز باالنقباضات العضلية ذات الدرجة العالية من القوة، فهو 

 . (Gille, 2010 )  و القدرة الالهوائية
 قوة كبرية   نتاجإل على مترينات القفز، أي متدد العضالت قبل انقباضهاأساسا  أسلوب تدرييب يعتمد   و هو

 و التكراري لتطوير القدرات البدنية و الفيسيولوجية.  خالل وقت قصري، و يستخدم مع طريقيت التدريب الفرتي

 



 مدخل عام للدراسة  11

 القدرة الالهوائية اللبنية: ـ 4ـ6
 ثانية 30هي أقصى طاقة ميكن انتاجها عند ممارسة األنشطة الرياضية اليت يستمر فيها األداء حىت 

(wilmore, 2008) . 
يف أقصى جهد بدين خالل أقل زمن بدون أكسجني كمية من الطاقة   أقصى إنتاجاملقدرة على و هي 

 ، لذا يتم تطويرها بزيادة عدد اجملموعات و تقليل عدد التكرارات. ممكن

 السعة الالهوائية اللبنية: ـ 5ـ6
املقدرة على املثابرة يف تكرار انقباضات عضلية عنيفة تعتمد على انتاج الطاقة بطريقة الهوائية و متتد أثر 

 . (2003)سيد،    ثواين حىت أقل من دقيقتني10من  
القدرة على االحتفاظ أو تكرار انقباضات عضلية قصوى اعتمادا على إنتاج الطاقة الالهوائية   و هي

 إنتاج يهالذي يعتمد عل كمية الطاقة املخزنة يف العضلة،أو   خمزون الطاقة الكلي و هيأبنظام محض الالكتيك، 
ادة عدد التكرارات و تقليل عدد و يتم تطويرها بزي ،قيقةد2طاقة بدون أكسجني حبيث يستغرق زمن األداء حىت 

  اجملموعات.  

 التعب: ـ 6ـ6
اخنفاض يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية الكفاءة للجسم كنتيجة ألداء عمل سابق وميكن قياسه من 

 .(2003)أبو العالء،    خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امليكانيكي املؤدى
التدريب تراكم محض الالكتيك يف العضالت أثناء    فقدان نسيب للطاقة أثناء التدريب التكراري، و  و هو

 كمال التمرين.إالفرتي، يسبب هبوط مستوى األداء و عدم القدرة على  
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 و المرتبطة.  المشابهةو    السابقة  الدراسات ـ 1

تعترب الدراسات من أهم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوهلا و يثري حبثه من خالهلا، حيث أنه 
طلعت الباحثة إستكمال مقومات البحث العلمي إيستعملها للحكم، املقارنة، اإلثبات أو النفي. و من أجل 

ت الصلة مبوضوع الدراسة، إذ أن االستعراض العميق و الناقد على جمموعة من البحوث العربية منها و األجنبية ذا
 للدراسات السابقة ميكن أن يساعد الباحثة على زيادة كفاية عملها و نوعها.

و نظرا الختالف توقيت اجراء هذه الدراسات و األحباث، قامت الباحثة بعرضها من خالل الرتتيب 
ا حسب طبيعتها اىل دراسات عربية و أخرى أجنبية، مث يلي ذلك التنازيل من األحدث إىل األقدم، و كذا تصنيفه

حتليل ملا سبق عرضه من اجراءات و نتائج هلذه الدراسات و األحباث، ذلك هبدف استخالص اجلوانب اليت ميكن 
 االستفادة منها يف الدراسة.

 العربية:  مشابهة و المرتبطةال  السابقة و  لدراساتا ـ 1ـ1
فعالية استخدام طريقيت التدريب التكراري و  معرفة مدى   إىلهتدف الدراسة    :(2017)شريط،    دراسة -

، و قد استخدم الباحث لذلك الفرتي على تطوير السرعة االنتقالية و سرعة األداء احلركي عند العيب كرة القدم
فريق شباب باتنة  إىلالعب منتمي  30ن جمتمع البحث من ، و قد تكو املنهج التجرييب ذو اجملموعتني املتكافئتني

العبني اجريت عليهم الدراسة االستطالعية، مت تقسيم  6، و بعد استبعاد حارسي املرمى و سنة 21من  أقلفئة 
 ختضع للربنامج التدرييب األوىلجمموعتني جتريبيتني،  إىلالعب بطريقة عشوائية )القرعة(  22الالعبني املتبقيني 

القائم على طريقة التدريب الفرتي املرتفع  القائم على طريقة التدريب التكراري، أما الثانية ختضع للربنامج التدرييب
 الشدة، و قد مت اختيار هؤالء الالعبني بشكل قصدي ليشكلوا عينة البحث.

 02أسابيع بواقع  08يتكون الربناجمني التدريبيني من دورتني متوسطتني حيث طبقت التمارين ملدة 
ملبين على طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة وحدات تدريبية يف األسبوع، و قد كانت شدة احلمل يف الربنامج ا

 .  %100-90فكانت من  أما الربنامج املبين على طريقة التدريب التكراري    %80  -70من  
املبنيني على أن كل من الربناجمني التدريبيني  إىلو قد توصل الباحث من خالل النتائج املتحصل عليها 

الرفع من مستوى السرعة االنتقالية و سرعة األداء احلركي  إىلطريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التكراري أديا 
وفق الطريقة الفرتية أو  لالعبني، و قد اثبتت النتائج انه ال توجد اختالفات بني التدريب وفق الطريقة التكرارية

 االنتقالية و سرعة األداء احلركي.  املرتفعة الشدة لتحسني السرعة
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و األثقال و  استخدام تدريبات البليومرتيمعرفة أثر  إىلهدفت الدراسة  :(2017)خالد،  دراسة  
دراسة و من أجل  ،املختلط لتطوير القوة االنفجارية و تأثريها على بعض القدرات البدنية لدى مصارعي الكاراتيه

االشكالية استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته هلا، و بطريقة مقصودة اختار الباحث عينته التجريبية و 
العبني جتريبية   08جمموعات من  03جمموعات،  04 إىل ، قسمتسنة 19-17ذو  مصارع 30املتكونة من 

وحدات  03أسبوع بواقع  12ملدة  طبق على كل جمموعة برنامج تدرييبمصارعني ضابطة،  06و جمموعة من 
،  %75-50بشدة  التدريب البليومرتي إىل األوىل حيث خضعت اجملموعة  ،وحدة تدريبية 36أي  تدريبية

برنامج تدرييب  إىلأما اجملموعة الثالثة فقد خضعت  %70 -40بشدة  التدريب باألثقال إىلاجملموعة الثانية 
أن التدريب البليومرتي و و قد أظهرت النتائج ، باو بالتن خمتلط بني التدريب البليومرتي و التدريب باألثقال

 ليومرتي و التدريب املختلطأن التدريب البتطوير القوة االنفجارية، حيث األثقال و املختلط يؤثر اجيابا على 
 نفجارية.من التدريب باألثقال و التدريب التقليدي يف القوة اال  أكثريؤثران  

 أثر استخدام طريقيت التدريب الفرتي و التكراري معرفة  إىلهدفت الدراسة  :(2016)سرايعية،  دراسة  
املنهج التجرييب مبجموعتني جتريبية ، و قد استخدم الباحث مرت 400ائي د يف تطوير صفة التحمل اخلاص لدى ع

مرت فئة ذكور أكابر و قد 400و ضابطة، و قد مشلت عينة الدراسة كل عدائي املنتخب الوطين العسكري لسباق  
أسبوع  12صمم الربنامج التدرييب ملدة . اختريت بطريقة عمدية %36.84عداء أي بنسبة  14بلغ عددها 

حصة تدريبية قصد تطوير التحمل  93وحدات تدريبية مبا يف ذلك حصص االسرتجاع، ما جمموعه  8-7بواقع 
أن الربنامج التدرييب باستخدام طريقيت التدريب الفرتي  إىلتوصل الباحث يف هناية دراسته اخلاص للعدائني، و قد 

تائج يف تطوير صفة التحمل اخلاص، و قد ساهم الربنامج التدرييب يف زيادة القدرة على الن أفضلو التكراري حقق 
من الربنامج التدرييب للمجموعة الضابطة، و بالتايل  أفضلحتمل محض الالكتيك يف الدم ألطول فرتة أثناء األداء 

 مرت.  400تطور اجناز عدو   إىلفقد أدى 
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اثر برنامج تدرييب مقرتح باستخدام التدريب   إىلهدفت الدراسة التعرف   :(2016)جودت،    دراسة -
على بعض القدرات البدنية والفسيولوجية لدى العيب كرة القدم يف اجلامعة العربية األمريكية، ولتحقيق  البليومرتي

 إىل(العبا من العيب منتخب كرة القدم يف اجلامعة العربية األمريكية، مت تقسيمهم 30ذلك تكونت العينة من )
عة جتريبية، خضعت اجملموعة التجريبية ( العبا كمجمو 15(العبا كمجموعة ضابطة، و)15جمموعتني متكافئتني)

 .الربنامج التقليدي  إىلاملقرتح، بينما خضعت اجملموعة الضابطة    البليومرتكالربنامج التدرييب    إىل
اسابيع بواقع   08ملدة  البليومرتكاختبارات قبلية وبعدية بعد تطبيق الربنامج تدرييب مقرتح يف  إجراءمت   

د مت أخذ قياسات قبلية وبعدية لقياس تأثري تدريبات البليومرتك على تطوير وحدات تدريبية أسبوعية، وق 03
القدرات البدنية و الفسيولوجية حيث خضع مجيع الالعبني من أفراد اجملموعتني التجريبية و الضابطة الختبارات 

الية، حتمل القوة لعضالت السرعة االنتق ،جلني، القوة االنفجارية للذراعني)القوة االنفجارية للر  بدنية وفسيولوجية
، وبعد مجع البيانات مت استخدام برنامج الالأكسجينيةالذراعني، وحتمل القوة لعضالت البطن( والقدرة والسعة 

 ( لتحليلها. SPSSالرزم اإلحصائية )
ولصاحل القياس أظهرت نتائج الدراسة وجود فروقا ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي 

(، القوة االنفجارية 24.51%) البعدي لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف متغريات القوة االنفجارية للرجلني وبنسبة
(، بينما مل يكن هناك فروق ذات 37.59%) وبنسبة الالأكسجينية(، القدرة 5.09%بنسبة ) للذراعني و

 ، حتمل القوة لعضالت الذراعني و(2.10%) م وبنسبة30ملتغريات األخرى عدو السرعة داللة إحصائية يف ا
وبنسبة  الالأكسجينية(، السعة 1.80(، حتمل القدرة لعضالت البطن وبنسبة )%1.80)% بنسبة
. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق داللة إحصائيا بني القياسني القبلي والبعدي لدى أفراد (2.06)%

ريات البدنية والفسيولوجية قيد الدراسة. وكذلك أظهرت النتائج وجود فروق دالة اجملموعة الضابطة يف مجيع املتغ
إحصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية يف متغريات )الوثب العمودي، دفع الكرة 

 ملتغريات األخرى. (، بينما مل يكن هناك فروق دالة إحصائيا بينهما يف االالأكسجينيةالطبية، القدرة  
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  الالهوائيةالتعرف على أثر جهد الهوائي يف القدرة    إىل  الدراسة  تهدف  :(2016)جميل،    دراسة -
ندية لدى العينة من العبات األ ،السريعة االنطالقاتبداللة مؤشر التعب لستة تكرارات من  اخنفاضهاومستوى 

بعد ستة تكرارات من  ،يف الدم تاللكتاثر اجلهد الالهوائي يف تركيز أوممارسات لكرة الطائرة و بكرة الطائرة 
يف  اللكتاتوممارسات لكرة الطائرة والتعرف على الفروق يف تركيز    ،االنطالقات السريعة لدى عينة العبات االندية

 .الدم بني العينتني

مرتا ويكرر لست  35كمقياس للقدرة الالهوائية بالعدو ملسافة   RASTوقد استخدمت الباحثة اختبار     
وبعد االنتهاء من اجلهد يف الدقيقة السابعة مت سحب  ،ثوان خمصصة لالستشفاء بني تكرار وآخر 10مرات و

يف الدم وكانت حصيلة الدراسة أن االنطالقات الالهوائية املتكررة من شأهنا زيادة  اللكتاتالدم لقياس مستوى 
خريا أن االرتفاع نسبة أ، و اجيابية مع مؤشر التعبيف الدم واخنفاض القدرة الالهوائية واليت هلا عالقة  اللكتاتتركيز 

وهبوط التقلص  إلخفاقي وقائي ، وهو تنظيم أيضمنه خفض من االستمرارية بالنشاط احلموضة يف الدم الغرض
 .العضلي

تأثري طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة معرفة    إىليهدف البحث   :(2016)الكرمدي،    دراسة -
استعمل الباحث حيث  ،لعضالت الرجلني لالعيب كرة الطائرة االنفجاريةيف تطوير القدرة  اريوالتدريب التكر 

  املنهج التجرييب بالتصميم القياس القبلي والبعدي جملموعتني متكافئتني ملالئمة الطبيعة مشكلة البحث.

ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية اذ  ،جمتمع البحث من العيب النادي األهلي للكرة الطائرة اشتمل و
 07 األوىل وعتني جتريبيتني اجملموعة التجريبية جمم إىلالعب من حمافظة احلديدة. ومت تقسيم الفريق 14بلغ قوامها 

العبني واليت عملت طريقة  07العبني واليت عملت طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة واجملموعة التجريبية الثانية 
القدرة االنفجارية العضالت الرجلني من خالل ثالثة مترينات وهي على  اإلختبارات إجراءالتدريب التكراري، ومت 

 م18اختبار السرعة    ،الوثب من الثبات  ،لنحو االيت القفز العمودي من الثباتا
املرتفع الشدة عد الباحث منهج تدرييب بطريقتني لتطوير القوة االنفجارية للعضالت مها التدريب الفرتي أ

، وقد كانت التمرينات املستعملة يف الطريقتني ذاهتا واالختالف فقط يف طريقة التدريب والتدريب التكراري
وباستعمال األجهزة واألدوات باالعتماد على اخلربة امليدانية للباحث يف جمال التدريب والتدريس، وقد تضمن كل 

 ع مبعدل وحدتني أسبوعية. و أسب  12  غرق تنفيذهاوحدة تدريبية است  24منهج  
فاعلية كل من طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة والتدريب : إىلالباحث يف هناية دراسته  توصل

 التكراري يف تطوير القوة االنفجارية لعضالت الرجلني.



 الدراسات السابقة و المشابهة و المرتبطة   18

عدم وجود فروق معنوية بني الطريقتني املستعملتني مما يسمح للمدرب حرية اختيار نوع الطريقة التدريبية 
 .قوة االنفجارية لعضالت الرجلنياملستعملة يف تطوير ال

فاعلية برنامج تدرييب مقرتح على اللياقة  إىلهدفت هذه الدراسة التعرف  : (2015)سويدان،  دراسة  
فلسطني، ولتحقيق ذلك قام الباحث  –سنة يف الضفة الغربية  14البدنية لدى ناشئي كرة القدم حتت سن 

على املتغريات البدنية اآلتية )التحمل العام، السرعة االنتقالية، حتمل السرعة، حتمل  اشتملبرنامج تدرييب  بإعداد
وحدات تدريبية أسبوعيا وقد استخدم  03( أسابيع بواقع 08القوة االنفجارية( ومت تطبيقه ملدة ) القوة، الرشاقة و

 .الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة
( ناشئا  من أكادميية الواعدين لكرة القدم يف مدينة نابلس، 15حيث تكونت اجملموعة التجريبية من ) 

 .( ناشئا  من نادي االحتاد النابلسي، وقد مت اختيارهم بالطريقة القصدية15)  وتكونت اجملموعة الضابطة من
اختبارات املتغريات البدنية اليت اشتمل عليها الربنامج وبعد  إجراءوقبل وبعد تطبيق الربنامج التدرييب مت  

 :ما يلي  إىلاملعاجلات اإلحصائية توصلت الدراسة   إجراء

املقرتح على مجيع املتغريات قيد الدراسة وبدالله إحصائية بني القياسني القبلي ثر الربنامج التدرييب أ •
(، القوة %7.98-والبعدي ولصاحل القياس البعدي وكانت النسب املئوية للتغري على النحو اآليت: التحمل )

%(، حتمل القوة لعضالت البطن 1.96-%(، السرعة االنتقالية )8.28االنفجارية للرجلني )+
 ( %4.77-%( وحتمل السرعة )7.72-%(، الرشاقة)39.12)+

ثر الربنامج التدرييب التقليدي على مجيع املتغريات قيد الدراسة وبدالله إحصائية بني القياسني القبلي أكما 
والبعدي ولصاحل القياس البعدي باستثناء متغري السرعة االنتقالية وكانت النسب املئوية على النحو اآليت: 

(، حتمل القوة %3.50(، السرعة االنتقالية )+%6(، القوة االنفجارية للرجلني )+%1.97-التحمل )
 (%2.32-%( وحتمل السرعة )2.01-%(، الرشاقة)17.72لعضالت البطن )+

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف القياس البعدي يف مجيع املتغريات قيد  •
  التجريبية والضابطة ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية.الدراسة بني أفراد اجملموعتني



 الدراسات السابقة و المشابهة و المرتبطة   19

القوى تساعد يف تقنني   ألعابدراسة ملدريب   إجراءتكمن أمهية البحث يف     :(2015)الشماع،    دراسة -
 متريناتأمحال التدريب باستخدام جهاز يقيس نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم، وذلك من خالل استخدام 

 .400بطريقة التدريب التكراري لتطور حتمل السرعة اخلاص لفعالية ركض  

خاصة بطريقة التدريب التكراري وتقنينها وفق تركيز حامض  دريباتعداد تإ إىلوقد هدف البحث   
مرت. وقد استخدم  400من مسافة السباق وركض  كثرواأل قلالالكتيك يف الدم لتطوير حتمل السرعة اخلاص األ

فقد  ثالباحث املنهج التجرييب ذي تصميم اجملموعتني التجريبيتني ذات االختبارين القبلي والبعدي، أما عينة البح
مرت يف العراق ولفئة العموم، مث عمد  400عدائي فعالية ركض  أفضلعداء من  12مت اختيارها بالطريقة العمدية 

وحدات تدريبية  02. مت تنفيذ الربنامج التدرييب بواقع ية جتريبية و ضابطةاو تقسيمهم جملموعتني متس إىلالباحث 
 وحدة تدريبية.  14أسابيع أي   07يف األسبوع ملدة  

من مسافة  قلستنتج الباحث هناك فروق معنوية دالة إحصائية يف اختبار ركض حتمل السرعة األا وقد 
جناز وكذلك نسب تركيز حامض الالكتيك يف الدم، بينما مل تظهر هذه إلا اختبار مرت و 300السباق ركض 

 مرت.  600الفروق املعنوية يف اختبار حتمل السرعة األطول من مسافة السباق ركض  

على متغري القدرة  البليومرتكأثر تدريب   إىلهدفت الدراسة التعرف    :  (2014)السعدون،    دراسة -
( سنة، تكونت العينة من  19 - 18عيب كرة السلة وكرة اليد فئة الشباب بأعمار )اللدى  (Power) العضلية

( العبا من النادي العريب لكرة اليد، مت تقسيم 20( العبا من نادي اجلليل لكرة السلة، و)20( العبا، )40)
وعة جتريبية ( العبني كمجم10( العبني كمجموعة ضابطة و)10جمموعتني متكافئتني ) إىلالعيب كرة السلة 

( 10جمموعتني متكافئتني ) إىلحيث استخدمت الباحثة املنهج التجرييب، وكذلك مت تقسيم العيب كرة اليد 
الربنامج  إىل( العبني كمجموعة جتريبية، وخضع العيب اجملموعتني التجريبيتني 10العبني كمجموعة ضابطة و)

اختبارات  إجراءالربنامج االعتيادي، ومت  إىلالتدرييب البليومرتي املقرتح، بينما خضع العيب اجملموعتني الضابطتني 
سابيع. خضع مجيع الالعبني الختبار الطرف العلوي من رمي الكرة أ( 10لربنامج ملدة )قبلية وبعدية بعد تطبيق ا

الطبية باليد اليمىن واليسرى وبكلتا اليدين، واختبار الطرف السفلي من الوثب العميق والوثب الثالثي والوثب 
 .لتحليل النتائج (SPSS) ئية، وبعد مجع النتائج مت استخدام برنامج الرزم االحصا(م20الطويل واجلري املسافة )

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل   
( بينما مل تكن Powerالقياس البعدي للمجموعتني التجريبيتني لكل من كرة اليد وكرة السلة يف متغري القدرة )

ة احصائيا للربنامج االعتيادي للتدريب يف لعبة كرة السلة لدى أفراد اجملموعة الضابطة، أن الربنامج الفروق دال
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كان له أثر اجيايب على العيب كرة اليد وكرة السلة يف حتسني وتطوير املتغريات   البليومرتيالتدرييب املقرتح للتدريب 
تأثر على هذه املتغريات بل أثر بشكل سليب على بعضها يف  اخلاصة بالقدرة، بينما الربنامج االعتيادي مل يكن له 

كوهنا جزء مهم من التدريب يف    البليومرتكصت الباحثة بعدة توصيات من أمهها استخدام تدريبات او كرة السلة، 
ة كرة اليد ملا هلا من دور مهم وتأثري إجيايب يف تطوير وحتسني الصفات البدنيأو   كلتا اللعبتني سواء كرة السلة

 اخلاصة بالقدرة العضلية.

تأثري مترينات خاصة مقننة وفقا ملعدل النبض معرفة    إىلالدراسة   هدفت  :  (2014)صغير،    دراسة -
، لذا فقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ذو تصميم م للناشئات400لتطوير حتمل السرعة و اجناز عدو 

سنة، و   16عداءات بعمر  08اجملموعة الواحدة ملالئمته حلل طبيعة املشكلة، و قد اشتملت عينة البحث على 
قد قام الباحث بإعداد التمرينات اخلاصة املقننة معتمدا على املصادر العلمية و مستعينا بآراء السادة اخلرباء و 

وحدات تدريبية يف  02أسابيع بواقع 08طبقت ملدة وحدة تدريبية  16تصني، و قد احتوى الربنامج على املخ
لغرض اظهار نتائج البحث اليت تلخصت يف  SPSSاألسبوع. استخدم الباحث لوسائل االحصائية باستخدام 

يدل على التأثري االجيايب للتمرينات املقننة  البدنية البعدية مما اإلختباراتأن هناك حتسن لدى عينة البحث يف 
مرت ألفراد عينة البحث بني 400املعدة من طرف الباحث، و منه فقد حصل تطور يف مستوى اجناز ركض 

 القبلية و البعدية.  اإلختبارات

م للشابات والتعرف 800إعداد منهاج تدرييب لعداءات   إىل  هدفت الدراسة  :  (2014)رفيق،    دراسة -
م للشابات أندية كوردستان، و يف 800جناز ركض إ حامض الالكتيك و على تأثري املنهج يف حتمل السرعة و

جمتمع البحث العبات أندية كوردستان للشابات  مشل ،ات البحث استخدم الباحث املنهج التجرييبإجراءموضوع 
 .عداءات 04م، أما عينة البحث فتمثل ب800لفعالية    عداءات  08ن  هالبالغ عدد  و

املختصني  البيانات املطلوبة يف الدراسة استخدم الباحث استمارات استطالع أراء اخلرباء و إىلللوصول 
القبلية مث طبق عليهن املنهج التدرييب بواقع   اإلختبارات إجراءمت  ،املصادر العلمية يف تصميم املناهج التدريبية و

استخدم الباحث ، االختبار البعدية إجراء مت مث وحدة تدريبية، 24أي  أشهر 3يف األسبوع ملدة  02 يومني
 ججمموعة من االستنتاجات منها أن املنه إىلللمعاجلات اإلحصائية يف الدراسة، وتوصل الباحثان  SPSSبرنامج 

التدرييب املعد أثر بشكل فعال على نسبة حامض الالكتيك وأثر أيضا على التطور يف حتمل السرعة واجناز ركض 
 الطاقة من جدول فوكس و إنتاج أنظمةويوصي الباحثان بوضع مناهج تدريبية أخرى وفق استخدام  ،م800
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بنسب أخرى على الفئات املختلفة ) ناشئات، متقدمات( ولكال اجلنسني لالستفادة منها ولفعاليات  و سماتيو 
 خرى.رياضية أ

على تطوير القوة  ثر مترينات البليومرتكأكان اهلدف من الدراسة هو معرفة    :  (2013)الوائلي،    دراسة -
تطوير  إىلن استخدام مثل هذه التمرينات يؤدي أ، و ء مهارة اللعب بالرأس بكرة القدمالعضلية للرجلني و دقة أدا

 م و دقة اللعب بالرأس30كذلك تأثري هذه التمرينات على سرعة ركض   ،من الثبات األفقيالقفز العمودي و 
 والكوت ) ألندية األوىل  ةالعبا من الدرج 24اختبار قبلي على  إجراء. مت لدى الالعبني الشباب بكرة القدم

خضعت اجملموعة  ،العبا( 12جمموعة جتريبيه ( )العبا 12جمموعة ضابطة ) إىل( مث قسمت العينة املنتظر
عب الناديني على مال  يةتجربة الرئيس، نفذت الأسابيع   04بواقع  ،  مترينات البليومرتك(املتغري التجرييب )  إىللتجريبية  ا

  .املذكورين
هناك فرقا معنويا يف اختبارات القفز العمودي  ظهر من خالل تطبيق املنهج التجرييب بنتائج الدراسة أن 

أداء مهارة اللعب بالرأس و لصاحل اجملموعة التجريبية و  و دقة م30ركض ، القفز العريض من الثباتت، لسارجن
ربط هذا التطور مع  إىلللرجلني األمر الذي يؤدي  العضليةتأثري هذه التمرينات على تطوير القوة  إىلهذا يعود 

 .اجيابية  أكثردقة األداء ليكون ذا مفعول 

حتديد أثر التدريب الفرتي عايل الشدة وتدريب الفارتلك  إىلهدفت الدراسة    :  (2013)حامد،    دراسة -
املقارنة بني الطريقتني، ولتحقيق  إىل إضافةعلى بعض اخلصائص البدنية والفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم، 

ت عشوائيا  ( عام، ووزع16-14ح أعمارهم بني )او ( ناشئا  ممن ترت 30ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها )
 .وتدريب الفارتلك  مها التدريب الفرتي عايل الشدةجمموعتني جتريبيتني إىلي  او بالتس

(  120-90وحدات تدريبية أسبوعيا ، وملدة ) 03أسابيع، بواقع  8مت تطبيق الربناجمني التدريبيني ملدة 
فارتلك، وقبل وبعد تطبيق ( دقيقة لربنامج تدريب ال90-65دقيقة لربنامج التدريب الفرتي عايل الشدة، و )

قياسات: )نبض الراحة، حجم النبضة، ضغط الدم االنقباضي، ضغط الدم  إجراءالربناجمني التدريبيني مت 
تلة كنسبة شحوم اجلسم،  الدفع القليب خالل الراحة، القدرة الالأكسجينية، السعة الالأكسجينية، ، االنبساطي

ملسافة املقطوعة يف قصى نبض، أقصى دفع قليب، ا، أالتمثيل الغذائي خالل الراحةاجلسم اخلالية من الشحوم، 
احلد األقصى الستهالك األكسجني(، وبعد أن مت التكافؤ بني اجملموعتني، وتنفيذ الربناجمني و  اختبار كوبر

  :النتائج اآلتية  إىلتوصلت الدراسة 
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لفرتي عايل الشدة أثر على مجيع املتغريات قيد الدراسة وبداللة إحصائية باستثناء أن برنامج التدريب ا •
الدفع القليب أثناء الراحة وأقصى دفع قليب بعد أداء اختبار كوبر، وفيما يتعلق باملتغريات الدالة إحصائيا ولصاحل 

             حتمل السرعة %(،10.28-السرعة ) القياس البعدي كانت النسبة املئوية للتغري على النحو اآليت:
% (، السعة الالأكسجينية  14.27%(، القدرة الالأكسجينية ) 13.13-%(، الرشاقة )7.44-)
(، التمثيل الغذائي %2.61(، كتلة اجلسم اخلالية من الشحوم )%12.54-%(، نسبة الشحوم )14.27)

(، %15.40-االنبساطي )(، ضغط الدم %11.12-(، ضغط الدم االنقباضي )%0.76خالل الراحة )
أقصى (،  %6.61(، املسافة املقطوعة يف اختبار كوبر )%15.04(، حجم النبضة )%12.24-نبض الراحة )

 (. %8.32واحلد األقصى الستهالك األكسجني )  %(10.70نبض )
متركزت مشكلة البحث حول قلة استخدام مدريب السباحة يف وجود مناهج   :  (2011)صبيح،    دراسة -

الذي يقل استخدامه يف جمال تدريبات  البليومرتك أسلوبتدريبية أرضية يف خمتلف طرائق التدريب وخصوصا 
املختلفة داخل الوسط  ةالسباحة، حيث متركز أغلب مناهجهم ووحداهتم التدريبية على التمرينات ذات الشد 

زمن  السعة الالهوائية و، يف بعض القدرات الالهوائية البليومرتكمترينات  تأثريمعرفة  إىلائي، ويهدف البحث امل
استخدم الباحث املنهج التجرييب ذو التصميم اجملموعة الواحدة ذات االختبار القبلي  مرت سباحة حرة، 50اجناز 

سباحي املنتخب الوطين  08ية و اليت  اشتملت على و البعدي، و قد مت  اختيار عينة البحث بالطريقة العمد 
 سنة.  18للشباب للسباحة احلرة بأعمار  

حتديد الشدة و  البليومرتي و يف أسلوباعتمد الباحث على االسس العلمية يف وضع التمرينات البدنية ب
 وحدة تدريبية.  24وحدات تدريبية يف األسبوع أي    03أشهر بواقع   2الراحة، كانت مدة تنفيذ الربنامج  

القدرات البدنية تطوير اجيايب يف  تأثري البليومرتكرين التم الباحث من خالل دراسته أن استنتج  و قد
بسبب تطور القدرات الالأكسجينية الناتج من  ة( مرت حر 50اجناز سباحة )كذا تطوير و  الالأكسجينيةوالسعة 

 .استخدام عينة البحث لتمارين البليومرتك
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التعرف على تأثري التدريبات اخلاصة بطريقة التدريب   إىلهتدف الدراسة      :(2011)عواد،    دراسة -
مرت، ولتحقيق ذلك أعد الباحث منهج  400املرتفع الشدة يف بعض املتغريات الوظيفية  وإجناز فعالية  الفرتي

 و الفسيولوجية مرت معتمدة على جتربته وخربة املختصني يف جمال التدريب  400تدرييب خاص لفعالية عدو مسافة 
 اتوحد  02أسبوع بواقع  12ذ املنهج استغرق مدة تنفيالفسيولوجية،  الرياضية فضال عن املصادر العلمية و

تدريبات  لتاو تنوحدة تدريبية واليت  24بلغ عدد الوحدات التدريبية  ،ليومي األحد واألربعاء، تدريبة يف األسبوع
 . خاصة لتحمل سرعة األداء

عينة البحث بالطريقة  اختريتو  ،أستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته طبيعة مشكلة البحث
مرت حرة للعام الدراسي  400شتملت عينة البحث منتخب جامعة االنبار واملختصني يف فعالية ا ،العمدية
 ي.من اجملتمع األصل  %100أستخدم الباحث طريقة اجملموعة الواحدة لدراسة مشكلته وكانت متثل  ،  2011

 : ا الباحث استنتجإليهيف ضوء االهداف اليت توصل 

 ض.أن استخدام الربامج التدريبية هلا أمهية يف حتقيق األرقام القياسية يف فعاليات الرك •

 . (ATP-PC)   أن استخدام تدريبات حتمل السرعة تعمل على زيادة خمزون الطاقة داخل العضالت •

  .(PH) احلامضي القاعدي يف مكونات الدمأن استخدام تدريبات حتمل السرعة تعمل على خلق التوازن  •

 .أن استخدام تدريبات حتمل السرعة تعمل على زيادة كفاءة جهاز القلب الوعائي وتقوية اجلهاز املناعي •

البليومرتي و االعتيادي  التدريب  أسلويبمتحورت الدراسة حول معرفة تأثري   :  (2010)جعفر،    دراسة -
تكون جمتمع وصفيت القوة االنفجارية و القوة املميزة بالسرعة لدى العيب الكرة الطائرة،  ةعلى القدرة الالأكسجيني

( العبا، 18( وكان عددهم )25البحث من العيب منتخب حمافظة البصرة بالكرة الطائرة للمتقدمني حتت سن )
% من جمتمع األصل وبعد 100مت اختيار مجيع الالعبني حيث كانت نسبتهم  وقد اختريوا بالطريقة العمدية إذ

 .( العبني لكل جمموعة9عشوائيا وبواقع )  تنييجمموعتني جتريب إىلجمتمع األصل    بتقسيمذلك قام الباحث  
أما ،التدريب البليومرتك  أسلوب املنهج التجرييب اخلاص باألوىل حيث يطبق الباحث على اجملموعة   

جتانس للعينة يف  إجراء. و بعد ذلك قام الباحث بالتدريب االعتيادي أسلوبالباحث  اجملموعة الثانية يطبق
 ن و تكافؤ العينتني يف متغريات الدراسة األخرى.مقاييس العمر، الطول، الوز 
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استعان الباحث مبجموعة من الدراسات العلمية السابقة و املصادر فضال عن أراء بعض اخلرباء  و قد 
  08وحدة تدريبية على مدى  16املختصني يف التدريب الرياضي لتصميم املنهج التدرييب، و قد تكون من 

 دقيقة للوحدة التدريبية الواحدة.  90وحدات يف األسبوع مبعدل    02أسابيع بواقع  
تدريب البليومرتي عمل على حتسني القدرة أن لل إىلالباحث ى ضوء النتائج املتحصل عليها توصل و عل

 الالأكسجينية و صفيت القوة االنفجارية و القوة املميزة بالسرعة للرجلني لدى العيب كرة الطائرة.

وضع املنهاج املقرتح لتطوير   عندتكمن أمهية البحث يف وضع أسس صحيحة    :  (2010)جليل،    دراسة -
 ما مشكلة البحث يف قلة االهتمام بتدريب وأ ،مرت حواجز 110جناز ركض إ صفة حتمل السرعة اخلاصة و

 .لتطوير حتمل السرعة اخلاصة  أساليباستخدام  

الرقمي االجناز و تطوير حتمل السرعة  ه على تعرف على تأثري والإعداد منهاج مقرتح فف البحث هد  ماأ 
. و قد مرت حواجز لعينة البحث 110جناز ركض إ العالقة بني حتمل السرعة وو كذا مرت حواجز  110 لعدو

عداء مت اختيارهم  12سنة و عددهم  19تكونت عينة البحث من عدائي أندية العراق فئة الشباب بأعمار 
 جمموعتني جتريبية و ضابطة. إىلئيا  بالطريقة العمدية، و مت تقسيمهم عشوا

معتمدا على جتربته التدريبية امليدانية،    نهج التدرييباملو قد أعد الباحث  ،  م الباحث املنهج التجرييباستخد 
أسابيع  08و طبق الربنامج ملدة  مستعينا بآراء اخلرباء املختصني مبجال التدريب الرياضي و باملصادر العلمية، 

الوسائل اإلحصائية  إجراءفضال عن  .( وحدة تدريبية24وتتكون من ) ،يف األسبوع تدريبية داتوح 03بواقع 
العمل  أساليب استنتج الباحث انلعينة البحث ويف ضوء البيانات اإلحصائية  اإلختباراتئج من أجل معرفة نتا

مرت حواجز لدى  110تطوير صفة حتمل السرعة اخلاصة واجناز ركض  إىل أدت باستخدام املنهاج التدرييب املقرتح
 .إفراد اجملموعة التجريبية

معرفة اثر تدريب البليومرتك على بعض عناصر   إىلالدراسة    ههدفت هذ  :  (2009)قاسم،    دراسة -
اللياقة البدنية )السرعة، الرشاقة ،القوة االنفجارية( وبعض املتغريات الفسيولوجية )ضغط الدم االنقباضي، ضغط 

ني ،اهليموجلوب HDL.LDLالدم االنبساطي، عدد دقات القلب، كريات الدم احلمراء، كريات الدم البيضاء ،
 ( لدى العيب منتخب كرة الطائرة يف جامعة الريموك. د يسر يلغسكر الدم، الكولسرتول، الرت 

( العب من العيب فريق كرة الطائرة يف جامعة الريموك، وقد مت توزيعهم 12تكونت عينة الدراسة من )
 ،برنامج تدرييب مقرتح تجريبيةجمموعتني جتريبية وضابطة ومت اختيارهم بالطريقة العمدية وقد طبقت اجملموعة ال إىل
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مت  و .وحدة تدريبية 24أي  سبوعأريبية لكل وحدات تد 03أسابيع بواقع  08استمر الربنامج التدرييب ملدة  و
  T-TESTالقياسات القبلية والبعدية لقياس عناصر اللياقة البدنية والفسيولوجية. ومت استخدام اختبار  إجراء

بني القياسيني القبلي والبعدي لكل من اجملموعتني التجريبية  لفروقاتلتحديد مستويات الداللة االحصائية ل
والضابطة ومستويات الداللة للفروقات بني متوسطات القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية والضابطة. 

 يف لبعديوقد أظهرت النتائج حتسن ملحوظ لدى اجملموعة التجريبية ما بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل ا
لضابطة ( قيد الدراسة أما اجملموعة ا HDLليسريد،غ، الرت ة، القوة االنفجارية، الكولسرتولبعض املتغريات )السرع

 .دال احصائيا  غري  هفكان هناك حتسن طفيف ولكن

يف تنمية القوة  البليومرتكواليت تضمنت مدى تأثري استخدام تدريبات   :(2009)حميد،  دراسة -
 .زمن ممكن  أقلقدر من الطاقة ويف   أقلالعضلية لألطراف السفلي وحتقيق اإلجناز مع بذل  

وقد استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث واستحصلت الباحثة على عينة البحث   
جمموعتني ضابطة و  إىلقسمت عشوائيا  ،إىلبة من طالبات كلية الرتبية الرياضية / جامعة ديطال 40البالغ عددها 

وقد استخدمت الباحثة اختبارات القوة العضلية لكل من القوة االنفجارية والقوة املميزة بالسرعة على  جتريبية،
 .الطالبات

 12خططت الباحثة الربنامج التدرييب مبا يتناسب مع قابليات عينات البحث، اذ كانت مدة الربنامج  
 واستخدمت الباحثة احلقيبة االحصائية .وحدة تدريبية 24أي  وحدات تدريبية يف األسبوع 02أسبوع بواقع 

(SPSS)   إىلتوصلت  قد  و الستخراج النتائج : 

العضالت الرجلني  االنفجاريةبانتظام يعد فعاال يف زيادة القوة  البليومرتكن استخدام متارين تدريبات إ •
 . للطالبات

ستخدام متارين البليومرتك تؤثر إجيابية يف لعضالت الرجلني والظهر والذراعني با االنفجاريةإن تنمية القوة  •
 .حتسني مستوى اإلجناز يف مسابقة الوثب الطويل للطالبات

تؤثر إجيابية  البليومرتكإن تنمية القوة املميزة بالسرعة لعضالت البطن والظهر والذراعني باستخدام متارين  •
 .يف حتسني مستوى اإلجناز يف مسابقة الوثب الطويل للطالبات
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على القوة املميزة   تأثري التدريب البليومرتيمعرفة   إىلهدفت الدراسة   :  (2008)بلقاسم،   دراسة -
ات إجراء، لذا فقد استخدم الباحث املنهج التجرييب  ملالئمته بالسرعة و بعض املهارات األساسية يف كرة القدم

العبا من فريقي خمراطية و  40البحث و طبيعة مشكلته، و قد اختار بطريقة عشوائية عينة حبثة و اليت حتوي 
  20جمموعتني جتريبية و ضابطة بواقع  إىلسمت بطريقة عشوائية سنة، و قد ق 18-16عريب البالغ اعمارهم 

العب يف كل  14العب، و بعد استبعاد حراس املرمى و من ختلف عن اجملوعة و مل يكملوا الربنامج بقي 
الباحث  وتوصلوحدات يف االسبوع،  03أسابيع بواقع  8جمموعة. و قد قام الباحث بتطبيق برنامج تدرييب ملدة 

أن تدريبات البليومرتي كان هلا األثر الكبري يف تطوير القوة املميزة بالسرعة و القوة  إىلالدراسة من خالل 
 االنفجارية لألطراف السفلية.

باستخدام طريقة   معرفة أثر التدريب البليومرتي إىلهدفت الدراسة    :  (Monoem, 2008)دراسة   -
لدى  (VMA، سرعة التنسيق و السرعة اهلوائية القصوى )التدريب الفرتي القصري قصري على القوة االنفجارية

اته، و اختار إجراءلذا فقد استخدم الباحث املنهج التجرييب ملدى مالئمته لطبيعة البحث و العيب التايكواندو، 
 إىلمن فريق رياضة و صحة بدندن والية منوبة، و قام بتقسيمهم سنة  15-09بسن العب  52بطريقة قصدية 

العب كعينة ضابطة، و ذلك بعد األخذ بعني االعتبار السن التدرييب  30العب كعينة جتريبية و  22جمموعتني، 
 ن(.سنتا  قل)على األ

يف األسبوع، و قد قسم وحدات تدريبية  02أسبوع بواقع  12قام الباحث بتطبيق الربنامج التدرييب ملدة 
أسابيع  03"( مث 30"/30أسابيع تدريب فرتي ) 06"(، 20"/10أسابيع تدريب فرتي ) 03الربنامج كاآليت: 
أسابيع لتفادي الوقوع يف التعب و األعراض  03"(، يتخللها اسبوع راحة بعد كل 30"/15تدريب فرتي )

نامج التدرييب صمم وفق فلسفة جيل كومييت: فرتي قوة، فرتي اجلانبية الفيسيولوجية و النفسية للتدريب الفرتي، الرب 
 03بعد  اإلختباراتمث قام بتطبيق  اإلختباراتقبل البدء ب اإلختباراتسرعة و فرتي خمتلط. قام الباحث بتطبيق 

"( و  30"/15أسابيع ) 03"( مث 30"/30أسابيع من تدريب ) 06"(، مث بعد 20"/10أسابيع من تدريب )
و قد سبوع االسرتجاع ملعرفة مدى تطور الالعبني يف القدرات املستهدفة من طرف الباحث، أكل هذا طبعا بعد 

ختبار البعدي بني العينتني التجريبية و أظهرت النتائج املتحصل عليها وجود فروق ذات داللة احصائية يف اال
 الضابطة لصاحل العينة التجريبية يف خمتلف املتغريات املستهدفة.
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تأثري منهج تدرييب مقرتح لتطوير القدرة التعرف على   إىلهدف البحث    :(2008)يوسف،    دراسة -
 .االنفجارية لعضالت الرجلني و الذراعني و حتسني القدرات الالهوائية لالعيب الكرة الطائرة

ات البحث و لطبيعة مشكلته، و قد اختار وفق الطريقة إجراءفاستخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته مع   
سنة، و قد قسمت  20ليمانية للكرة الطائرة و الذي تبلغ اعمارهم العبا من فرق حمافظة الس 12العمدية 

بتطبيق الربنامج التدرييب على قام الباحث  العبني لكل جمموعة. 06عينتني جتريبية و ضابطة بواقع  إىلي او بالتس
 . أسبوع  12ملدة    وحدات تدريبية يف األسبوع  02العينة التجريبية بواقع  

أن للربنامج  إىلاملعاجلة االحصائية للنتائج اليت مت احلصول عليها توصل الباحث البعدية و  اإلختباراتبعد القيام ب
التدرييب املعد تأثري واضح يف رفع القدرات البدنية املتمثلة يف القوة االنفجارية لعضالت الرجلني و الذراعني و 

 لالعيب كرة الطائرة.ئية  القدرات الفسيولوجية املتمثلة يف مقدار القدرات الالهوا

تدريبات حتمل الالكتيك يف تنمية التعرف على تأثري  إىلهتدف الدراسة   :(2006)حبيب،  دراسة -
 .مرت  800التحمل اخلاص وحتمل تراكم نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم وإجناز ركض  

البحث البالغ باختيار عينة  الباحث قام ملالئمته وطبيعة البحث و املنهج التجرييب وقد استخدم الباحث  
، سنة 19و  18القوى بطريقة عشوائية، و البالغ اعمارهم  ألعابمن العيب شباب أندية القطر ب( 07عددها )

تضمن التصميم التجرييب جمموعة جتريبية واحدة ختضع الختبارين قبلي و بعدي، قامت العينة بتنفيذ الربنامج  وقد 
 24وحدات تدريبية يف األسبوع، أي نفذت  03أسابيع بواقع  08التدرييب يف مرحلة االعداد البدين اخلاص ملدة 

أن تدريبات حتمل الالكتيك كان هلا األثر الكبري يف تطوير  إىلالباحث من خالل الدراسة  وتوصل وحدة تدريبية.
تطوير  إىليف الدم ألطول فرتة اثناء األداء، و نه الالكتات  تراكم التحمل اخلاص، و القدرة على حتمل نسبة زيادة 

 مرت.800اجناز عدو  

تكمن مشكلة البحث يف الكشف عن اثر جهد ال هوائي مرتاكم مع نقص   :  (2006)الدباغ،    دراسة -
التدريبية للفعاليات الالهوائية يف بعض املتغريات  الوحدات فرتات الراحة مشابه ملا حيدث يف املنافسات و

 يضية للدم وبعض املتغريات الوظيفية األخرى.ألا  الديناميكية و
ثر مثل هذا اجلهد يف مؤشر التعب ومستوى اخنفاض القدرة الالهوائية أالتعرف على  إىلوهدف البحث   

ب ومتوسط الضغط الشرياين وضغط النبض و متغريات ضغطي الدم االنقباضي واالنبساطي ومعدل ضربات القل
يون الكالسيوم. مشلت عينة أالدم والسكر و  PH ودرجة حرارة مركز اجلسم وبعض من متغريات بالزما الدم وهي
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 . RAST املمارسني للنشاط الرياضي. ومت تطبيق اختبار للقدرة الالهوائية  و صحة جيدة وذخمتربين    10البحث  

ت" " ساط احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار الو وبعد مجع البيانات متت معاجلتها إحصائيا باستخدام اال
  :ما يأيت إىلساط احلسابية لعينتني مرتبطتني. بعد عرض النتائج ومناقشتها خلص البحث  و لال

  .اميكيةتراكم اجلهد الفوسفاجيين رفع بعض متغريات الدم الدينأو    من شان تكرار •

 .للجهد   األول  ن أسباب التعب عند أداء التكرارات األخرية خيتلف عنه عند التكرار م •

 يونات الكالسيوم احلر يف البالزما هي تنظيم وقائي للجسم عند تراكم اجلهد.أيضي يف  ألأن التغري ا •

أثر استخدام طريقيت التدريب الفرتي املرتفع ن اهلدف من الدراسة معرفة اك    :(2005)فتحي،    راسةد -
أي من الطريقتني املستخدمتني ، و كذا معرفة الشدة والتدريب التكراري يف تطوير القوة القصوى لعضالت الرجلني

مالءمة يف تطوير القوة القصوى، و قد استخدم الباحثون املنهج التجرييب ملالئمته و  أكثرو  أفضليف التدريب 
، و ميثلون األوىل طالب من طالب املرحلة  52طبيعة الدراسة، و قد مت اختيار بالطريقة العمدية عينة متكونة من 

دريب الفرتي املرتفع الشدة و القرعة لتحديد جمموعة الت إجراء، و مت األوىل من طالب القسم يف املرحلة  50%
جمموعة التدريب التكراري، لذا فقد أعد الباحثون منهجني تدريبني لتطوير القوة القصوى لعضالت الرجلني باتباع 

االختالف طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التكراري، و قد كانت التمارين املستخدمة يف املنهجني ذاهتا 
 .فقط يف طريقة التدريب

أسابيع بواقع وحدتني يف األسبوع. مت  09وحدة تدريبية استغرق تنفيذها  18و قد تضمن كل منهج   
 فاعلية كل من طريقيت التدريب الفرتي  إىلللمعاجلة االحصائية للنتائج، و من خالهلا مت الوصول  SPSSاستخدام  

املرتفع الشدة و التكراري يف تطوير القوة العضلية لعضالت الرجلني، و عدم وجود فروق معنوية بني الطريقتني 
املستخدمتني مما يسمح للمدرب حرية اختيار نوع الطريقة التدريبية املستخدمة، كما أن املتابعة املستمرة لتطوير 

حالة اإلجهاد و يسهل للمدرب برجمة  إىلرياضي مستوى القوة القصوى له األثر الواضح يف عدم وصول ال
 احلمل التدرييب بشكل علمي دقيق.مكونات  
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على تطوير   ثر تدريبات البليومرتكأكان اهلدف من هذه الدراسة هو معرفة    :  (2005)الجميلي،    دراسة -
الوثب  مهارة ورالقوة العضلية العضالت الرجلني لدى العيب الكرة الطائرة، وإن استخدام هذه التمارين سوف يط

اختبار قبلي على  إجراءمرت. مت  30والعمودي من الثبات كذلك تأثري هذه التدريبات على سرعة ركض  األفقي
. خضعت ةجمموعتني ضابطة وجتريبي إىلة، مث قسمت العينة  لنادي الطلباألوىل العب كرة طائرة من الدرجة  24

تدريبات البليومرتك املكونة من قفزات سريعة، الوثب الطويل، القفز العريض مع زيادة املسافة   إىلاجملموعة التجريبية  
 . و األعلىحن

 األفقيثب ظهر من خالل تطبيق املنهج التجرييب ونتائج الدراسة أن هناك فرق معنوي يف اختبار الو   
مرت لصاحل اجملموعة التجريبية وكنتيجة االستخدام تدريبات البليومرتك.  30والوثب العمودي وسرعة ركض 

استنتجت الباحثة أن سبب هذا الفرق املعنوي لصاحل اجملموعة التجريبية وتطور القوة العضلية من خالل تنفيذ 
 إجراء صت الباحثة باو مرت.  30العمودي وسرعة ركض و  األفقيحتسني الوثب  إىلمترينات البليومرتك مما أدي 
تكييف لتمارين البليومرتك لكي تالئم   إجراءثر استخدام متارين البليومرتك عليهم مع أحبوث على الناشئني ملعرفة 

ارين يف مصت الباحثة باستخدام هذه التاو النتائج كذلك  أفضلللحصول على  اللعبةالالعب ونوعية  توىسم
 عداد البدين.االعداد لتنمية القوة االنفجارية لدى الالعبني من اجلزء اخلاص باإلمرحلة  

متنوعة على تطوير   فرتيهمعرفة تأثري استخدام تدريبات    إىليهدف البحث    : (2005)سليمان،    دراسة -
القدرة الالهوائية ومعدل سرعة النبض وعدد مرات التنفس يف فرتة االستشفاء. تكونت عينة البحث من جمموعتني 

 02( أسابيع بواقع 8متنوعة ملدة ) فرتيهجتريبيتني متكافئتني من شباب نادي اربيل الرياضي ، ميارسون تدريبات 
الزمن أي كل جمموعة يف جزء معني من املنطقة  باختالفنفسها ولكن التمارين  ،يف األسبوع ةتدريبي وحدات

 .الثانية من مناطق التدريب الفرتي املعتمد على الزمن
مرات( وذلك  10) اردي( 40وقبل تنفيذ املنهاج التدرييب مت اختيار عينة البحث يف العدو ملسافة )

ثانية للتعرف على القدرة الالهوائية، فضال ( 20) خرىأ ن تكون فرتة الراحة بني كل مرة وأجمهود، على  بأقصى
يف خالل دقيقتني مت قياس  و ،رةعن قياس معدل سرعة النبض وعدد مرات التنفس بعد التكرار العاشر مباش

 و الثانية والثالثة، ليتم بعدها التحقق من داللة الفروق يف الزمن ومعدل األوىل معدل سرعة النبض يف الدقيقة 
 . والتنفس بني االختبارين القبلي والبعديسرعة النبض  

الباحثان الوسط احلسايب واالحنراف املعياري و قيمة )ت( للتعرف على داللة الفروق للتوصل  استخدم و
  :نتائج البحث واليت كانت كما يأيت  إىل
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  . البعدية  اإلختباراتوجود تطور يف القدرة الالهوائية للمجموعتني التجريبيتني يف   •

  أحدث برناجمي التدريب الفرتي اخنفاض يف معدل النبض ومعدل التنفس يف فرتة االستشفاء •

أحدث برناجمي التدريب الفرتي تطوير يف القدرة الالهوائية واخنفاض معدل سرعة النبض وعدد مرات  •
 لدى عينة البحث الثانية بشكل أكرب.التنفس  

)البليومرتي   ني التدريبينياألسلوبهدف البحث هو التعرف على تأثري كل من    :  (2004)خلف،    دراسة -
ني يف تطوير القدرة االنفجارية األسلوببطريقة التدريب التكراري، ومعرفة نسبة التطور يف كل من  و األثقال(

طالب من طلبة املرحلة الثانية، قسمت بطريقة  30ة البحث من عين كونتت .لعضالت الرجلني والذراعني
باألثقال. أما املنهج فقد البليومرتي و الثانية التدريب  األسلوب استخدمت األوىل جمموعتني  إىلعشوائية 

 استخدم الباحثان املنهج التدرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.
بطريقة التدريب   البليومرتي و التدريب باألثقالأسلويباستخدم الباحثان منهج تدرييب باستخدام 

 وحدات يف األسبوع.    3وحدة تدريبية وزعت على    30أسابيع بعدد وحدات    10التكراري بواقع  
ن هناك فروق معنوية بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبيتني  أاستنتج الباحثان    وقد 

يف نتائج اختبار القوة االنفجارية )للرجلني والذراعني(، وإن هناك فروق معنوية بني نتائج االختبارين القبلي 
كانت لصاحل   ، وكذلك نسبة التطورالبليومرتك األوىل والبعدي للمجموعتني التجريبيتني ولصاحل اجملموعة التجريبية 

 .العينة اليت استخدمت برنامج التدريب البليومرتي
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 :ةاألجنبيالدراسات السابقة   ـ 2ـ1
على السرعة عند العيب    البليومرتيمعرفة أثر التدريب    إىلهدفت الدراسة   :  (Barilli, 2015)  دراسة -

العب حيث طبق  28الباحث املنهج التجرييب ذو العينة الواحدة حيث تكونت من  استخدمكرة القدم وقد 
أسابيع بواقع حصتني باألسبوع وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  5عليهم برنامج تدرييب ملدة 

 األسلوبعلى  املعتمد الربنامج التدرييب  إىلعزو الباحث هذا القبلي و البعدي وي القياسينييف السرعة بني 
 .البليومرتي

و القوة على القدرة   البليومرتيهتدف الدراسة على معرفة أثر التدريب    :(Khodajo, 2014)دراسة   -
 .لقوة القصوى عند العيب كرة القدمو ا  االنفجاريةالالهوائية و القوة  

 العبني وطبق على العينة  10الباحث املنهج التجرييب طو العينتني كل عينة تتكون من  استخدموقد   
 2واقع أسابيع ب 08القوة، تكون الربنامج التدرييب من  تدريبوعلى العينة الثانية  البليومرتي التدريب األوىل

ة إحصائية يف القوة القصوى لدى ، حيث أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللوحدات تدريبية يف األسبوع
للمجموعة اليت طبق  االنفجاريةيف القوة  إحصائيةتدريبات القوة و وجود فروق ذات داللة  استخدمتاجملموعة 

أما بالنسبة القدرة الالهوائية فوجد الباحث فروق غري دالة إحصائيا ويرى الباحث  البليومرتيعليها التدريب 
أسابيع غري كافية لتطوير  8أن  مدة  إىل إضافةرينات غري كافية لتطوير القدرة السبب يف أن شدة و مدة التم 

 .كافية لتطوير القدرة الالهوائية  السعة الالهوائية و بالتايل غري

مرتفع الشدة و تدريبات  املقارنة بني التدريب الفرتي  إىلالدراسة  هتدف    :(Cregg, 2013)دراسة   -
على عينتني من  التجرييبالباحث املنهج  استخدمحيث  دة على التحمل و السرعة و القدرة،التحمل عالية الش

 وتدريبات التحمل عالية الشدة على العينة األوىل العب يف كل عينة حيث طبق التدريب الفرتي على العينة  25
 أسابيع 6سبوع ملدة  وحدات تدريبية يف األ  3الثانية بواقع  

العينتني يف كل متغريات الدراسة أما  فروق ذات داللة إحصائية لدى كلتا قد أظهرت النتائج وجود
 .موعة التدريب الفرتي مرتقع الشدةبالنسبة للسرعة والقدرة قد حتسنت يف جم
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املقارنة بني تأثري التدريب هدفت اىل التعرف إىل    :(zimek & wiewilhove , 2012)دراسة   -
، استخدم الباحث املنهج التجرييب على عينة الالهوائيةالفرتي عايل الشدة و التدريب التكراري للسرعة على اللياقة  

( أسابيع جمموعة تعمل 6( العبا، قسموا إىل ثالث جمموعات، خضعوا الربنامج تدرييب ملدة )31قوامها )
الفرتي عايل الشدة، و جمموعة بالتدريب التكراري، و اجملموعة الثالثة هي اجملموعة الضابطة، حيث بالتدريب 

أظهرت نتائج الدراسة تطورا كبريا لدى الالعبني الذين يعملون بالتدريب الفرتي يف التحمل اخلاص و بصورة أكرب 
الثالثة الضابطة ، كما أظهرت الدراسة حتسنا  من اجملموعة الثانية، بينما مل يلحظ الباحث أي تغري لدى اجملموعة
 مشاهبا لدى اجملموعتني الفرتي والتكراري يف اللياقة الالهوائية العامة.

القوة على   و تدريبات  البليومرتيمعرفة اثر التدريب    إىلهتدف الدراسة    :  (HAMDI, 2011)دراسة   -
 .الكتات الدم  و السرعة و القدرة الالهوائية و  االنفجاريةالقوة و القوة  

العب قسمت  12عينة من  باختيارالباحث املنهج التجرييب ذو العينتني حيث قام  استخدموقد     
وقد طبق عليهما  البليومرتيقوة و الثانية التدريب ال تدريبات األوىل جمموعتني استخدمت اجملموعة  إىلعشوائيا 

ساعة يف فرتة املنافسة وقد أظهرت   2أسابيع بواقع وحدتني  باألسبوع زمن كل وحدة    6برنامج تدرييب متكون من  
مثل هذه الربامج التدريبية يف مرحلة   استخدامالنتائج وجود فروق غري دالة إحصائيا حيث يوصي الباحث بعدم 

 .بة لتفادي الوقوع يف التعاملنافس

 االنفجاريةعلى القوة   البليومرتيمعرفة أثر التدريب    إىلهتدف الدراسة    :  (FOKAM, 2011)راسة  د -
العب  39الباحث عينة متكونة من  استخدمو القدرة الالهوائية لدى العيب كرة السلة ) إناث، ذكور ( وقد 

 5ذكر ( وعينة ضابطة ) 13إناث،  14العب ) 27عينة جتريبية من  إىلذكور ( قسمت  20اناث،  19)
 4 إىل 3أسبوع بواقع  11ذكور ( طبق عليهم برنامج تدرييب للتحضري للمرحلة الشتوية متكون من  4إناث، 

أسابيع الباقية، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات  5يف األسبوع  2 و األوىل أسابيع  6اربع حصص خالل 
  زو الباحث ذلك للربنامج التدرييب.ذاللة إحصائية ويع

 التدريبالتعرف على تأثري برنامج تدرييب خمتلط بني    إىلهدفت الدراسة    :  (Santos  ،2008)دراسة   -
 .االنفجاريةعلى القوة    البليومرتيباألثقال و التدريب  

كعينة جتريبية حيث تدربت    15يف العينة الضابطة و  10ناشئ كرة سلة  25حيث اشتملت العينة على 
جريبية، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة حصتني باألسبوع للعينة الت إضافةكلتا العينتني بالطريقة العادية ومت 
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 استعماللألطراف السفلى و يوصي الباحث بضرورة أو  سواء لألطراف العليا االنفجاريةإحصائية يف القوة 
 الوقت و اجلهد.  الختصارالتدريب املختلط 

أشهر  4على تأثري برنامج تدرييب مدته  هدفت الدراسة للتعرف    :  (Mindaugas, 2006)دراسة   -
سنة مت  16-15ح أعمارهم ما بني او العب ترت  35عينة متكونة من  اختيارمت  .بثالث طرق تدريبية خمتلفة

العب لطريقة التدريب املستمر و  11العب لطريقة التدريب الفرتي  12توزيعهم عشوائيا على ثالث جمموعات 
اسبوع مبعدل ثالث حصص يف  16العب للطريقة العادية للتدريب مت تطبيق الربنامج التدرييب املتكون من  12

 : التالية  اإلختباراتدقيقة حيث مت استعمال    90االسبوع مدة كل وحدة  
، التصويب RAST  TESTمرت جري، القفز من وضع القرفصاء، القفز العمودي من الثبات،  20

 .التنطيط املتعرج  اختباردقائق،    2السلو ملدة    حنو
النتائج أنه مل حيدث تطور كبري يف كل من السرعة و القوة يف املقابل حدث تطور كبري يف القدرة  أظهرت

 .درييب بطريقة الفرتي مرتفع الشدةالالهوائية و املتغريات املهارية يف اجملموعة اليت طبق عليها الربنامج الت

على القدرة  البليومرتيهدفت الدراسة للتعرف على تأثري التدريب   :  (Wagner  ،1997)دراسة   -
  انتهاءأسابيع بعد  6رياضي حيث طبق عليهم برنامج تدرييب متكون من  20الالهوائية لدى عينة متكونة من  

 فضلهو األ البليومرتيحيث يوصي بأن التدريب وجود فروق ذات داللة إحصائية  إىلالربنامج توصل الباحث 
       العلوية.  أو   يف األطراف السفلى سوآءالتطوير القدرة الالهوائية  
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 التعليق على الدراسات السابقة: ـ 3ـ1

 : يبين نتائج الدراسات السابقة و المشابهة العربية و األجنبية.1جدول  

 التعليق على حمتوى الدراسات العناصر األساسية

 األهداف

غالبية الدراسات هدفت إىل معرفة أثر التدريب البليومرتي على بعض 
كالقدرة الالهوائية و القوة االنفجارية،   القدرات الفيسيولوجية و البدنية

و منها ما هدفت إىل التعرف على مدى تأثري التدريب البليومرتي 
بالطريقة الفرتية و أخرى بالطريقة التكرارية للتطوير بعض القدرات 
البدنية كالسرعة القصوى و حتمل السرعة، بينما هناك دراسات 

ب الفرتي و التكراري  استخدمت برامج تدريبية قائمة على التدري
 لتحسني القوة االنفجارية، السرعة القصوى و حتمل السرعة.

الربنامج 
 التدرييب

 طرق التدريب املستعملة
تنوعت طرق التدريب املستخدمة بني التدريب التكراري و الفرتي 

 املرتفع الشدة.

 غالبية الدراسات استعملت أسلوب التدريب البليومرتي.   أساليب التدريب املستعملة

 .أسبوع 15أسابيع و    04بني    حت املدة مااو تر  مدة الربنامج التدرييب

 .وحدة يف األسبوع  03اىل    02ح عدد الوحدات التدريبية من  او تر  عدد احلصص يف األسبوع

اجلانب 
 التطبيقي 

 املنهج املستخدم
كل الدراسات استخدمت املنهج التجرييب، و اختلفت يف التصاميم ما 
بني تصميم اجملموعة الواحدة، تصميم اجملموعتني )جتريبية و ضابطة( و 

 (.2و جتريبية  1)جتريبية

 . فرد 40-04ح حجم العينة يف الدراسات السابقة ما بني  او تر  عددهاعينة  
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 البحث

 نوعها

بني طلبة من منتخبات جامعية و اختلفت عينات الدراسات السابقة 
 رياضيني من أندية مدنية و عسكرية.

و تنوعت ختصصاهتم بني عدائي ألعاب القوى و العيب كرة قدم، كرة 
 السلة، الكرة الطائرة.

طريقة 
 اختيارها

 مت اخيار العينة بطريقة قصدية يف كل الدراسات السابقة.

 2017و    2004اجريت الدراسات املقدمة يف الفرتة ما بني   اجملال الزمين

 وسائل مجع البيانات
يف استخدام اإلختبارات البدنية و الفيسيولوجية كل الدراسات اتفقت  

 و القياسات املورفولوجية.

األدوات اإلحصائية 
 املستعملة

 ةمرتيحلساب املعايري السيكو  باط و ذلكمت استخدام معامالت االرت
و اختبار ليفني و شابريو و اختبار التوزيع الطبيعي  ألدوات القياس،

و كذا املتوسطات احلسابية و  للتأكد من جتانس عينات البحث،
اختبار ت بأنواعه ملقارنة الفروق بني  االحنرافات املعيارية، إضافة إىل

نتائج اجملموعات )الضابطة و التجريبية(، و القياسات )القبلية و 
 البعدية(.

 أهم النتائج
توصلت الدراسات إىل أمهية طرق و أساليب التدريب اليت طبقت من 

، و املتغريات البدنية لتطوير و حتسني الصفاتخالل الربامج التدريبية 
 الفيسيولوجية اليت وضعت من أجلها.
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     :و المرتبطة و المشابهة  جه االستفادة من الدراسات السابقةو أ ـ 4ـ1

تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية جادة ميكنها أن تفتح آفاقا علمية وحبثية أمام الباحثني قصد 
من الباحثة يف مجلة الدراسات  هذه    حيث ساعدتخوض غمار البحث بأقل تكلفة ويف أقل وقت ممكن أيضا، 

 يف حتديد خطوات الدراسة وإجراءاهتا من حيث:ت  متثل  نقاطال
 ج املناسب لطبيعة الدراسة و هو املنهج التجرييب.حتديد املنه -

 .حتديد العينة و طريقة اختيارها و حجمها -

 التعرف على أهم االختبارات املستخدمة وحتديد أنسبها.  -

 حتديد مدة تطبيق الربنامج التدرييب و عدد الوحدات التدريبية يف االسبوع. -

 .متطلبات هذا البحثمع اإلحصائية املناسبة    املعاجلاتحتديد   -

 و املشاهبة.  بنتائج هذا البحث على ضوء نتائج الدراسات السابقةاالسرتشاد   -

نتائج هذه الدراسة هذه   إليهالتعرف على طرق عرض و مناقشة النتائج و الوقوف على ما توصلت   -
 .الدراسات لتفسري و تأكيد نتائج الدراسة احلالية



   

 

  النظري  اإلطار

  للدراسة
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 : التدريب الرياضي ـ 1

راء عديدة حول مفهوم علم التدريب الرياضي، فقسم من الباحثني يعرب عن اللياقة البدنية مبفهوم آهناك 
التكيف على احلافز و املتغريات اليت  جهزة الوظيفية  يفمكانيات األإالتدريب الرياضي، و يعدها من فرضيات و 

أو  تزان لوظيفة االجهزة و التكيفتظهر بوجود دوافع دائمة، و حتديدها حسب املستوى بعد احملافظة على اال
ويعتقد بعضهم اآلخر أن التدريب الرياضي يعين اإلعداد الكامل للبدن التسلط على ما يعقبها من حواجز. 

 .(1998  ،نيحس)النتائج   أفضلوالنفس لتحقيق  
راء العلماء يف حتديد تعريف مشرتك حيث كان لكل منهم مفهومه اخلاص و الذي يتحدد آو قد تباينت 

 وفقا الجتاهاته و جمال ختصصه.
اجملهودات البدنية املوجهة و أو  ففي اجملال الفيسيولوجي يعرف التدريب الرياضي مبجموعة من التمارين

عضاء اجلسم الداخلية لتحقيق مستوى عال من أجهزة و أتغيري وضيفي يف أو  حداث تكييفإ إىلاليت تؤدي 
 . (2000)البساطي،    االجناز الرياضي

العلمية والرتبوية  ملبادئعملية التكامل الرياضي املدارة وفق  إىلو يشري مفهوم التدريب الرياضي 
واملسابقات عن طريق التأثر املربمج واملنظم يف كل من القدرة  لعابمستويات مثلى يف إحدى األ إىلاملستهدفة 

 .(2002)السيد،    لالعب وجاهزيته لألداء

 التدريب الرياضي:  أساليبو    طرق ـ 1ـ1
التدريب يف تأثرياهتا املختلفة يف تنمية لياقة الطاقة لذلك جيب على املدرب حتديد  أساليبختتلف طرق و 

ختالف طرق طريقة التدريب املناسبة للنشاط الرياضي التخصصي حيث ختتلف التأثريات الفيسيولوجية تبعا إل
يب الفرتي و التكراري،  البليومرتي بطريقة التدر  أسلوبستخدمت الطالبة الباحثة إطار قد إلالتدريب، و يف هذا ا

 البليومرتي.  األسلوبطريقيت التدريب الفرتي و التكراري و كذا   إىللذل يف حبثنا هذا سنتطرق 
 التدريب الفتري: ـ 1ـ 1ـ1

ا التدريب يعقبه راحة متكررة أي أهنيشري كل من وجدي مصطفى وحممد لطفي أنه يقصد به تقنني محل 
تتمثل يف سلسلة من تكرار فرتات التمرين، وبني كل تكرار واآلخر فواصل زمنية للراحة اإلجيابية الغري كاملة، حبيث 

حالته الطبيعية وحتدد الفواصل الزمنية فرتات الراحة طبقا الجتاه التنمية،  إىلال تعود فيها ضربات القلب لالعب 
اجلري اخلفيف ومرجحات الرجلني  قدرة الالعب على تكرار املشي،وتكمن أمهية زمن فرتات الراحة وطبيعتها يف 
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القوى اإلحساس بالتعب واستعداد تكوين  ، مما يساعد يف التخلص من حامض الالكتيك وأيضا تقليل... اخل
مصادر الطاقة املستهلكة أثناء األداء ومن مث القدرة على تكرار  مبعدل عال من الشدة ولفرتات قصرية نسبيا". 

يد، )الس قسمني مها: التدريب الفرتي مرتفع الشدة والتدريب الفرتي منخفض الشدة إىلويقسم التدريب الفرتي 
2002) . 

 التدريب الفتري منخفض الشدة: ـ 1ـ1ـ 1ـ1

عند ته ويهدف املدرب د يتميز التدريب الفرتي منخفض الشدة بزيادة حجم محل التدريب واخنفاض ش
خالل  منحتسن عمل اجلهاز التنفسي  إىلتطوير عنصر التحمل وهذا يؤدي دون شك  إىلاستخدام هذا النوع 

 للرئتني. حتسني عمل القلب و السعة اهلوائية  
 خصائصه:

 إىل% من اقصى مستوى للفرد ويف مترينات القوة تصل  80-60ح ما بني او • شدة التمرينات ترت     
ثا بالنسبة للقوة، سواء   30 –20حوايل  إىلا بدوهنأو  %، ميكن استخدام متارين التقوية باألثقال50-60

 بدون اثقال.  أو    استخدام اثقال
 ثا بالنسبة للقوة سواء استخدام اثقال .   30–15ثا ركض و    90  –  15ح ما بني او • فرتة التمرين ترت   

-120ضربة/دقيقة، والناشئني   130 – 120ثا للمتقدمني أي  90–45• الراحة تكون ما بني    
 .(2004)الربضي،    ضرب /دقيقة  120  –  110ثا أي    60

 الفتري مرتفع الشدة:  التدريب   ـ 2ـ1ـ 1ـ1

من   90إن التدريب الفرتي مرتفع يتضمن فرتات راحة طويلة نسبيا، يتم خالهلا أداء التمرينات حبوايل  %
نظام اجلري الضاغط ( Gersdllerدقيقة ولقد طور جوسلر ) 15 – 3بني  ح مااو السرعة وبفرتات راحة ترت 

احلدود القريبة من القصوى بعد أن يكون معدل ضرباته  إىلالالهوائي، حيث يتم رفع معدالت ضربات القلب 
)مفيت،  املستوى املتوسط خالل استعادة الشفاء"  إىلقريبا من املتوسط، مث بعد ذلك ينخفض به مرة أخرى 

2009) . 
 
 
 



للدراسة اإلطار النظري   40  

 خصائصه:

 لتمرينات القوة.%  75-70% للسرعة و  90-80ح ما بني  او •شدة التمرينات ترت 
 • يقل احلجم يف هذه احلالة نتيجة زيادة الشدة.   

 ثا لالعبني الناشئني.   240ـ110ثا للمتقدمني و   180-90ح ما بني او • فرتات الراحة ترت 
 ضربة يف الدقيقة.   120 –  110من    أقل• مالحظة عدم هبوط معدالت القلب 

 . (1999)بسطويسي،    • ميكن استخدام الراحة اإلجيابية يف الراحة البينية  
تنمية التحمل اخلاص مثل حتمل القوة القصوى   إىلويهدف التدريب الفرتي مرتفع الشدة أساسا    

تنمية القوة املميزة بالسرعة  إىل ضافةاإلوحتمل السرعة القصوى وباألخص حتمل األزمنة القصرية واملتوسطة، هذا ب
  .والقدرة االنفجارية

 للتدريب الفتري مرتفع الشدة:   ةالتأثيرات الفيسيولوجي ـ 1ـ 2ـ1ـ 1ـ1
حوايل  ياعايل نسب أكسجيين ينبد  أداءأثناء التدريب الفرتي مرتفع الشدة يعمل اجلسم بعد كل فرتة 

 األكسجيينلرت، فكلما زاد اجملهود زاد الدين  18-20من  بينما يكون اقصى نقص أكسجيينلرت،  10-12
وهذا يقع على عاتق الدم معادلة  األكسجنيكمية ضئيلة من بو  ل الهوائيام وبالتايل جترب العضالت على الع

عن طرق التدريب الفرتي مرتفع  األكسجييناحلمضية وموازنتها وعلى ذلك يتحسن الدين   النفايات االيضية
 .بني التمرينات د حيث يتحدد تبعا لذلك الراحة املستحسنة  5  –  4الشدة خالل  

و نتيجة للتدريب املقنن و املستمر باحلمل الفرتي املرتفع الشدة يعمل على اتساع الشعريات الدموية 
بعض اخلمائر يف العضالت  إىل ضافةاإلبشكل اسرع ليسمح مبرور مزيد من االكسجني و االمالح املعدنية، هذا ب

لة، و هذا كله من احدى اسباب تأخري االحساس بالتعب و لفرتة طويلة، و على ذلك ميكن اجياز سبب العام
 تأخري التعب ملا يلي:

 االستخدام االقتصادي للعضالت مع تكيف جيد للعضالت. -

 زيادة يف سريان الدم يف العضالت حيث يسمح مبزيد من تواجد األكسجني يف العضالت. -

 ة مثل محض الالكتيك الذي يتسبب يف اعاقة عمل العضالت.تقليل النفايات االيضي -

كل هذا يعمل على تأخر االحساس بالتعب و يعمل يف اسراع شفاء العضالت و بذلك تزداد القدرة 
 على األداء اجليد.
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املرتفع الشدة و بعد الراحة املستحسنة بني كل مترين و اخر جند أن  و من خالل التدريب باحلمل الفرتي 
ثلثي التعب زال و مل يتبقى سوى ثلث التعب الذي يالزم الالعب يف التمرين التايل و هكذا... و الذي 

)بسطويسي،  مة اجلسم للمجهود اجلديد او يعمل على التكيف األمثل مع اجملهود و ذلك من خالل مق
1999) . 
 التدريب التكراري: ـ 2ـ 1ـ1

تنمية وتطوير السرعة والقوة بصورة أساسية وما ينبثق عنهما كقوة  إىليهدف هذا النوع من التدريب 
السرعة وحتمل السرعة، التحمل اخلاص باملنافسة وبذلك تتميز طريقة التدريب التكراري بالشدة القصوى واليت 

% من الشدة القصوى للرياضي، وتستخدم تلك الطريقة مع املستويات العليا 100-80ميكن حتديدها ما بني 
ب مع طريقيت التدريب الفرتي مرتفع الشدة واملنخفض الشدة، حيث تعمل ديناميكية او يف موسم املنافسات بالتن

ة، العمل بتلك الطرق على حتسني مستوى الرياضي حيث يتميز محل التدريب بالتموج وليس على وترية واحد 
 وبذلك يعترب أساسا من األسس االرتقاء مبكونات محل  التدريب. 

بعد راحة كاملة يف كرة بعد كل جمموعة  يهذه الطريقة تعتمد على تكرار مسافة معينة اليت يؤديها الرياض
احلديث ، ال ميكننا تحملمن تدريب ال أكثرالسرعة  حتملوبسرعة قصوى. هذه الطريقة مهمة بالنسبة لتدريب 

يطبق فيها مبدأ الراحة الكاملة لتفادي تراكم التعب الناتج عن اجلهد  عن التدريب التكراري إال يف احلاالت اليت
 .(1999)بسطويسي،    .السابق

 يولوجية لطريقة التدريب التكراري:سالتأثيرات الفي ـ 1ـ2ـ 1ـ1

إثارة اجلهاز العصي املركزي حيث  إىلومن الوجهة الفيسيولوجية يؤدي التدريب باحلمل التكراري 
% من قدرة الرياضي وهذا ما يتسبب عنه التعب املركزي، وما ينتج عن 100-90ح الشدة بني او ترت 

اليضية  العمل الهوائيا، وبذلك تنتج نفايات ا إىلذلك من دين أكسجيين كبري والذي جيرب العضالت 
 احلمضية واليت تتسبب زيادة التعب املركزي.

حالتها  إىلالطاقة تعود  أنظمةيف هذه الطريقة التدريبية، اخلصائص التنفسية، الدورة الدموية، و 
  األنظمةكاملة بني كل محولة تدريبية، يف كل محولة جديدة متر   اسرتجاعأثناء الراحة، ألنه هناك عملية 

من جديد على كل مراحل املعاجلة االيضية، الطريقة التكرارية تفضل التسلسل املتناغم لكل   اجلسمية
 .املعاجلة اليت حتدد األداء  أنظمة
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املعاجلة األيضية، التدريب التكراري يؤثر على حجم االلياف العضلية السريعة أثناء  األنظمةزيادة عن   
يف مدة ال تتعدى أو  م400يطبقها، خصوصا يف سباقات  اليت فوق القصوىأو  اجلهد، نتيجة للحمولة القصوى

السرعة خاصة  حتملدقيقة واحدة. هذا السبب هو الذي جعل هذه الطريقة ذات أمهية كبرية يف تدريب خاصية 
القوى، نتيجة للحمل األقصى الذي تطبقه هذه الطريقة يساهم بشكل فعال يف زيادة يف املخزون  ألعابيف  

املسافة املقطوعة يف التمرين حتدد االستخدام األمثل ملصدر  الطاقة أو  مدة اجلهد  اختيارت، إن الطاقة للعضال
 .على طبيعة اجلهد   اعتمادا، وهذا  االثننيمزيج من  أو    (يدون مصدر آخر )هوائي، الهوائ

-ATP) الطاقوياملخزون  نا نستهدف استهالك كلفإن(، ثا10 - 20) التمرين بنيمدة  اختيارناعند 

PC)، أحسن طريقة لتفريغ  والتدريب التكراري ه، فالراحة مع زيادة طفيفة اثناءجدد تلكنه ي  ،حلصةا مع هناية
 .weineck j)  ظاهرة زيادة التعويض بشكل كبري يف العضالت الداخلة يف النشاط  إىلخمزون الغليكوجني وتؤدي  

, 1986) . 

 :البليومتريالتدريب   ـ 3ـ 1ـ1

 . (christian, 2008) هو عبارة عن تتابع لتقلص عضلي مركزي و تقلص عضلي ال مركزي و العكس
)أعظم، أطول، أعرض(، و الثانية " plyo "البليو األوىل هذا املصطلح مشتق من كلمتني التينيتني 

و يعترب التدريب البليومرتي من انواع تدريبات القوة السريعة و  " )للقياس، للمقارنة، للتقييم(،Metric"مرتيك 
سني خمرجات القدرة و التنشيط العصيب االنفجارية و غالبا ما يعتمد يف ذلك على وزن اجلسم و اهلدف منه حت

.  (Gille et dominique, 2007) دقة "بدورة املد و التقصري"  أكثرللعضالت، حيث يعرب عن هذا التدريب ب
 :وميرتيك علىيوبذلك تعمل متارين البل

 يغذيها.يادة عدد احلركات العاملة، والوحدة احلركية هي جمموعة االلياف العضلية والعصب احلركي الذي  ز  -
  .الزيادة بامتداد العضلة مباشرة قبل انقباضها والتكيف بالوظائف العصبية العضلية -
  .األكسجيينعمل على كفاءة االلياف العضلية السريعة االنقباض وبالتايل حتسن العمل  ال -
بكونه جمموعة من  كالبليوميرتي إىل 1966القوة، وقد أشار زاتسيورسكي  إنتاجعمل على كفاءة ال -

 .  (2012)فرج،    القوة  إنتاجالعضالت اليت تعمل على زيادة كفاءة معدل  
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 :البليومتريفيزيولوجية     ـ 1ـ3ـ 1ـ1

 التمدد العضلي: ـ 1ـ 1ـ3ـ 1ـ1
عبارة عن تقلص إرادي، حيافظ على العضلة وهذا بتطبيق أن املنعكس اآليل الذي هو  Fourre كد ؤ ي  

 .م متددهااو تقلص آيل يق
 المطاطية العضلية:  ـ 2ـ 1ـ3ـ 1ـ1

ا حترر طاقة كبرية عند متددها واليت كانت خمزنة مسبقا فيها العضلة هلا نفس خصوصيات املطاط إال أهن
و كذا و  بالبليوميرتيكلتقلصات حيث يتم حتسني اخلصائص املطاطية )املرونية( للعضلة عن طريق التدريب على ا

تتعلق يف الوقت نفسه بطول  البليومرتيفعالية التقلص  فإن" حسب " فوريى عل مديدات،الت لىبصفة أعم ع
  .العضلة وسرعة امتدادها

 :على فيزيولوجية العضلة البليومتريالعمل    مفعول ـ 3ـ 1ـ3ـ 1ـ1
  : إىلالعمل البليومرتي يؤدي  

 (.مرتني للقوة القوى القصوى اإلرادية  إىل 1.5طوير قوة أعلى من القوة القصوى اإلرادية )ت -
 .لرفع من عتبة مستقبالت كوجليا -

 .ةلعضلة املخططلالرفع من احلساسية العصبية   -
 .(cometti, 2002) الرفع من صالبة العضلة -

 :التدريب الفتري المرتفع الشدةو    البليومتريالتدريب   ـ 2ـ3ـ 1ـ1

ا هنبدو أو  األدوات عمالستايف التدريب الفرتي املرتفع الشدة، ميكن استخدام التدريب البليومرتي سواء ب 
% من الشدة القصوى لالعب و مترينات السرعة 75 إىلمع زيادة يف الشدة و اليت تصل بالنسبة لتمرينات القوة 

ت الراحة اإلجيابية املستحسنة بني التمرينات بالنسبة لالعبني املتقدمني تكون %. أما بالنسبة لفرتا90-80 إىل
ح او نبضة/دقيقة، أما بالنسبة للناشئني فترت  120 – 110ثا عندما يصل النبض بني 180 إىل 90يف حدود 

 .  (1999)بسطويسي،    ثانية  240و    120فرتات الراحة اإلجيابية املستحسنة بني  
 ي:و التدريب التكرار  البليومتريالتدرب   ـ 3ـ3ـ 1ـ1

ا مع زيادة يف هنبدو أو  ستعمال األدواتان استخدام التدريب البليومرتي سواء بكمي يرار كيف التدريب الت
% من الشدة القصوى؛ أما بالنسبة لتمرينات السرعة 90-80 إىلشدة املثري و اليت تصل بالنسبة للقوة العضلية 
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% من الشدة القصوى، و بالنسبة لفرتات الراحة اإلجيابية املستحسنة 100 – 90 إىلفتصل شدة مثري التدريب 
دقيقة و هذا  45 - 15تطول فرتات الراحة حىت تصل يف حدود  ا،بني التمرينات ونظرا لوصول الشدة ألقصاه

)بسطويسي،   دقائق3 إىل 2حدود  إىلرينات السرعة، أما بالنسبة لتمرينات القوة فتصل الراحة بالنسبة لتم 
1999).  

 :البليومترياالعتبارات التي يجب مراعاها عند تطبيق برنامج التدريب   ـ 4ـ3ـ 1ـ1

التدريب الفردي واجلماعي حيث أن  –مجاعي أو  ميكن أن يطبق بشكل فردي البليومرتيأن التدريب   
يتم من خالل أداء الواجبات التدريبية بأقصى مقدرة لالعب إلجناز املهام املكلف هبا. وخالل تنفيذ هذه 

ا تقليل احتمال حدوث اإلصابات هنالواجبات جيب على املدرب مراعاة بعض األمور والنقاط اهلامة اليت من شأ
اصة وأن تطبيق مثل هذه الربامج قد حيتاج األمر لتحليل مهارات وتوفري عوامل األمن والسالمة لالعبني، خ

النشاط الرياضي املمارس وكذلك األداء احلركي وذلك هبدف الوقوف على أهم التدريبات اليت ميكن أن ختدم 
 .طبيعة املهارات التخصصية

رييب، الفروق الفردية، و قامت الباحثة مبراعات جمموعة من االعتبارات متثلت يف اجلنس، السن، العمر التد
  االصابات القدمية و كذا احلالة الصحية للرياضيني.
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 البدني:  لتحضيرا ـ 2

 :البدني  التحضيرمفهوم   ـ 1ـ2

ضح هو جزء بل يتجزأ من او املنهجي الذي يهتم بالبعد احملدد للتدريب اخلاص، بشكل هو اجلانب 
ة يف تطوير قدرة اداء الرياضي من خالل جتهيز ، للمسامهالتدريب الرياضي، ترتكز جوانبه على البعد الفين املهاري

 (Aubert & Blancon, 2014).الوسائل املادية الالزمة للتخصص
بانه عملية تقوم نتيجة ختطيط منظم و مدروس وفق لشروط علمية  البدين التحضريو تعرف الباحثة 

و الذي يعترب االساس يف القيام  البديندقيقة بغية رفع مستوى اداء الرياضي و ذلك بتطوير و حتسني اجلانب 
 بالنشاط الرياضي.

 :البدنيالتحضير    مراحل ـ 2ـ2
 مها:قسمني رئيسيني    إىليف مستوى اداء لفرد الرياضي   تأثريهقسمني طبقا لطبيعة    إىلينقسم التحضري البدين        

 التحضري البدين العام، التحضري البدين اخلاص.
 ي العام:نمرحلة التحضير البد ـ 1ـ 2ـ2

عناصر اللياقة البدنية بصورة شاملة و متزنة أو  يعرف بانه عملية اليت يتم من خالهلا رفع كفاءة مكونات
التطوير  إىلنوع الرياضة فال بد على الرياضي ان يعمد أو  لرياضي، بغض النظر عن االختصاصلدى الفرد ا

 ال.او الشامل لكافة العناصر البدنية 

 ي الخاص:نمرحلة التحضير البد ـ 2ـ 2ـ2

لنوع االختصاص الرياضي ألقصى  عناصر اللياقة البدنية االساسية و الضروريةأو  هو رفع كفاءة مكونات
إذن فالتحضري البدين اخلاص يبىن على أساس متطلبات االختصاص الرياضي. فعداء املراطون حيتاج درجة ممكنة، 

 رياضي القفز.أو    عناصر لياقة بدنية ختتلف عن عداء سباقات السرعة إىل
لضرورية و اهلامة لنوع الرياضة ان التحضري البدين اخلاص يهتم بعناصر و مكونات اللياقة البدنية ا

للقوة االنفجارية، على  إضافةمرت تتطلب تطوير كل من حتمل السرعة، السرعة القصوى 400املمارسة، فسباقات 
حساب الصفات البدنية االخرى. ويف هاته املرحلة يتم استخدام كل من طريقيت التدريب الفرتي و التكراري، و 

 البليومرتي.  األسلوب  إىل  إضافةطيط الربنامج التدرييب  استخدمته الباحثة يف خت  ما  هذا
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 حمل التدريب: ـ 3

إن من املعروف أن كفاءة أجهزة اجلسم تنمو عندما تقوم جبهد عند احلد األقصى هلا لفرتة معينة من 
الوقت كي حيدث التأثري اجليد واملطلوب، مبعىن أن العضلة جيب أن تعمل بأقصى شدة هلا كي تنمو 

 . (1999)بسطويسي،    ا)العضلية(،وتعمل بأقصى كفاءة هلا لينمو التحملهتقو 
أو  يقصد حبمل التدريب الرياضي مجيع اجملهودات البدنية والعصبية اليت تقع علي عاتق الالعبو 

ة فتعين هبا كمية التأثريات الواقعة  الرياضي نتيجة ممارسة األنشطة الرياضية املختلفة، أما من وجهة النظر الفسيولوجي
علي األعضاء الداخلية نتيجة عمل عضلي حمدد، فينعكس عليها يف شكل ردود أفعال وظيفية، إذن فحمل 

 . (2002)السيد،    التدريب ميثل الوسيلة األساسية اليت تستخدم للتأثري علي املستوى الوظيفي ألجهزة اجلسم

 حمل التدريب الرياضي:  أنواع ـ 1ـ3
جيب ، و يتشكل احلمل التدرييب بصفة عامة من شكلني رئيسية مها: احلمل اخلارجي و احلمل الداخلي  

علي املدربني أخذ هذه األنواع بعني االعتبار خالل احلصص التدريبية وأن يتبع الطرق العلمية واملنهجية يف 
  ها عن بعضها البعض .استعماهلا فهي متثل وحدة متكاملة ال ميكن فصل

  :الحمل الخارجي ـ 1ـ 1ـ3

العمل الذي يتم القيام به خالل حصص التدريب، و مستوي أو  كمية التدريبات  ييقصد باحلمل اخلارج
 شدة، حجم و كثافة.  حمدودة ويتكون منأو   خالل وحدات زمنية معينة  تركيزه
هذه املكونات الثالثة، مع مراعاة العالقة توجيه التدريب يف حالة احلمل اخلارجي من خالل التحكم يف يتم 

 .  (1984)حسانني،    املوجودة بينهما عند ختطيط وتشكيل برامج التدريب
 الحمل الداخلي: ـ 2ـ 1ـ3

يولوجية( ألجهزة اجلسم الوظيفية نتيجة سمستوى التغريات الداخلية )الفيأو  نقصد باحلمل الداخلي درجة
حدوث تغريات جوهرية أثناء  إىلألداء التدريبات بأنواعها املختلفة، حيث يؤدي التدريب )احلمل اخلارجي( دائما 

تنفيذه، وبعد االنتهاء منه. وتتمثل هذه التغريات يف ردود أفعال األجهزة الوظيفية والعصبية وخمتلف التفاعالت 
زيادة احلمل الداخلي، ويف حقيقة  إىلاخل اجلسم، حيث كلما زاد مستوى احلمل اخلارجي أدى ذلك الكيميائية د
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احلمل  املمارس هو اهلدف احلقيقي من تشكيلأو  األمر أن االرتقاء مبستوى األجهزة الوظيفية جلسم الرياضي
 .(1984)حسانني،    اخلارجي

 مكونات حمل التدريب: ـ 2ـ3
أن من مكونات محل التدرجيي   (2000)الوليلي، و  (2001)اجلبايل، ، (2001)محاد،  ل منك  يرى

 :تتمثل يف
 :حجمال ـ 1ـ 2ـ3

ويقصد حبجم احلمل هو مجيع األداء الناشط يف الوحدة التدريبية وهو املدخل احلقيقي لتطوير مستويات   
 :األداء البدين، املهاري، اخلططي...إخل، ويتكون من

 :وام الحملد ـ 1ـ1ـ 2ـ3

عدد مرات رفع ثقل معني  أو  ثانية، 14م يف  100مدى استمرار فعالية احلمل كجري أو  هو زمن  
 .عشر مرات متتالية كمجموعة  10كغ    25مثال رفع  كمجموعة،  
 : تكرار الحمل ـ 2ـ1ـ 2ـ3

غ ك  20رار رفع كتأو  ،ثانية 14 يفم  100رار جري كرار دوام احلمل، مثال تتكعدد مرات  يعينو 
  .عشر مرات
الزيادة يف حجم احلمل تدرجييا عندما يقرتب الالعب من املستويات العليا من األداء وتعترب الزيادة  وتأيت

ملستمرة يف حجم احلمل من مسات التدريب احلديث، حيث يساعد ذلك على زيادة معدالت التكيف ا
 :الفسيولوجي لالعب، ويشمل حجم احلمل على اخلصائص التالية

 .(من دوام احلمل )املثريز  -
 .املسافة املرتبطة بوحدة التدريب -
  عدد التكرارات يف الوحدة التدريبية. -
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 :شدةال ـ 2ـ 2ـ3

  :الثقل وتتكون منأو    زمن السباق،أو   الضربات القلبية،أو   بالنسبة املئوية،وتعرب    
 قوة الحمل: ـ 1ـ2ـ 2ـ3

كانت سرعته أكرب، كانت أو   قال كبرياثسرعته، فكلما رفعت أو  مثل مقدار الثقل الذي يرفعه الالعب،  
 .قوة احلمل كبرية

 : افة الحملكث ـ 2ـ2ـ 2ـ3

الزمن بني تكرارات احلمل صغريا كانت كثافة احلمل   وهي الفرتة الزمنية بني تكرارات احلمل، فكلما كان 
 .كبرية، والعكس من ذلك فإذا ازداد الزمن بني التكرارين كانت كثافة احلمل خفيفة

   :الراحة ـ 3ـ 2ـ3

 املقصود كما فرتات الراحة بني كل عملني، وهناك نوعان من الراحة:   و

  الراحة السلبية: ـ 1ـ3ـ 2ـ3

 داء أي نشاط بدين مقصود. وهي اليت يسرتيح خالهلا الالعب متاما دون أ

 :الراحة االيجابية ـ 2ـ3ـ 2ـ3

على االسرتخاء، وحتديد  ساعدفيقصد هبا الراحة اليت حيصل عليها الالعب من خالل أداء بعض التمرينات اليت ت  
 النشاط للعمل الثاين.

 :درجات حمل التدريب ـ 3ـ3
 إىلتقسيم درجات احلمل  إىل (2001)مفتـي، و  (2008)البيك، ، (2006)كامش، من  يتفق كل

 : تويات التاليةسامل
 :الحمل األقصى ـ 1ـ 3ـ3

 . %(90  – 80)(%، وبالنسبة للقوة  100-95بالنسبة للسرعة من ) •
 كبري.   كسيجييناو عمل ال هوائي، دين    :الطاقة  أنظمة •
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( دقيقة يف 45–15راحة البينية تكون ما بني )ال ( مرات،5 – 1بني ) للتكرارات تكون مابالنسبة  •
 .( دقيقة يف القوة3-2السرعة وما بني )

ن األجهزة الوظيفية كتتم  (، حىتقلاأل ىيومان علأو  نصح عدم استخدامه قبل املنافسات مباشرة )يومي •
 .جلسم الفرد الرياضي من االستشفاء منه

 ا(.بعدم استخدامه بعد املشاركة يف املنافسة مباشرة)اليوم التايل هلينصح   •
 عدم اإلفراط يف االستخدام مع الناشئني •

  :من األقصى  قلاأل  الحمل ـ 2ـ 3ـ3

 . %(70-60(% وبالنسبة للقوة من )80-70بالنسبة للسرعة من ) •
 . قليل  كسيجييناو الطاقة: عمل اهلوائي + الهوائي، دين    أنظمة •
 .( مرة، الراحة البينية قصرية نسبيا15–10بني )  تكون ما  بالنسبة للتكرارات •
 .ينصح بعدم استخدامه قبل املنافسات يف أحيان كثرية ينصح بعدم استخدامه قبل املنافسات بيومني •
 .ينصح بعدم استخدامه يف فرتة االنتقال •

 الحمل المتوسط:  ـ 3ـ 3ـ3

هذه الدرجة من احلمل بدرجة متوسطة من حيث العبء الواقع على خمتلف أجهزة أعضاء  تتميز و  
 .% من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله50  إىل%    75اجلسم، وتقدر درجة احلمل املتوسط بـ  

  ف:الخفي  الحمل ـ 4ـ 3ـ3

يف هذه الدرجة يكون العبء البدين الواقع على أجهزة جسم الالعب يقل عن املتوسط، وتقدر درجة   
  أقصى ما يتحمله الالعب.% من   35  إىل%  50احلمل اخلفيف حبوايل  
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 :متر400فعالية   ـ 4

 :متر وصفاتهم  400ائي  دأنواع ع  ـ 1ـ4
املتوسطة والطويلة وذوي مرت أصحاب القامة  400حيصر الكتاب الذين اقرتحوا تصنيف عدائي سباق 

القوة البدنية والبنيان الفارغ بني فئتني خمتلفتني، تشمل احدى الفئتني العدائني الذين يعتمدون على السرعة، يف 
على قوة التحمل، مت كذلك اقرتاح أن تشتمل كال الفئتني على  أكثرحني تشمل األخرى العدائني الذين يعتمدون 

مرت، ويذكر أن العداء املعتمد على السرعة كان يعدو بسرعة خاطفة  400تكتيكية خمتلفة لعدو مسافة  أساليب
من السباق مث يلتقط أنفاسه قدر اإلمكان على أمل أال يبطئه التعب بشكل كبري قبيل هناية  األول يف النصف 

ال  اوجيتاز السباق مبعدل سرعة متسخمتلف حيث  أسلوبالسباق، أما العداء املعتمد على قوة التحمل فيعدو ب
ضحت اإلحصائيات اليت مجعت منذ دورة او ل السباق عن آخره، وعلى الرغم من كل ذلك او خيتلف فيها 

 املقامة يف )مكسيكو سييت( أنه مل حيدث يف أي سباق أن كان نصفه الثاين أسرع من   1968بية األومل  لعاباأل
 . (Arnold, 1989)  األول

، إال أنه إذا مل األوىل إن العداء املتخصص يف املسافات القصرية كان حيظى مبرتبة أعلى يف املراحل 
يتدرب بشكل مناسب تتالشى متاما هذه املرتبة األعلى أثناء اإلسراع حنو هناية السباق، وستكون الصدارة لقوة 

  (HART, 2000)  . النهايةمرت حىت خط    300التحمل بالطبع انطالقا من عالمة  

حقيقة أن األسهل بالنسبة هلم تطوير  إىلمرت املتخصصني يف املسافات القصرية  400 عدائييرجع جناح 
قوة حتمل السرعة، مما جيعلهم يستوعبون السرعات العالية بشكل أكرب من العدائني املعتمدين على قوة التحمل، 

مرت ينبغي عليهم استهداف احملافظة على متوسط سرعة يقابل  400 دائيمبسط ميكن الزعم بأن ع أسلوبوب
مرت، ويف الوقت نفسه ينبغي أن يكون لدى العداء القدرة على  200ي ( من ذروة أداء عدائ%94نسبة )

 .  (JARVER, 2005)  ( من طوله1,3احلفاظ على طول خطوات يقابل )

مرت على السرعة األساسية فحسب، لكن أيضا على االستخدام  400ال يعتمد النجاح يف سباقات 
( واليت يتم يكتيكلوالنظام الالهوائي الال الالكتيكيام الطاقة اهلوائي، النظام الالهوائي الطاقة )نظ نظمةاحلكيم أل

 ون بالصفات اآلتية:كنمرت احمل  400  داؤوووفقا لنظرية بالك يتسم ع،  إطالقها بسرعات خمتلفة
 فة منالقدرة العالية على بذل الطاقة عرب حتلل السكر الالهوائي: عند مقارنة اجملموعات املختل -

الطاقة عرب حتلل السكر الالهوائي  إنتاجالعدائني، تعترب قدرة العداء على حرق الغذاء الهوائيا )مبعىن قدرته على 
 .مرت  400باستخدام حامض الالكتيك املصاحب( هي احملدد الرئيس للقدرة احملنكة خلوض سباقات 
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السرعة الفائقة لعدو مسافات قصرية: عند مقارنة اجملموعات املختلفة من العدائني الذين يتسمون  -
 السرعة أيضا يف سباق إىلسرع يف املسافات القصرية لئك األاو هائلة على حرق الطاقة هوائيا مييل  بقدرة
 .مرت400

مزيد  إنتاجون القادرون على ؤ اد القدرة الفائقة على تعويض الالكتات الهوائيا: قد يكون هؤالء الع -  
 .فضلالطاقة يف املراحل املبكرة من السباق عن طريق تكسري جزيئات الفوسفات عالية الطاقة هم األ  من

 ألعابهوائية شبيهة بالعيب المرت الناجحون بطاقة  400اؤو سباق د ئية عالية: يتميز عقدرة الهوا -
 .القوى اآلخرين الذين يشاركون يف الرياضات اليت تتطلب اجلمع بني السرعة وقوة التحمل

 كسجني: ال تعترب الزيادة الكبرية للحد األقصى الستهالكو متوسط احلد األقصى الستهالك اال -
 .  (Jarver, 1990)  من املميزات بل ميكن أن تكون عقبة أمام األداء عايل املستوىكسجني  و اال

للعداء وكذلك السعة  اللكتيكيةالتدريب اليت تعمل على زيادة القدرة الالهوائية  أساليبإذن يتبني لنا أن 
 حتقيق أسرع األزمنة يف السباقات. إىلتؤدي    اللكتيكيةالالهوائية  

 متر:  400توزيع الطاقة والسرعة في سباق   ـ 2ـ4
القدرة على توزيع  فإنمرت بالكامل بأقصى سرعة،  400مبا أنه ال يوجد فرد قادر على عدو مسافة 

باق ية لتحقيق النجاح يف ساألول كفاءة على املسافة الكلة هي الوسيلة   كثرالسرعات والطاقات لدى العداء األ
بصفة عامة، سيكون لدي عداء سباق  مرت، ويتضح بذلك أن توزيع التقدير واجلهد صار ضرورة حتمية. 400
مرت املفتوح وبني الوقت الذي  200أداء له يف سباق  أفضلمرت املتميز فارق ثانية واحدة تقريبا بني  400

 مرت.   400مرت من سباق    200ل  او يستغرقه يف عدو  
 فإن 2007ثانية( عام  43,45رده )هارت( مدرب "مايكل جونوس" و "جريمي وارينر" )او ملا  طبقا

منوذج السباق املثايل ينبغي أن يكون تباطؤا غري ملحوظ مع بعض السخونة يف املرحلة اخلتامية قدر اإلمكان، 
 مرت:  400وينبغي على عداء  

 
 .مرت بالقرب من أعلى سرعة  50ل  و أعدو   لةاو حم •
احلفاظ على سرعة  لةاو حممرت مع  50لنصف األعلى من جسمه عند نقطة اسرتخاء عمل ا •

 .الرجلني

 .التنافسي  كتساب احلسا   االستقرار على إيقاع السباق و  لةاو حمتركيز أفكارهم على  •
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 .مرت  200عند عالمة    ونهبدء التفكري يف اجلهد الكبري املقبل الذي سيبذل •

 النقطة من السباق سيبذلون جهدا إراديا لزيادة حركاتالتدرب والتكيف على معرفة أنه يف هذه   •
،  HART) الستئناف املزيد من حركة العدو السريع  لةاو حموالبدء يف الدفع ورفع الركبتني يف  الذراعني،

2000) . 
اء د فبينما يعدو العمرت باجلهد الذي يتخلله االسرتخاء،  400)نورتون( على تعريف سباق  يؤكد 

 مسرتخيا يستطيع العدو قريبا من أقصى سرعة للمسافة بالكامل، ينبغي أن يكون هناك اسرتخاء يف مجيع 
اجلسم بدءا من عضالت الوجه والرقبة، ومن املعلوم بالضرورة أن شد عضالت الوجه، الرقبة،  أجزاء

 .  (NORTON, 1986)  الكتفني والذراعني يساعد على اإلسراع من عملية التعب

النتائج يف سباق  أفضلسبق، نستنتج أن توزيع الطاقة والسرعة من أهم عوامل النجاح يف حتقيق  مما
مرت، وعلى العداء األخذ بعني االعتبار هذه اخلصائص من أجل التكيف على طبيعة املنافسة والتغلب على  400

 التعب قد اإلمكان.

 متر:  400ئ التدريب في سباق  مباد ـ 3ـ4
محض الكتيك الذي يتحول بعد  إىلمرت توليد الطاقة عن طريق جتزئة اجلليكوجني  400أثناء سباق  يتم 

مرة( بأزمنة  15-10هلا يف التدريب عن طريق تكرار اجلري )او الالكتات، إال أن هذه اآللية جيب تن إىلذلك 
احلصول على تركيزات عالية   ويتمدقائق(،   4-2ثانية( تفصلها راحة مدة كل منها ) 60-30ح بني )او قصوى ترت 

مرت أثناء السباق، 400 داءمن احلمض )اخنفاض معدل درجة األس اهليدروجيين( بشكل مماثل للحالة الداخلية لع
د من وجود حتميل إضايف متزايد وجيب أن يتعرض اجلسم لإلجهاد من هذا النوع لتعلم كيفية التعامل معه، والب

كما جيب أن تتزايد سرعة التكرارات، وقد يكون من الضروري من الناحية   دريبية،على اجلسم أثناء الوحدات الت
الفسيولوجية والنفسية إجراء أقصى عدد من التكرارات يف فرتة مبكرة من املوسم، من املهم أيضا تكرار اجلري 

خاصا نظرا   باجلري تبعا لوقت املوسم وحالة العداء، وجيب أن يكون التدريمرت، وختتلف سرعة  400مسافة 
   .(2008)شيفر،    مرت  400ألن اجلسم جيب أن يتعود على املتطلبات اخلاصة ملسافة سباق  

باق مرت جيب أن يشتمل على مضاعفة متطلبات الس 400الرغم من أن تدريب العداء على سباق  على
حافز فسيولوجي  إضافة إىلمتنوعة، ولن يؤدي هذا األمر أو  قدر اإلمكان، إال أنه من املفيد تضمني طرق بديلة

 .سيةزائد لتدريب العداء فحسب، بل إن التنوع أيضا يعمل على حتسني اجلوانب النف
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مرت  400يكون التدريب عايل املستوى يف األماكن املرتفعة عنصرا مفيدا للتدريب على سباقات  قد 
على حتسني مرت عكفوا  400( عدائني لسباقات 8روسكو(، ففي دراستهم يقوم ) حسب نظرية )نوميال و

سطح  مستوىأيام من العيش يف بيئة نقص أكسجني ناجم عن الضغط اجلوي والتدريب عند  10أدائهم بعد )
البحر، وقد تتمثل العوامل املسؤولة عن هذا التحسن يف التغيريات اليت حدثت يف توازن القاعدة احلمضية وأيض 

 .  (NUMMELA A, 2000)  الالكتات

 متر:  400منهجية التدريب في سباق  ـ 4ـ4
حتقيق أداء  إىلمرت يؤدي بصفة رئيسة الهوائيا، هلذا جيب أن يستند التدريب اهلادف  400سباق  إن

 مثايل بدرجة كبرية وتطوير نظام الطاقة الالهوائي والذي يتألف من نظامني فرعيني:
 ( بتوفريPCتني الفوسفات )اريكسمى  يف النظام الالهوائي دون الكتيك يقوم مكون غين بالطاقة ي -

 (، وهذا يشري يف مصطلحاتATPفوسفات )ال  ثالثين  زينو أديفوري للطاقة إلعادة ختليق    مصدر
 .ثوان( تقريبا  7)  إىلالتكرارات عالية السرعة واليت تصل مدهتا   إىل التدريب

 الكتيك حيل حمله نظام توليد الطاقة الهوائيا من محضبعد استنزاف طاقة النظام الالهوائي دون  -
 ثالث فئات معروفة:   إىلالطاقة، وهذا يشري يف مصطلحات التدريب   نتاجكمصدر إل  الالكتيك

 .مرت  150-60ثانية( تكون املسافة تقريبا من    20-7جري ملدة ما بني ) •

 .مرت  300-150ثانية( تكون املسافة تقريبا من   40-20جري ملدة ما بني ) •

 مرت.  600-300تقريبا من    سافةثانية( تكون امل  120-40جري ملدة ما بني ) •

التحمل  إىل ضافةاإلمرت ب 400الطاقة بالنسبة لسباق  أنظمةالالهوائي من أهم  الالكتيكيالنظام  إن 
ع ذلك جيب عدم اخلاص وحتمل السرعة والقوة اخلاصة من أهم اجلوانب اليت جيب تطويرها لتحقيق أعلى أداء، م

من عدم وجود تأثري مباشر هلا فهي ترتبط  م إغفال النواحي املصاحبة مثل السرعة والتحمل العام والقوة، وعلى الرغ
 .  (2008)شيفر،    مرت السنوية وكذلك برامج التدريب طويلة املدى  400بالتطوير العام لربامج تدريب عداء  

بالتمرينات اآلتية يف التدريب مع  (HART ،2000) مرت يوصي 400على متطلبات سباق  بناء
 تة أثناء السنة التدريبية:او التأكيد عليها بدرجات متف
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 تحمل السرعة: ـ 1ـ 4ـ4

كسجني ويوجد كم مرتاكم و العدو الذي يعتمد على حتمل السرعة حيدث للعداء نقص شديد يف اال يف
 مرت بصورة جيدة.  400حمدد من احلمل، يعترب هذا النوع من التمرينات حيويا خلوض سباق  

 التحمل اإليقاعي: ـ 2ـ 4ـ4

تقصري زمن كسجني املمتص لديهم ومن مث و مرت على زيادة اال 400تدريب هوائي يساعد عدائي  هو
ون الذين يستخدمون هذا النوع من التمرينات بانتظام قادرين على حتقيق مزيد ؤ االستشفاء لديهم، ويصبح العدا

 وليس على الكيف.  لكممن التمرينات ومبسافات أطول، والرتكيز يف هذه التمرينات جيب أن ينصب على ا
 السرعة: ـ 3ـ 4ـ4

 ى سرعة تتخللها فرتات راحة طويلة.مرت، وتتم بأقص  150-30مترينات السرعة من:    تتباين
 تحمل القوة: ـ 4ـ 4ـ4

مة واجلري الصاعد او ثوان(، وتشتمل على اجلري يف وجود مق 10من ) كثرأنشطة حتمل القوة أل متتد 
 للتالل مسافة طويلة وجري صعود املدرجات.

 جري الحمل: ـ 5ـ 4ـ4

 بسرعة ثابتة.دقيقة(    45-15النوع يعد عدوة هوائيا خالصا، ويتألف من جري متواصل ملدة )  هذا
 السرعة مع القوة: ـ 6ـ 4ـ4

مرات(  10من ) أقلمترينات السرعة مع القوة على سرعة انقباض العضالت، وتتميز بتكرارات  تعتمد 
 ثوان(.  10حبيث ال يزيد التكرار الواحد عن )

 العدو بخطوة السباق العدو المتقطع: ـ 7ـ 4ـ4

ة مسبقا من أجل التدرب على ون باجلري ملسافات خمتلفة باسرتاتيجية سباق حمددؤ يقوم العدا وفيه
 مرت. 400اجلوانب املختلفة لعدو  
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 القوة: ـ 8ـ 4ـ4

زان احلرة واآلالت، استخدمت و تطوير القوة العامة من خالل برامج رفع األثقال التقليدية باال يتم 
 التدريب االنفجاري )التدريب البليومرتي(.  أسلوبتدريبات رفع األثقال ب

 متر:  400البدنية األساسية في سباق  العالقة الترابطية للعناصر   ـ 5ـ4
العناصر األساسية يف الركض بشكله العام متعددة وكثرية ومرتابطة ومتناغمة فيما بينها، لذا فهي  إن 

اإلجنازات عندما  أفضلعندما تتكامل يف الرتابط تعطي صفة اخلصوصية يف ركض املسافات القصرية، وحتقق 
ا تعطي كل ما فإهنبشكل علمي دقيق  ةوة، السرعة التحمل، املرونة والرشاقحيصل متازج يف هذه املكونات مثل: الق

مرت تعتمد أساسا على عناصر اللياقة  400هو إجيايب يف حسم السباقات، حيث أن املسافات القصرية مثل 
 .  (1976)حسني،    البدنية األساسية مع بعضها لتحقيق املتطلبات اخلاصة بالفعالية وحتقيق اإلجناز

القوى، كما يعد من الفعاليات السريعة والقوية اليت  ألعابمرت من أعنف سباقات  400سباق  يعد 
جانب متطلبات قوة اإلرادة والعزمية والقدرة على مواصلة  إىلتتطلب قدرا هائال من السرعة والتحمل والقوة، 

فهو فعالية من أطول  العداء،الكفاح وحتمل التعب الشديد، وهو سباق يتم فيه العدو بتقسيم حسب مواصفات 
مستويات متقدمة يف هذا السباق من الضروري أن يتمتع الرياضي مبستوى  إىلمسافات العدو السريع، وللوصول 

اصر اللياقة البدنية وخصوصا عنصر التحمل الالهوائي، والقدرة على االستمرار يف العمل العضلي ذي عال من عن
الشدة املرتفعة لفرتة طويلة نسبيا هي زمن السباق، كما يتطلب الوصول للمستويات العليا أيضا متتع العداء 

لة السرعة بطرق تدريبات القوة او وير مطتط على مبستوى عايل من السرعة. ويرتكز تدريب هذه الفئة من املتسابقني
جانب  إىلاليت تنحصر يف تدريبات الوثب واألثقال والعدو يف املرتفعات والعدو من خالل سحب ثقل معني 

  .  (1990)حممد،    كسجنيو تنمية القدرة الالهوائية؛ أي القدرة على العمل العضلي يف ظروف نقص اال
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 متر:  400الفنية في سباق    المراحل ـ 6ـ4
 أربع مراحل رئيسة هي:  إىلمرت   400املراحل الفنية يف سباق   تنقسم 

 مرحلة سرعة رد الفعل:  ـ 1ـ 6ـ4

 أقل ويكون الرتكيز فيها  اإلشارة، وهي مرحلة البداية اليت يتم فيها االنطالق من مكعبات البداية عند صدور
مرت عنها يف سباق  400داية نسبيا يف سباق مرت، إذ تقل أمهية الب 100منه بعض الشيء يف سباق 

 مرت وذلك بسب بعد املسافة واختالف مراحل السباق .100
 مرحلة التدرج بالسرعة: ـ 2ـ 6ـ4

حىت يصل  السرعة مرت، إذ يتم التدرج يف 200مرت و  100وتشابه هذه املرحلة مثيلتها يف سباق   
املرتفعة املستخدمة يف  الشدة ال رغماو ى، حمأقرب ما ميكن من السرعة القصو  إىلمرت  50الالعب بعد حوايل 

 أن يظل االسرتخاء موجودا مع االبتعاد عن التصلب العضلي.  األداء
 مرحلة عدو المسافة:  ـ 3ـ 6ـ4

السابقة مع احملافظة على  املرحلة ا يفإليهل املتسابق احملافظة على مستوى السرعة اليت توصل او فيها حي
، ويتم يف هذه املرحلة تقييم موقف الالعب نفسه يف السباق، إذ يظهر له االسرتخاء واالبتعاد عن التشنج العضلي

منها يف املراحل األخرى، وتنتهي  أفضلالتنافس بطريقة  لاو فيح بوضوح مكانه بالنسبة لبقية زمالئه املتسابقني،
 مرت تقريبا. 80ـــــقبل هناية السباق ب

 السرعة:  تحملمرحلة   ـ 4ـ 6ـ4

يتحدد  إذنق، السبا مرت األخرية من السباق تقريبا، وتعد أهم مراحل 80وتبدأ هذه املرحلة يف ال   
ت او املستوى وزمن السباق وترتيب املتسابقني بناء على مستوى األداء يف املرحلة األخرية، وخصوصا إذا تس

ة العداء على االستمرار يف األداء يف مواصفات املراحل اليت تسبقها، وتظهر هذه املرحلة الكفاءات الفردية وقدر 
ائي املستوى العايل على التخلص من حامض د قدرة ع ثبتكسجني يف املرحلة األخرية، كما تو حالة نقص اال

 . (1990)حممد،    الالكتيك يف الدم بكفاية أكرب من أقراهنم من العدائني
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 متر:  400الطاقة في سباق    إنتاجالتداخل بين نظم   ـ 7ـ4
مرت يعترب بصفة عامة سباقا يتسم باستخدام اآلليات الالهوائية بدرجة كبرية،  400املاضي كان العدو  يف
%( فقط، ويقرر 28( على سبيل املثال أن املكونات اهلوائية تشكل نسبة )LACOUR,1990يستنتج )

(1992NEWSHOLME,بأن هنا )تنشأ من اآللية اهلوائية، ومن ناحية  %( فقط من الطاقة25نسبة ) ك
( بعيدا عندما حتدثا عن أن نسبة اإلسهام اهلوائي  ,1998FOSS & KATEYANأخرى ذهب كل من )

(، ومع ذلك فقد أظهر بعض املؤلفني قيما أعلى من حصة اإلسهامات اهلوائية يف السباق، وقد قام  %18تبلغ )
( )على سبيل املثال( حبساب احلد HILL,1999( و )NUMMELA & RUSKO,1995كل من )

هذه القيمة  فإن ( DUFFIELD, 2005) إىل(، وبالنسبة 37نسبة )% إىلاألدىن لقيم املعامل اهلوائي ووصال 
عوامل تداخل اآللية اهلوائية هامة بالفعل فيما يتعلق بالنسبة املئوية ملعامل التداخل  فإن  ،(41-45%) إىلتصل 

 .(2008)شيفر،    من اآلليات الالهوائية أكثر(  64-70%اهلوائي اليت تعادل )
مستقلة وكيفية حدوث التداخل بينها يف  األنظمةالطاقة هو كيفية عمل هذه  إنتاجأهم ما يربط نظم  إن 

مرت يدخل يف نطاق احلد األقصى لنظام الفوسفاجني باعتباره النظام  100أي نشاط بدين، فالعدو السريع 
( ال الفوسفاجني الطاقة نتاجاحلد األقصى للنظام القاعدي إل فإنمرت  200الطاقة، أما عدو  نتاجالقاعدي إل

م التايل له هو نظام حامض الالكتيك يف العمل لتوفري الكمية الباقية من الفوسفاجني. النظا فإن يعترب كافيا، لذا 
الطاقة الذي يليه من  إنتاجميكن القول إنه كلما زاد الزمن الكلي لألداء وقلت السرعة كلما كانت الغلبة يف 

الطاقة يف ألعاب  إنتاجيوضح الشكل التايل مسامهة نظم  و .(2007)طلحة، وفاء، و مصطفى،  الثالثة األنظمة
 .(2016)عبـدالفتـاح،    القوى
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 .القوى  ألعاب  في  الطاقة  إنتاج  نظم  لمساهمة  المئوية النسبة: يوضح  1شكل رقم   

 الطاقة وفقا للجهد البدني:  أنظمةمراحل ظهور   ـ 8ـ4
الطاقة وفقا للجهد البدين، نذكر منهم أربعة علماء   أنظمةآراء بعض العلماء يف مراحل ظهور  تباينت

 . (2016)سرايعية،    كما هو مبني يف اجلدول املرفق

 الطاقة وفقا للجهد البدني حسب أراء أربعة علماء  أنظمة: يمثل مراحل ظهور  2جدول  

 المؤلف الطاقة  إنتاج  أنظمة
 القدرة الالهوائية الاللبنية

 مل جند أي معلومة خاصة هبذا النظام )أنظر عنوان الكتاب(
Cazorla, Georges Et Léger 

Luc (1993). 
)شبه    '3-'1,5األقصى؛ الراحة:  "، الشدة: فوق  7-"3املدة: بني  

 .Pradet, Michel (1998) إجيابية(.

 :االنفجاريةالقوة   -

 .  3: 'االسرتجاع،     PMA x10، الشدة:  3املدة "

 القدرة الالهوائية الاللبنية:  -

Bilat, Veronique, (2003). 
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 7اإلسرتجاع:'  PMA x5، الشدة: 10"-8من "  املدة:

 مرة، جمموع   4-3، التكرار:  7"-6املدة : " -

 بني  ما  3مرة، الشدة: سرعة قصوى، اإلسرتجاع:'  4-2  التكرارات:
 التكرارات. 

Collectif, Insep (1998).  

 ة الالهوائية الاللبنيةعالس
الالهوائية    يقرتح نوع من التدريب قصد تطوير السعة -

 الاللبنية و السعة اهلوائية  
مرة،   20-10، التكرار:  30"-15"جري قصري: من   -

من   %120-110، الشدة:  3-2التكرارات من  جمموع
VMA  ،نسيب.  االسرتجاع 

Cazorla, Georges Et Léger 

Luc (1993)  . 
 

من الشدة القصوى،   %  90"، الشدة:  15-7املدة: " -
 )اإلجيابية مشي جد بطئ (.  8'-3: 'االسرتجاع

Pradet, Michel (1998). 

 .Bilat, Veronique, (2003) مل يتطرق هلذا املوضوع.

 : تحمل السرعة.األول  الجزء   -

مرة، جمموع التكرارات:   5-2، التكرار :  15"-7املدة " -
بني   3السرعة القصوى، االسرتجاع: '  %95مرة، الشدة:  1-3

 بني جمموع التكرارات.  12التكرارات،' 

Collectif, Insep (1998).  

 القدرة الالهوائية اللبنية

 Cazorla, Georges Et Léger ال توجد معلومات 

Luc (1993)  . 
أمهية للعداء  كثر، الشدة: الشدة األ45"-15املدة: " -

، )نوعا ما 30'-5خالل اجلهد املطلوب، اإلسرتجاع:'
 إجيايب(.

Pradet, Michel (1998). 

، االسرتجاع: PMA x3، الشدة: 30"-12املدة " -
'10-15 .' Bilat, Veronique, (2003). 

 الجزء الثاني: تحمل السرعة. -

  2-1مرة، جمموع التكرارات:   5-3، التكرار:  45"-15املدة: "
 15'  -5السرعة القصوى، االسرتجاع: '  %95-90مرة، الشدة:  

 حسب املسافة.

Collectif, Insep (1998).  
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 السعة الالهوائية اللبنية
 يقرتح اجلري ملرات متوسطة.

-90مرة، الشدة:    6-4، التكرار:  4'-2املدة: ' -
 .5'-2، االسرتجاع: 'VMAمن    100%

Cazorla, Georges Et Léger 

Luc (1993)  . 

 من الشدة   %95-85، الشدة: 4/'3'-45املدة " -

 .Pradet, Michel (1998) )بطريقة إجيابية مع االسرتخاء(. 5'-2القصوى، االسرتجاع: '

-20، االسرتجاع: 'PMA x2، الشدة:  2'-30املدة " -
'40 . Bilat, Veronique, (2003). 

 تحمل قصير المدى. -

 :تمرة، جمموع التكرارا  5-3، التكرار:  2'-45املدة " -

 مرة   1  
 .15سرعة قصوى، اإلسرتجاع:'  %90-85الشدة:   -

Collectif, Insep (1998).  

 القدرة الهوائية
 يقرتح نوعني من اجلهد:

 (.30"-15جهد فرتي قصري/قصري )" -

 علوا بواسطة فرتات طويلة. أكثرجهد  -

 %90-80مرة، الشدة:    3، التكرار:  6من '  أكثراملدة   -

  VMA  ' :2'-1، االسرتجاع   

Cazorla, Georges Et Léger 

Luc (1993). 

 ، تقوم PMA  %100، الشدة:  8'-7املدة ' -

أو   ،PMA  %95-85بني    45'-20بتعويض اجلهد املستمر '
كلم/ سا،   PMA+7-15اجلهود الفرتية مثال: قصري/قصري "

 . 15االسرتجاع: "

Pradet, Michel (1998). 

 ،  PMA  100%، الشدة:  6'-2املدة: ' -

 ساعات.  6-1االسرتجاع:  
جري،   30"-15قصري/قصري: املدة:"  إذ يقرتح اجلهود الفرتية

مرة، الشدة:   3-2مرة، جمموع التكرارات:    20-10التكرار  
110-120%  PMA . 

Bilat, Veronique, (2003). 

  .Collectif, Insep (1998) .30"  -15اقرتحت اجلهود الفرتية قصري/قصري "
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 السعة الهوائية
 تحمل هوائي:

 )جري طويل(، الشدة:  45من '  أكثراملدة:   -

  70-80  %  VMA 

Cazorla, Georges Et Léger 

Luc (1993)  . 

 . PMA   %85، الشدة:  30'-20املدة: ' -

(، وجهود PMA  %75بــ    45إذ تقرتح الشدة املتوسطة )'
 ( PMA  %60سا، الشدة:  1التحمل األساسي )أعلى من 

Pradet, Michel (1998). 

 القدرة القصوى الهوائية: -

 ، االسرتجاع:PMA  %90، الشدة:  20'-6املدة: ' -

 سا.2-24  
 القدرة القصوى الهوائية الثانية )لبني خالص(  -

 ،  PMA  %80-70، الشدة:  60'-20املدة: ' -

 سا.48-24االسرتجاع:  

 ى:  األول  القدرة الهوائية القصوى  -

،  PMA  %70-50لعدة ساعات، الشدة:    60املدة ' -
 أيام. 7-سا  24االسرتجاع  

Bilat, Veronique, (2003). 

 التحمل الهوائي: -

 (:تمليمول/لرت الكتا4  إىلالسعة الوحيدة اهلوائية )تصل   -

، الشدة املتوسطة: Vo2max   %85-80الشدة اخلاصة:  
 .%60-50، الشدة الضعيفة: من 70%

 مليمول/لرت الكتات(:2  إىلالسعة الوحيدة اهلوائية )تصل   -

 Vo2max  %80-50الشدة:  
 . %50من   أقل  تحمل أساسي: -

Collectif, Insep (1998).  
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 الطاقة:   إنتاج  أنظمة ـ 5

له، حيث يتحول هذا الغذاء إىل طاقة كيميائية او حيصل اجلسم على الطاقة من خالل الغذاء الذي يتن
العضلي، ولكنها ال تستخدم يف هذا الشكل  االنقباضستخدامها يف الختتزن يف اجلسم ، و تتحرر هذه الطاقة 

مباشرة إذ تستغل لتكوين مركب كيميائي هو ثالثي أدينوزين الفوسفات، هذا املركب الكيميائي خيزن يف مجيع 
بوظائفها اعتمادا على الطاقة الناجتة عن انشطار هذا املركب الكيميائي و لكون  هذه األخريةتقوم ، خاليا اجلسم 

باإلضافة إىل ثالثة أجزاء أقل تركيبا تسمى اجملموعة الفوسفاتية ، فإن انشطار  االدينوزينهذا املركب يتكون من 
تعترب قليلة، فإن  ATP ، و نظرا ألن كميةالطاقة باإلضافة إىل ثنائي أدينوزين الفوسفات إنتاجاملركب يؤدي إىل 

على ثالثة أنظمة  ATP تتم بصورة مستمرة أثناء العمل العضلي، و تعتمد عملية إعادة بناء ATP إعادة تكوين
 :الطاقة هي  نتاجاإل

 النظام الفوسفايت. -
 نظام محض الالكتيك. -
 .نظام األكسجني -

الطاقة فالنظام  إنتاجالثالثة تبعا العتمادها على األكسجني خالل عمليات  األنظمةوختتلف هذه 
الطاقة خالهلما  إنتاجالفوسفايت و نظام محض الالكتيك ال يعتمدان على األكسجني، حيث تقوم العضالت ب

طلق عليه بدون األكسجني، لذلك يطلق عليهما الطاقة الالهوائية، أما النظام الثالث فيعتمد على األكسجني و ي
 .الطاقة اهلوائيةأو    النظام اهلوائي

وال يستطيع النظام اهلوائي تلبية سرعة احتياج العضالت إىل الطاقة عند أداء األنشطة السريعة القوية، 
 .دقائق  3إىل    2حيث حيتاج زيادة استهالك األكسجني إىل فرتة من  

عة مثل الوثب ، العدو، دفع اجللة ، قذف ترتبط قدرة الرياضي و خباصة يف أداء األنشطة البدنية السري
طاقة سريعة، أي أداء أقصى عمل عضلي يف أقل  إنتاجالقرص ، رمي الرمح ، و البدء السريع على قدرته على 
الطاقة هو الذي يعمل يف هذه األنشطة اليت تتميز  نتاجزمن ممكن ، و يف هذه احلالة فإن النظام الفوسفايت إل

 . (2007)عبـد الفتاح،  ثانية    30رتة أقل من  باألداء السريع خالل ف
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 :األكسجينيالنظام  أو    ئيالنظام الهوا ـ 1ـ5
األكسجني وألطول  بوجود ا قابلية العضلة يف االستمرار يف العمل العضلي وتعرف القدرة اهلوائية بأهن  

الذي خمتلف  يبأكرب ثقله من حاجته للطاقة على النظام اهلوائ ياملستمر الذي يرم يمدة ممكنة مثل العمل العضل
عامل فعال خالل التفاعالت الكيميائية احلاصلة ك  األكسجني( بوجود كيتيكو الال  جيينعن النظام )الفوسفا

 .ATPإلعادة بناء مركب الطاقة  
والتفاعالت من هذا النوع كثرية، مما يؤكد زيادة يف عدد اإلنزميات املشاركة فيها مما جيعلها توصف 
تفاعالت معقدة مقارنة ملا هو موجود يف النظام الالهوائي إىل اعتبار وجود األكسجني يف تفاعالت هذا النظام  

 . (1992)اهلزاع،    ماء وثاين أكسيد الكربونكميزة ترجع إال أنه قوة مؤكسدة أليونات اهليدروجني وحتويلها إىل  

 النظام الالهوائي: ـ 2ـ5

 :الفوسفاتي  الالهوائي  النظام ـ 1ـ 2ـ5

كلغ من وزن العضلة ولذا تعتد   /ميلي/مول 6–4قليل يبلغ  ATPأن حجم  إىل( 1914يشري المب )
.  ATPكمصدر للطاقة وعند حتلله ينتج طاقة تساعد يف إعادة بناء   ATP-PCالعضلة على فوسفات الكرياتني 

( و ويليام وآخرون أن الكمية الكلية ملخزون الطاقة يف العضلة قليلة جدا وال تكفي لعدد 1983ويذكر فوكس )
ثواين، غري أن القيمة احلقيقية هلذا النظام تكمن يف  10-05ح بني او لة القصوى يف زمن يرت العض االنقباضاتمن 

من وفرهتا، وذلك أن هذا النظام ال يعتمد على سلسلة من التفاعالت الكيميائية واليت  أكثرالطاقة  إنتاجسرعة 
 .تتم بطريقة ال هوائية

 العناصر البدنية المرتبطة بالنظام الفوسفاتي: ـ 1ـ1ـ 2ـ5

 تتمثل يف:
 القوة العضلية )املتحركة، الثابتة(. •
 السرعة. •
 القوة املميزة بالسرعة. •

 )نظام حامض الالكتيك(: اللبني  نظام الالهوائي  ال ـ 2ـ 2ـ5

العضلي أن يستمر لفرتة طويلة بوترية عالية )أي أن شدة اجلهد البدين مرتفعة( فال بد  لالنقباضإذا كان 
 ليكوجني العضلة. غومن تلك املصادر مشاركة  ،من مشاركة مصادر أخرى غري فوسفات كرياتني
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دقيقة واحدة يصلح استخدامه عند أداء شدة عالية املستوى،   إىلثواين    10وهذا النظام الذي يستمر من 
حيث أن العمل  ،فر األكسجني الكايفاجتة بسبب عدم تو ولكن هذه الشدة حتول دون التخلص من الفضالت الن

يعترب هذا هو السبب   و  ،، وكنتيجة لذلك يتجه حامض الالكتيك داخل خاليا العضلة والدمههبذا النظام يتم بدون
لما زاد معدل كن  يومعىن ذلك انه كلما زادت شدة التمر  ،حلدوث التعب والذي يقلل من سرعة الالعب يالرئيس
 .(2008)أمرية،    عال من التعب  ىحامض   اللكتيك مسببا مستو  جتمع 

أن مصدر الطاقة يف هذا النظام يكون مصدرا غذائيا عن طريق التمثيل الغذائي،  إىلوجتدر اإلشارة   
النشاء( هي املصدر األساسي لنظام حامض  والغليكوجني وز، كلو غر، الكسدرات )اليربوهكث تعترب اليح

أمهية من حيث احلجم مقارنة  أكثروالطاقة الكلية املنتجة من هذا النظام هي  ، (2006)كامش،  الالكتيك
 . (Brikci, 1995) ئيبكثري من النظام اهلوا  أقلولكن    ،(ATP - PCبالنظام السابق )

 العناصر البدنية المرتبطة بنظام حامض  اللكتيك:    ـ 1ـ2ـ 2ـ5

 اقة البدنية ونظام حامضيرى الدكتور أمحد نصر الدين سيد أن هناك عالقة ارتباطيه بني عناصر اللي  
 : يللكتيك، وهذه العناصر البدنية ها
 . حتمل السرعة •
 .(2003)سيد،   حتمل القوة )املتحركة، الثابتة( •

 القدرات الالهوائية:  ـ 3ـ5

عن طريق  أفضلالشك أن التدريب الرياضي املنتظم حيدث بعض التكيفات الفيسيولوجية، تنتج بصورة 
حيث  ،(... 40،20، 10أداء التدريبات اليت تؤدي بتكرارات قصرية وسرعات قصوى كاستخدام مسافات )

يزيد فيها معدل حترير الطاقة أثناء األداء واليت تعتمد على النظام الفوسفايت كمصدر للطاقة، وتشري البحوث 
% وميكن أن تكون أسرع من  95يفضل أن يكون مستوى الشدة يف أداء السرعة  فإنالعلمية أنه أثناء التدريب 

تنمية القدرات الالهوائية ورفع مستوى التكيفات  إىلهذه النسب من أجل زيادة التحفز األمر الذي يؤدي 
الالهوائية عند العيب القوى وتؤكد تلك البحوث العلمية أن هناك ثالث أنواع لتنمية القدرة الالهوائية واليت جتعل 

 : سرعة وهي  أكثرالالعبني  
 .لوال زيادة معدل التمثيل الالهوائي للطاقة -
 .زيادة القدرة -
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حتسني حتمل الالعب لألمل )الناتج عن زيادة محض الالكتيك(، كما جيب أن يعلم املدرب أن التدريبات  
تؤدى بسرعة عالية ال تؤذي الالعبني إذا كانت يف حدو قدراته وقابليته الفيسيولوجية وأن األمل الذي يشعر به  اليت

الالعب نتيجة لتدريب السرعة وهو عالمة على أن التزود بالطاقة أثناء التدريب يتم بنظام حامض الالكتيك 
 .من تفاعل مركبات أكثربصورة 

مود والدكتور ماهر حسن حممود أن تدريب القدرات الالهوائية يشمل وتشري الدكتورة أمرية حسن حم 
وتسلق احلائط  البليومرتيعلى أشكال متعددة من طرق ووسائل التدريب مثل تدريبات العدو وصعود السلم 

 .(2008)أمرية،    وطرق التدريب الالهوائي أساليبميكن استخدامها يف   واليتوغريها،   مةاو املقومترينات  
 بأمهية تنمية القدرات الالهوائية لالعيب القوى   ةالباحث  رىتو  .

الطاقة الالهوائي   إنتاجوهذا ما يؤكده الدكتور أبو العالء عبد الفتاح وإبراهيم شعالن حيث يعترب نظام 
 .(1994)الفتاح،  هو النظام األساسي لالعيب القوى"  

  :أنواع القدرات الالهوائية  ـ 1ـ 3ـ5

 :إىل الطاقة  إنتاجحسب أنظمة    تنقسم القدرات الالهوائية
  الاللبنية:القدرات الالهوائية    ـ 1ـ1ـ 3ـ5

 :  la puissance anaérobie alactiqueالاللبنية   الالهوائية  القدرة ـ 1ـ 1ـ1ـ 3ـ5
أقل و اختبارات هذا النوع أو  ثواين 10تتضمن األداء الرياضي الذي يستمر لفرتة زمنية قصرية حوايل 

، و هذا يعين نظام ت الالهوائية بدون محض الالكتيكمن السعة الالهوائية القصرية هتدف إىل قياس كفاءة العضال
، و دون تكسري اجلليكوجني و PC اعتمادا على فوسفات الكرياتني ATP الطاقة الذي يعتمد على تكوين إنتاج

أو  لذلك ال يوجد محض الالكتيك و هذا عادة يكون يف األداء العضلي الذي يتميز بالسرعة و القوة القصوى
 .(2007)عبـد الفتاح،    االنفجاريةاألنشطة اليت تتميز بالقوة  

   : la capacité anaérobie alactiqueالاللبنية   ةالسعة الالهوائي ـ 2ـ 1ـ1ـ 3ـ5
الطاقة يف أقل زمن ممكن ألداء عمل عضلي قصري اعتمادا على نظام الفوسفات، و  إنتاجحيث يتم 

 .الطاقة  نتاجالالهوائية هي مبثابة قياسات احلد األقصى لعمليات التمثيل الغذائي الالهوائية إل  سعةتعترب قياسات ال
  10منية اعتبارا من العضالت على القيام بانقباضات عضلية باحلد األقصى هلا خالل فرتة ز  سعةو ميثل 

 .(2007)عبـد الفتاح،    ثانية30ثواين حىت  
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  اللبنية:القدرات الالهوائية   ـ 1ـ1ـ 3ـ5

 :  la puissance anaérobie lactiqueاللبنية   الالهوائية  القدرة ـ 1ـ 1ـ1ـ 3ـ5
و القياس   دقيقة01ثانية حىت  30ح مدته الزمنية ألداء العمل من  او الالهوائية ترت   لقدرةو هذا النوع من اال

)مفتـي،   و التحمل الالهوائي  اللكتيكيةيف حدود هذه الفرتة يتعامل مع ما يسمى بالسعة الالهوائية الكلية  
2001) . 

 :  la puissance anaérobie lactiqueلبنية  لا الالهوائية  السعة ـ 1ـ 1ـ1ـ 3ـ5
للطاقة اهلوائية و    تأثريأو    ي مسامهةأالشغل دون  أو   الطاقة  إنتاجعلى معدل حيدث عند  أهنا  أوتعرف ب

سعة وقد مت استخدام مفهوم ال  األكسجنيجسمه على العمل مع عدم وجود   سعةالفرد الالهوائية ب  سعةتقاس  
 بأقصىه مؤشرا ناجتا من اإلختبارات الالهوائية و اليت هي منط من اإلختبارات اليت تتطلب العمل البدين  باعتبار 

 . (2007)عبـد الفتاح،   جهد يصل إىل حوايل دقيقتني

 :الطاقة الالهوائية  إنتاجخصائص أنظمة   ـ 2ـ 3ـ5

، أن برامج التدريب أصبحت كلها تقوم الطاقة إنتاجلنا يف النهاية و بعد العرض السابق لنظم  و يتضح
الطاقة  إنتاجالطاقة املختلفة و ذلك من خالل تطوير و حتسني مجيع العوامل املرتبطة ب إنتاجعلى أسس تنمية نظم 

ة و الالهوائية انعكس ذلك بشكل مباشر على اهلوائية و الطاقة الالهوائية و كلما حتسنت إمكانات الرياضي اهلوائي
 إنتاج% حيث عادة ما تتداخل نظم  100الطاقة    نتاجمستوى األداء، و ال يوجد عمل يعتمد على نظام واحد إل

 .الطاقة معا بنسب خمتلفة تبعا للعالقة ما بني شدة األداء و زمن األداء
لطاقة اهلوائية و الالهوائية إال أن زيادة نسبة ا إنتاجو معىن ذلك اعتماد العمل العضلي على كال نظامي 

االعتماد على أي منهما يتوقف و يرتبط ببعض العوامل املختلفة مثل نوع و شدة و دوام احلمل البدين فعند 
العمل العضلي لفرتة طويلة مع الشدة املنخفضة فإن أكرب جزء من الطاقة يأيت نتيجة ألكسدة الكربوهيدرات و 

لعكس من ذلك يف حاله أداء احلمل البدين لفرتة قصرية مع ارتفاع الشدة فإن ذلك يتم حسب الدهون بينما ا
عمليات الطاقة الالهوائية. و ينتج استهالك لرت األكسجني الواحد كمية من السعرات احلرارية ترتاوح ما بني  إنتاج
ن أكرب مدى للسعرات احلرارية ، لذا فإن احلد األقصى الستهالك األكسجني يعرب عةحراري اتسعر  5إىل  4.7

الناجتة عن العمليات اهلوائية يف وحدة زمنية معينة و يف حالة احلمل البدين املرتفع الشدة و لفرتة قصرية فإن معظم 
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ياتني إال أنه من الصعب يف الوقت احلايل كر سفو و ثالثي الفوسفات و الف االدينوزينالطاقة يكون مصدرها هو 
الطاقة اهلوائية و   إنتاجيق للطاقة الالهوائية لذا فإنه من الصعوبة حتديد نسبة مسامهة عمليات القياس املباشر و الدق

الالهوائية بالنسبة جملموع الطاقة الكلية املنتجة إال أنه من املمكن حساب كمية الطاقة اهلوائية بالسعر احلراري عن 
اتني و محض الالكتيك يف العضلة عند أداء طريق حساب حمتويات األدينوزين ثالثي الفوسفات و الفوسفوكري

  . (2003)أبو العالء،    احلمل البدين
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 العضلة: ـ 6

  600يعترب اجلهاز العضلي هو املسئول عن حتريك أعضاء اجلسم، ويشمل جسم اإلنسان على حوايل 
ومن أساسيات البناء والوظيفة للنظام العضلي هو عضلة متنوعة الشكل واحلجم والنوع تبعا للعمل الذي تقوم به، 

تبعيد أو  تقريبأو  بسطأو  أن لكل عضلة وظيفة وعمل معينة تقوم به لتحريك العظمة املتصلة هبا من قبض
 .  (2004)علي،    للجزء املتصل به من اجلسم، وأحيانا تشرتك جمموعة العضالت معا لتؤدي وظيفة حمددة

 : العضلية  االنقباضات ـ 1ـ6
االنقباض العضلي هو الوظيفة األساسية للعضلة، وهو املسئول عن القوة الناجتة عنها وبدرجاهتا  يعترب

نقباض اجلزئي املستمر وغري املرئي ااملختلفة بداية من مستوى النغمة العضلية )النغمة العضلية : هي درجة 
 :الث هيث  ائصبعضالت اجلسم( حىت درجة القوة القصوى، ويتميز االنقباض العضلي خبص

  .يف درجة القوة املنتجة من االنقباض العضلي االختالف -
 . يف سرعة االنقباض العضلي االختالف -
 . يف فرتة دوام االنقباض العضلي االختالف -

اجلهاز العصيب ويتحكم يف درجة االنقباض العضلي حيث يرتبط مستوى القوة الناجتة مبدى  يسيطر و
 .قدر ممكن من األلياف العضلية ملشاركة يف االنقباض العضلي  قدرة اجلهاز العصيب على تعبئة أكرب

لكون اجلهاز العضلي يعترب املصدر الرئيسي للقوة العضلية فإن األمر يتطلب التعرف على أنواع  نظرا
 . (2003)سيد،    االنقباضات اليت حتدثها العضالت

 :أنواع االنقباضات العضلية   ـ 1ـ 1ـ6

مواجهتها ذلك عن طريق أو  مات خارجيةاو لتها التغلب على مقاو قوة عند حم إنتاجالعضلة  تستطيع 
االنقباضات العضلي، تستخدم لتنمية القوة عادة طرق تدريب خمتلفة تعتمد على أنواع االنقباض العضلي الثابت 

 : واملتحرك كما يلي
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  : Isometric الثابت  اإليزومتري  االنقباض ـ 1ـ1ـ 1ـ6

العضلة دون تثبيت احلركة، أي ال حتدث فيه أي تغريات لطول العضلة أثناء حركة نتيجة هذا  تنقبض
يشري هذا املصطلح إىل كمية من التوتر يف  االنقباض، حيث ال تستطيع العضلة يف حالة طوهلا أن تقصر. و

 .  (2003)سيد،    فاصلمة دون حركة ملحوظة يف املاو العضلة، واليت تتولد نتيجة مق
أو  لة الفرد رفع ثقل معني ال يقدر على حتريكهاو مات الثابتة مثل: حماو هلذا التدريب أنواع املق تستخدم و

باستخدام عمل عضلي جملموعة عضلية ضد عمل أو  البار احلديدي املثبت،أو  جدار احلائطكلة دفع الثقل  او حم
قوة عضلية كبرية  إنتاجيف اإلمكان  صبحشد أحد الذراعني لآلخر ، إذ أنه يأو  جملموعة أخرى مثل دفع عضلي 

 .دفعهأو   ل الفرد رفعهاو للثقل الذي حيأو    دون إظهار حركة واضحة للعضالت العاملة

  : Isotonic المتحركأو    ني الديناميكيو اإليزوت  االنقباض ـ 2ـ1ـ 1ـ6

باإلطالة أو  االنقباض العضلي اإليزوتوين عندما تكون العضلة قادرة على االنقباض إما بالتقصري حيدث
تقصر( ألداء عمل ما أي يستخدم االنقباض العضلي املتحرك. وينقسم االنقباض اإليزوتوين إىل أو  )تطول

 .(2003  )أبو العالء، االنقباض املركزي واالنقباض الالمركزي

 : Concentric  المتحرك المركزي بالتقصير  االنقباض ـ 1ـ 2ـ1ـ 1ـ6
زها، يطور االنقباض العضلي املركزي فعالية التوتر كتنقبض العضلة وهي تقتصر على اجتاه مر  حيث

أي ينتج عن هذا مة، او مة وبذلك تقصر األلياف العضلة وتؤدي حركة عضو اجلسم بالرغم من املقاو املواجهة املق
 . االنقباض حتريك املفاصل

مة حيث تستطيع القوة املنتجة او هذا النوع من االنقباض إذا ما كانت قوة العضالت أكرب من املق حيدث
 . مة، و حيدث نتيجة ذلك قصر طول العضلةاو من العضالت التغلب على املق

 : Eccentric المتحرك الالمركزي بالتطويل  االنقباض ـ 2ـ 2ـ1ـ 1ـ6
تنقبض العضلة يف اجتاه أطرافها بعيدا عن مركزها وهي تطول، وهذا النوع من االنقباض موجود يف  حيث

مظاهر احلياة اليومية فمثال النزول من على السلم يتطلب من العضلة ذات األربع رؤوس الفخذية العمل بالتطويل 
 .مة اإليزوتونية املركزيةاو تدريبات املق  دل أيضا هذا النوع من االنقباض العضلي مكمال لطبيعة احلركة عنويدخ
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مة أقل من القوة حيث إن رفع الثقل او سبيل املثال يف االنقباض املركزي والالمركزي عندما تكون املق  وعلى
تطويل عند هبوط الثقل اإلبطاء سرعة نزوله يتطلب أن تنقبض العضلة مركزيا بالتقصري، ويستخدم االنقباض بال

مة او مة لكن املقاو ل التغلب على املقاو حت سوفحتت تأثري اجلاذبية األرضية، ويف هذه احلالة سنجد أن العضالت 
طول العضالت، فاالنقباض بالتطويل ال يعين زيادة يف طول العضلة إىل طوهلا  ازديادتتغلب عليها، وحيدث لذلك 

 .(1996)النمر،    الطبيعي
 : Isokinetic المشابه للحركة إيزوکينتيك  االنقباض ـ 3ـ1ـ 1ـ6

االنقباض عضلي يتم على املدى الكامل للحركة وبسرعة ثابتة، حىت لو تغريت القوة املبذولة على  هو و
مدى زوايا األداء ويأخذ الشكل الطبيعي األداء احلركات الفنية التخصصية فيعترب أكثر أنواع تدريبات القوة تأثريا 

 .على اكتساب القوة املرتبطة باألداء احلركي
التجديف، كما تعترب أجهزة التدريب باألثقال من الوسائل اليت أو  السباحةحركات الشد يف  مثل

 . (2000)عالوي،    تستخدم لتحسني كفاءة االنقباض العضلي اإليزوکينتيك

 : Plyometric االنقباض البليومتري   ـ 4ـ1ـ 1ـ6

عبارة عن انقباض متحرك غري أنه يتكون من عمليتني متتاليتني يف اجتاهني خمتلفني حيث يبدأ  وهو
االنقباض حبدوث مطاطية سريعة للعضلة كاستجابة لتحميل متحرك مما يؤدي يف بداية األمر إىل حدوث شد على 

عضلة مما ينبئ أعضاء احلس فيها. مة السريعة الواقعة عليها فيحدث نوع من املطاطية يف الاو العضلة ملواجهة املق
)طلحة، وفاء، و مصطفى،  يتم بطريقة تلقائية سريعافتقوم بعمل رد فعل انعكاسي حيدث انقباضا عضليا 

2007). 
ذلك عند أداء الكثري من املهارات الرياضية كأداء الوثب ألعلى اليت يقوم هبا العبو حائط الصد   حيدث  و

. و ميكن تلخيص أنواع اجلري حركات االرتقاء اليت تسبق مهارات الوثب بأنواعه وأو  رياضة كرة الطائرة يف
 :(2003)أبو العالء،    االنقباضات العضلية يف اجلدول التايل

 
 
 
 



للدراسة اإلطار النظري   71  

 : يبين أنواع االنقباضات العضلية.3جدول  

 التغري يف طول العضلة أنواعه االنقباض  شكل

 Dynamique  متحرك  -1

 : إيزوتوين  -أ
 . مركزي*  
 . ال مركزي*  
   .إيزوکينتيك -ب
 البليومرتي.  -ج

 
 تقتصر العضلة يف اجتاه مركزها.-
 تطول العضلة و تنقبض يف اجتاه أليافها.  -
 املطلوبة.تطول تبعا للحركة  أو   تقتصر العضلة  -
متط العضلة أكثر من طوهلا قبل انقباضها    -

 مباشرة.
 تنقبض العضلة يف نفس طوهلا.  - إيزومرتي - Statique  ثابت-2
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 التعب : ـ 7

أنواع كثرية وخمتلفة من العمل العضلي توجد أيضا  جه، فكما توجدو مركبة ومتعددة االظاهرة فيسيولوجية 
يف الكفاءة البدنية واحلالة الوظيفية للجسم كنتيجة ألداء   خنفاضاالعضلي، ويعرف التعب بأنه "أنواع من التعب 

بد الـفتاح، )ع املؤدى كيانييكعمل سابق وميكن قياسه من خالل مظاهره اخلارجية عن طريق قلة العمل امل
1994) . 

بأنه نقص القدرة على العمل محد إمساعيل التعب أي واألستاذ او ويعرف الدكتور مهند حسني البشت  
ظهور التعب، فإذا  ىالتغلب عل ىمدى التحمل عل ىرتبط مستو ي، ريبكوالنفسي الناتج عن بذل جهد   اجلسمي

درجة ال يقوى على القيام  إىلتصل  حىت ئتبط طويلة، تضعف كفاءته تدرجييا وقام الالعب بأداء واجب لفرتة 
له حدود لطاقته وإمكانياته، فعند إعطاء العب واجب جري ملدة زمنية بدون راحة وسرعة ثابتة فالبد  فإنبه، 

حلظة ابتداء هبوط سرعة األداء احملددة حىت يصل هذا  إىلألداء بعد مدة التحمل هذا الالعب من حلظة بداية ا
 .مرحلة ال يستطيع فيها االستمرار  إىلالالعب 

 إىلاللكتيك يف العضالت أثناء العمل البدين وزيادة األكسجني  م حامضكترا  إىلا يجولو يذلك ب ويرجع  
 . (2006)البشتاوي،    حلالة بالتعبهذه ا حده األعلى فال يستطيع اجلسم االستمرار بعد ذلك بالعمل ونعرب عن

 :إىلالتعب    كيوقد قسم زاتسيورس  
 من ثلث العضالت يف اجلسم.  أقلالتعب احمللي وهو الذي تعمل فيه   •
 ثلثي عضالت اجلسم.   إىلالتعب اجلزئي وهو الذي تعمل فيه من ثلث  •
 من ثلثي عضالت اجلسم. أكثرالتعب العام وهو الذي تعمل فيه   •

 أسباب التعب:   ـ 1ـ7
، وتركزت تفسريات العلماء حول أسباب التعب يت العلماء حول ظاهرة التعب العضلتفسريا اختلفت

 العضلي و أدرجوها يف بعض العوامل نذكر منها:
فضالت التعب و خملفات الطاقة بالعضلة ومن أمهها حامض الالكتيك، حامض  جتمع و تراكم -

 .مواد التعبعامل    سمات احلامضية، وقد أطلق على ذلك  البريوفيك وثاين أكسيد الكربون والفوسفا
  .الغليكوجيينأو   نقص مواد الطاقة الالزمة لالنقباض العضلي مثل نقص خمزون الطاقة الفوسفايت -

 التعب:  إىلختموسكي ان أهم املؤشرات اليت تؤدي او وقد أشار  
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 ختالل التناسق يف التصرفات. زيادة عدد األخطاء كنتيجة ال •
 . استيعاهبا  و  مفيدةو   جديدة  ركاتح  تكوينخلق و  ة يفيفاكعدم   •
 عدم تناسق العمل الوظيفي من خالل زيادة صرف الطاقة. •

ن الوظيفي لألجهزة يف او إمكانية اخنفاض فاعلية تأثري التع إىل كسجنيو حباث املتعلقة باستهالك االوتشري األ
التعب خيتلف نتيجة الختالف درجة العمل العضلي وشدته وفرتة دوامه ويف أسباب حدوث ف  ،ظروف التعب

 كاآليت:التعب هي  
 .(PC( و )ATPستنفاذ املواد الالزمة للطاقة مثل )ا •
 اللكتيك.  مثل حامض  ينهد البد ة عن اجلالناجت  اتم كرتا ال •
حدوث تغريات يف احلالة الفيزيائية للعضلة مثل تغريات كهربائية وتغريات يف خاصية النفاذية يف اخللية  •

 العضلية.
 ا.يز كمر أو   التنظيم والتوافق من مستوى اخللية حيث تنظيمات األجهزة احليوية سواء طرفياختالل  ا •

 :األنواع اآلتية  إىلالطاقة الالهوائية واهلوائية    إنتاجالتعب تبعا لطبيعة نظم   أسباب   وقد قسم العامل کوتس
 (: ثانية  20-15التعب الناتج عن العمل لفترة ) ـ 1ـ 1ـ7

ثانية(، ومثل هذه  20-15يستمر زمن األداء يف بعض األنشطة الرياضية لفرتات قصرية ال تزيد عن )
عن طريق   (ATP) الطاقة الالزمة هلا على العمليات الالهوائية من خالل إعادة بناء إنتاجاألنشطة تعتمد يف 
 إىلمثل هذه األنشطة يكون سبب التعب راجعا  كسجني، ويفو دون تدخل اال (PC) فوسفات الكرياتني

العمليات العصبية باجلهاز العصيب املركزي، حيث تنشط املراكز العصبية احلركية باحلد األقصى هلا إلحداث تيار 
استهالك   إىل ضافةاإلاأللياف العضلية الشريعة، هذا ب إىلمستمر من االشارات العصبية الذي يوجه بصفة خاصة 

املسؤول عن إعادة بناء املركب الكيميائي  (PC) الطاقة؛ خاصة فوسفات الكرياتني نتاجاملصادر الفوسفاتية إل
 . (ATP) الغين بالطاقة
 (:ثانية  45-20التعب الناتج عن العمل لفترة ) ـ 2ـ 1ـ7

فاتية استهالك قدر كبري من املركبات الفوس إىلثانية(  45-20يؤدي العمل العضلي األقصى لفرتة )
الطاقة الالهوائية، فيتجمع حامض الالكتيك يف العضلة ويزداد   إنتاجبالليفة العضلية، وتكسري اجلليكوجني و 

 ويسبب الشعور باألمل مث ينتشر يف الدم مما يؤثر على نشاط اجلهاز العصيب فيحدث التعب. 
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 (:ثانية  90-45التعب الناتج عن العمل لفترة ) ـ 3ـ 1ـ7

للتعب، ففي هذه احلالة يرتاكم حامض الالكتيك يف العضالت ويف الدم ويؤثر سلبيا يعترب السبب الرئيس 
 .على حالة اجلهاز العصيب

 (:دقيقة  80-30التعب الناتج عن العمل لفترة ) ـ 4ـ 1ـ7

كسجني واجلليكوجني املخزن بالعضالت  و يكون العمل العضلي يف هذه اجملموعة مرتبطا باستهالك اال
الطاقة وسكر اجللوكوز بالدم، فأسباب التعب يف هذه احلالة ترتبط  إنتاجو  (ATP) كمصدر إلعادة بناء

 .ية عضلة القلبإنتاجباستهالك خمزون اجلليكوجني املوجود بالعضالت وبالكبد واخنفاض  
 (:دقيقة  120-80التعب الناتج عن العمل لفترة ) ـ 5ـ 1ـ7

اجملموعة السابقة من نقص خمزون اجلليكوجني وغريها،  تشبه أسباب التعب يف هذه اجملموعة ما ورد يف 
يف العمل وزيادة  كما حيدث التعب نتيجة اختالل وسائل تنظيم درجة حرارة اجلسم لطول الفرتة الزمنية لالستمرار

حجم الطاقة الناجتة، وما يصاحب ذلك من نشاط عمليات التخلص من احلرارة الزائدة لالحتفاظ بثباهتا من 
 ل التخلص من احلرارة منها تبخر العرق.خالل وسائ
 :من ساعتين  أكثرالتعب الناتج عن العمل لفترة   ـ 6ـ 1ـ7

عمليات استهالك اجلليكوجني وزيادة احلرارة تؤدي فيه طول فرتة  إىل ضافةاإلهذا النوع من التعب ب
ضا الشعور زيادة استهالك الدهون وما يصاحب ذلك من خملفات التمثيل الغذائي واليت تسبب أي إىلالعمل 
 .(1999)أبوالعالء،    بالتعب

 طرق تأخير التعب:  ـ 2ـ7
 نه من طرق تأخري التعب: أمن وجهة النظر الفيسيولوجية ترى الدكتورة مسيحة خليل حممد 

سدة اهليدروجني أكاألكسجني حيث يتم  كستهالال معدل جتمع محض الالكتيك عن طريق زيادة يتقل •
 .يكوحامض اللبن

 األنظمةزيادة حتمل حامض الالكتيك، وهذا يتم عن طريق التدريب اجليد واملتواصل حيث تتحسن سعة  •
 ( وحتمل األمل العضلي.PHاحليوية يف اجلسم ضد زيادة محوضة الدم )
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يف التخلص من حامض  زيادة التخلص من حامض الالكتيك يف العضالت حيث يساعد اجلهاز الدوري •
 .(2006)مسيحة،    اللبنيك

تدريب على أسس  تقنني محولةأيت إال بي، وعليه فتأخري ظهور التعب ال ما مت ذكره سابقامع  ةتفق الباحثو ت  
 الية يف العمل.رجتعلمية صحيحة مدروسة وخمططة بعيدا عن العشوائية واال

 ستشفاء(:سترجاع )االالا ـ 8

ستعادة مؤشرات احلالة الفسيولوجية والنفسية لإلنسان بعد ايعرفه ياس بأنه مصطلح عام يستخدم مبعىن   
تقدير هذه احلاالت موضوعيا من أو  وميكن قياس ،تعرضها حتت تأثري أداء نشاط معنيأو  تعرضها لضغوط زائدة

خالل قياس املؤشرات النفسية والفسيولوجية. ويذكر الدكتور عماد الدين عباس أبو زيد أنه من العوامل األساسية 
عمليات التدريب واستعادة  والضرورية للوصول بالالعبني للمستويات الرياضية العالية هو التبادل الصحيح بني

االهتمام أو  ا جمموعة من املثريات دون املراعاةأهنيفهم املدرب عملية التدريب على  من اخلطأ ان ، فالشفاء
 .  (1999)أبوالعالء،    بعمليات استعادة الشفاء

  يوجية املؤثرة على طبيعة األداء هويضيف الدكتور أبو عالء عبد الفتاح ان من أهم العمليات الفيسيول
ا وخالل هذه العمليات ميكن أن يقوم اهتة الالعب يف عمليات االستشفاء السريعة اليت تتم خالل املنافسة ذءفاك

كما ميكن تعويض األكسجني   قائقد(3 إىل 1) حيث يستغرق ذلك مناجلسم بتعويض فوسفات العضالت 
غري ان التخلص من حامض الالكتيك  ،دقيقة (2-1)املخزن داخل العضلة متحدا مع اهليموغلوبني خالل فرتة 

دقيقة وحىت ساعة عند أداء مترينات  30 إىلفرتة أطول تصل  إىلالذي يرتاكم يف العضلة ويزداد يف الدم حيتاج 
 إىلتاج ليكوجني يف العضلة فيحغحالة الراحة السلبية أما تعويض خمزون الساعة يف  إىلدئة، وقد تزيد عن ذلك هت

الناتج عن ارهاق   ءبما العأهذا من ناحية مصادر الطاقة وعمليات التمثيل الغذائي   ،ساعة  24  إىل  5فرتة أطول  
 . (1994الـفتاح،  )عبد   ه يستغرق فرتة زمنية أطول بكثري من ذلكفإناجلهاز العصيب  

أو  سواء كان بني التكرارات و التمارين التدريبألمهية االستشفاء يف عملية نظرا و ترى الباحثة أنه 
و األخذ بعني االعتبار طبيعة   جيب مراعات خصوصية الطرق املستخدمة يف التدريب، ،احلصص التدريبية

  الطاقوية املستهدفة و سرعتها يف االسرتجاع.  األنظمة
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 ستشفاء في التدريب الالهوائي:اال ـ 1ـ8
 :إىلاالستشفاء يف األنشطة الالهوائية    يف تصنيف(2008)البيك،    و  (1999)أبوالعالء،  يتفق كل من    

 نشطة الالهوائية الفوسفاتية: االستشفاء في األ ـ 1ـ 1ـ8

دقائق وتتميز هذه ( 5 إىل 3) فرتة قصرية تقدر حبوايل الفوسفات يتم تعويضه خاللن خمزون أدلت الدراسات 
ل ثالثني ثانية، ويرجع اختالف سرعة او % من املخزون خالل 70يف بدايتها حيث يتم تعويض  ةالفرتة بالسرع

كسجني ويف ن تعويض هذا النقص يعتمد على األأ إىلتعويض خمزون الفوسفات خالل اجلزء الباقي من الزمن، 
مسامهته يف تعويض نقص الفوسفات، يقوم مبهام أخرى مثل تعويض  إىل ضافةاإلكسجني باأل فإن هذه احلالة 

أكسيجني( كما حيتاج استمرار نشاط القلب  0.6خمون األكسجني املستهلك خالل العمل البدين األقصى )
اجلسم  إليهء من االكسجني حيتاج هناك جز  فإن ذلك  إىل ضافةاإلوب ،مل أكسجني 50 إىلوعضالت التنفس 

 لزيادة درجة حرارة األنسجة. 
 بدون ما يطلق عليه الدين األكسجيينأو  ويبلغ احلد األقصى املطلوب باستعادة بناء املكونات الفوسفاتية

لرتات لغري املدربني ويزيد عن ذلك عند الالعبني املدربني حيث ميكن ان يصل  (4-2)الالكتيك مقدار ما بني 
 لرتات.(6-5)ح ما بني  او لرتات وكذلك ميكن ان يرت   6  إىل

 :اللكتيكيةاالستشفاء في األنشطة الالهوائية     ـ 2ـ 1ـ8

 فإنلك ولذ ،حدوث التعب إىلة الالهوائية يؤدي ز لكغن جتمع حامض الالكتيك الناتج عن الأومن املعروف   
وسرعة  ،االستشفاء الكامل من التعب يتم إذا ما ختلص اجلسم من هذا احلامض الزائد يف العضالت ويف الدم

 تكفي إلزالة معظم حامض الالكتيك.التخلص من حامض الالكتيك، وقد دلت نتائج الدراسات أن مدة ساعة  

 :عمليات االستشفاء من وجهة نظر الطب الرياضي ـ 2ـ8
احلادثة كرد فعل ملؤثرات احلمل البدين على اجلسم  ةالبيو فسيولوجيشفاء تلك العمليات  يقصد بعمليات االست

البشري وأجهزته احليوية الداخلية املختلفة، كما تشكل أحد الشروط األساسية حلدوث التكيف البيولوجي، ولقد 
أعطى علماء الطب الرياضي هلذه الظاهرة قدرا كبريا من االهتمام انعكس على التجارب والبحوث العلمية اليت 

 واالستفسارات األساسية اآلتية:   راو احمللقاء الضوء على  استهدفت إ
 .مواصفات عمليات االستشفاء حتت تأثري األمحال املختلفة •
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 .لوياهتا بالنسبة ألجهزة اجلسم املختلفةاو توقيتات حدوث عمليات التكيف وترتب   •

 .مدار السنةالتوقيتات املقرتحة لتطبيق مبدأ الزيادة التدرجيية يف محل التدريب على  •

 .مواصفات احلمل التدرييب املؤثر ودرجته •

 .(2000)عثمان،    حتديد أنواع ومواصفات الراحات املستخدمة •

 : الحمل البدني والمثالية في استعادة الشفاء ـ 3ـ8
وجود اتفاق شبه تام بني العلماء واملتخصصني على أن عمليات التكيف  إىلتشري دراسة املراجع املتاحة 

 :الناجتة عن استخدام احلمل البدين متر بثالثة مراحل أساسية هي
 مرحلة اخلضوع للحمل وحدوث التعب وهبوط املستوى واإلخالل حبالة التوازن الداخلي واليت تتسبب •

 .يف اإلخالل بالوظائف احليوية الثابتة يف اجلسم 
 .مرحلة العودة للحالة الطبيعية •

 .  (weineck, 1992)  مرحلة املثالية يف استعادة الشفاء •
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يتم الرتكيز كثريا على اجلانب التطبيقي يف البحوث العلمية قصد اإلجابة على التساؤالت اليت تطرح حول 
 املوضوع املدروس، وهذا بتوظيف التقنيات اإلحصائية يف التحليل و التفسري للتأكد من صحة الفرضيات املصاغة

بة جلمع املعلومات والتقنيات املناسبة للرتمجة بطالهنا، وهنا تتجلى أمهية اختيار الوسائل الصحيحة و املناسأو 
 املتعلقة بالبيانات.

 الدراسة االستطالعية: ـ 1

 ى:األول  الدراسة االستطالعية  ـ 1ـ1
القوى، و قد   لعابمن خالل تطبيق تقصي قسم على املدربني لألندية اخلاصة باجلهة الغربية أل و كانت

التدريب احلديثة و تطبيقها، و كذا  أساليبكان اهلدف منها معرفة مدى كفاءة املدربني و معرفتهم بطرق و 
 جل ختطيط برنامج يتوافق و مستواهم.أمعرفة مستوى العدائني من  

 جل: أساسية من الدراسة األ  م  ستتم معهيتالفرق ال  نيدربممقابلة   و كذا
 التجربة و تطبيقها على الالعبني.  إجراءلسماح لنا بلدارية عداد الوثائق اإلإ -
 و رزنامة املسابقات.  نيهداف املدربأختطيط الربنامج حسب   -

لتقاء مبدير املركب الرياضي الذي يتطلبه اختبارنا فقد قمنا بتوفريه بعد اال أما بالنسبة للوسائل و العتاد
 القوى للمركب.  ألعابمحد للسماح لنا باستخدام عتاد املركب، و ميدان أالرياضي قايد 

 الدراسة االستطالعية الثانية: ـ 2ـ1
يب األومل زت يف امللعبقبل الشروع يف التطبيق النهائي ألدوات البحث مت القيام هبذه الدراسة، اليت أجن

وكان اهلدف منها إعداد أرضية جيدة للعمل  و هذه اخلطوات  ،عدائني 04محد تيارت، على عينة من أقايد 
 ميكن حصرها فيما يلي:

  ا.ترتيب أدائه  و  اإلختبارات  جراءالتأكد من مدى صالحية املكان املخصص إل  -
 ات الدراسة ومناسبتها لتحقيق أهدافه.إجراءالتأكد من صالحية األدوات واألجهزة يف   -
 .اإلختبارات  جراءمعرفة الوقت املستغرق إل -
 اكتشاف الصعوبات احملتمل ظهورها أثناء التنفيذ.  -
 .األساسيةالتعرف على األخطاء واملشكالت اليت تظهر أثناء القياس إلزالتها يف الدراسة    -
 املناسبة الستعماهلا يف البحث.  اإلختباراتحتديد   -
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  .أخذ فكرة عن كيفية استقبال الالعبني ذهنيا وبدنيا لالختبارات املستخدمة يف الدراسة -
 التأكد من الصالحية العلمية )الصدق . الثبات( لالختبارات البدنية.  -

 الدراسة االستطالعية الثالثة: ـ 3ـ1
 وذلك بتطبيق  األوىل ة على نفس العينة االستطالعية لثالثا االستطالعيةالدراسة  إجراءب ةالباحث تقام

 الثالثاءواخلاضعة لطريقة التدريب التكراري، وكذلك يوم  03/09/2017يوم السبت  وحدة تدريبية من الربنامج
ي مرتفع الشدة هبدف وذلك بتطبيق وحدة تدريبية من الربنامج واخلاضعة لطريقة التدريب الفرت  2017/ 05/09

 : التعرف على
 .تدرييب لعينة الدراسةالربنامج  المناسبة التمرينات والتدريبات البدنية املستخدمة يف   -
 .ربنامج والزمن الفعلي هلا للمستوى البدين والعمري لالعبنيللمناسبة حجم اجلزء من الوحدة التدريبية   -
  .توزيع وتقنني محل التدريب و مناسبته لقدرات الالعبني  -
 .التأكد من صالحية املكان ومناسبته للربنامج التدرييب  -
 .التعرف على الصعوبات اليت تواجه الباحث عند تنفيذ التجربة األساسية   -
 .حتديد عوامل األمن و السالمة أثناء تطبيق الربنامج التدرييب -

 أدوات البحث:  ـ 4ـ1
جل التعرف على مستوى أهذه الدراسة قامت الباحثة باستعمال تقصي )استبيان( و ذلك من  ءجراإل

الوزن( والقياسات  -املدربني و الطرق املستخدمة يف احلصص التدريبية، وبعض القياسات اجلسمية )الطول
وة االنفجارية، السرعة مؤشر التعب، القدرة الالهوائية الاللبنية( و البدنية )حتمل السرعة، القالفسيولوجية )

الشكل النهائي حيث أصبحوا قابلني للتطبيق من  إىلو نبني فيما يلي املراحل اليت مر هبا البناء للوصول االنتقالية( 
  خالل توفرهم على مواصفات األداة اليت تسمح جبمع البيانات اليت ميكن على أساسها املعاجلة اإلحصائية.

 
  مبررات استعمال هذه األدوات في الدراسة: ـ 1ـ 4ـ1

هذه الدراسة هي أسباب من بني األسباب اليت جعلتنا نستعمل هذه األدوات كأداة جلمع البيانات يف 
 فرضتها طبيعة الدراسة وموضوعها للتأكد من مدى صحة الفرضيات املصوغة.



 إجراءات البحث الميدانية   82

املالحظة، واستندت   أساليببالنسبة للدراسات التجريبية فغالبا ما يتم مجعها من خالل اقرتاح الربامج و 
 التالية:  الباحثة جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة هبذا البحث على الوسائل واألدوات

و املغريات  ،القوى ألعابمسح رجعي للمراجع العلمية اليت توافرت هلا يف  إجراءقامت الباحثة ب
 الفيسيولوجية و البدنية و التدريب الفرتي و التكراري و البليومرتي.

  :والقياسات  اإلختبارات ـ 2ـ 4ـ1
 :المورفولوجية  اتقياس ـ 1ـ2ـ 4ـ1

لقياس الطول، حيث يقف الالعب على القاعدة اخلشبية وحيرك  ستخدمت الباحثة جهاز الرستاميرتا
 أن يالمس الرأس ويأخذ القراءة وتسجيل الطول ألقرب سم.  إىلاملؤشر على القائم الرأسي  

 أما الوزن، فقد مت استخدام امليزان الطيب، حيث يقف الالعب يف منتصف امليزان ويتم تسجيل القراءة.
 البدنية :  تالصفااختبارات   ـ 2ـ2ـ 4ـ1

 على جمموعة من اخلرباء و ذلك قصد حتكيمها )انظر املالحق(.  اإلختباراتمت عرض  
 أو ضرورة االسرتجاع، اذ تبد  اإلختباراتيام بسبب طبيعة أ 3على  اإلختبارات إجراءو قد مت 

 .باالختبارات  ءمث البد   ،ئقدقا  10التحضريات بالتسخني مدة  
  متر:60اختبار الجري   ـ 1ـ 2ـ2ـ 4ـ1

 : قياس السرعة االنتقالية لالعب.االختبارهدف  
 الوسائل المستعملة:

 شواخص، ميقايت، صافرة.  02القوى،    ألعابمضمار  

 مواصفات األداء:

 مرت بأقصى سرعة ممكنة، حيسب الزمن بالثواين.  60يتضمن اجلري ملسافة  
 متر:  400اختبار الجري   ـ 2ـ 2ـ2ـ 4ـ1

 قيـاس حتمل السرعة.  هدف االختبار:
 األدوات المستعملة: 

 القوى، ميقايت، صافرة.  ألعابمضمار  
 مواصفات األداء:
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 (Nourreddine DEKKAR, 1990) مرت بأقصى سرعة ممكنة.  400يتضمن اجلري ملسافة  

 :من الثبات األفقياختبار الوثب   ـ 3ـ 2ـ2ـ 4ـ1

 قياس القوة االنفجارية.االختبار:  هدف    
 األدوات:

 رضية خط للبداية.األشريط قياس،  يرسم على  رض مستوية ال تعرض لالنزالق،  أ

 مواصفات األداء:

و الذراعان عاليا. مث مرجحة  يقف العداء خلف خط البداية و القدمان متباعدتان قليال باتساع احلوض,
الذراعان مع ثين الركبتني و ميل اجلذع أماما بقوة مع مد الرجلني على امتداد اجلذع, و دفع األرض بالقدمني بقوة 

 ,Olivier BOLLIET) .التاو حم 3الوثب أماما أبعد مسافة ممكنة، تسجيل احسن نتيجة من  لةاو حميف 

2012) 
 يبين النتائج بالنسبة للبالغين  :4جدول  

 )سم(  نساء )سم(  رجال 
 210< 255< ممتاز

 209-291 254-241 جيد جدا
 190-181 240-231 جيد
 180-171 230-211 حسن
 170-161 220-211 متوسط
 160-131 210-180 ضعيف

 130> 179> ضعيف جدا

 اختبارات المتغيرات الفيسيولوجية:  ـ 3ـ2ـ 4ـ1

 :  RAST  TEST  اختبار راست: ـ 1ـ 3ـ2ـ 4ـ1

 قياس مؤشر التعب و القدرة الالهوائية اللبنية.  هدف االختبار:
 األدوات المستعملة: 

 القوى،  ميقايت،  صافرة.  ألعابميدان  
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 مرت لتحديد مسافة العدو و مسافة الراحة.35مرت بني كل  5  إضافةمرت بشواخص و   35حتديد مسافة  

 مواصفات األداء:
 دقائق قبل بداية االختبار.  5دقيقة و راحة مدة    15  إىل  10التسخني مدة  

 ثواين بني التكرارات. مع تدوين الوقت لكل مرة.10مرات مع راحة    6مرت  35ان حيقق العداء عدو مسافة  

   3الزمن   x  2السافة  xة = الوزن  القدر حتسب النتائج كااليت:  

 3احسن الزمن   أقل  x  1225  xالقدرة القصوى= الوزن                             

 .التاو مح  6القدرة االدنى( / مجوع زمن    –مؤشر التعب= )القدرة القصوى                    
(Aurélien Broussal-Derval, 2012) 

 SONG TEST  :لسونغ  اختبار القفز الجانبي ـ 2ـ 3ـ2ـ 4ـ1

 قياس السعة الالهوائية اللبنية.     هدف االختبار:
 األدوات المستعملة: 

 القوى،  ميقايت،  صافرة، شريط الصق.                                       ألعابميدان  

  البداية.سم بالشريط الالصق من كال جانيب نقطة  30حتديد مسافة  

 مواصفات األداء:
خط  إىليقوم الرياض بضم رجليه عند نقطة البداية، عند مساع الصافرة يقوم بالقفز برجلني مضمومتني 

سم، و يكمل بأقصى 30خط  إىلاجلهة اليسرى ليصل  إىلالوسط مث  إىلسم من اجلهة اليمىن، مث يعود 30
 ثانية.60اكرب قدر ممكن يف    إىلسرعة  ليصل 

 ( Brikci  ،1995)  وحدة. 0.5( و ينقط  2.1( بالوحدة، نصف دور )4.3.2.1يعد دور كامل )
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 القفز الجانبي.  يبين طريقة اختبار:  2شكل رقم  

 يبين نتائج االختبار  :5جدول  

 ممتاز جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا 
 50< 49-46 45-42 41-38 37> رجال
 46< 45-42 41-38 37-34 33> نساء 

  األسس العلمية األدوات الدراسة: ـ 5ـ1
من الثبات، اختبار  األفقيمرت، اختبار القفز 60)اختبار  اإلختباراتو خالل هذه الدراسة قمنا بتطبيق 

سنة ومن غري املشرتكني يف العينة 19عدائني  04مرت، اختبار راست و اختبار سونغ( على عينة قوامها 400
 :األساسية للدراسة، وتتلخص نتائج الدراسة فيما يلي

 الثبات: ـ 1ـ 5ـ1
ت متعددة على ن كلمة الثبات تعين يف مدلوهلا االستقرار، وهذا يعين أننا لو قمنا بتكرار اإلختبار ملراإ

من مرة  أكثرالفرد ألظهرت النتائج شيئا من االستقرار، وذلك بأن يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما استخدم 
 أساليبويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام ، ( 2009)بوداود، حتت نفس الظروف وعلى نفس اإلفراد 

حتقيق عنصر الثبات عن  إىل ةالباحث تإعادة االختبار، وقد توصلاالختبار و إحصائية عديدة، أمهها هي طريقة 
 طريق إعادة االختبار.
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ع و بعد أسبو  ،تيارت مرت 400عدائي ( 04على العينة املتكونة من) اإلختباراتو هلذا قمنا بتطبيق   
( و على نفس العينة و بعد توفر النتائج قمنا امساء 18قات )و أعدنا التجربة يف نفس الظروف و يف نفس اال

 .كرومباخ  αساب معامل الثبات  حب

 المستعملة  البدنية  لإلختبارات  الثبات  معامالت: يبين  6جدول  

 rp  p N α اإلختبار

معامل ثبات اختبار القفز العريض من الثبات )القوة 
 976. 4 *047. 953. االنفجارية(

 977. 4 *044. 955. مرت )السرعة القصوى(  60معامل ثبات اختبار سباق  
 933. 4 *013. 987. السرعة(حتمل  مرت )  400معامل ثبات اختبار سباق  

 993. 4 *014. 986. )السعة الالهوائية اللبنية(   SONGمعامل ثبات اختبار  
 994. 4 *011. 989. )القدرة(    RASTمعامل ثبات اختبار  

 982. 4 *034. 965. )مؤشر التعب(    RASTمعامل ثبات اختبار  

* p < .05 
 : 06  رقممن خال اجلدول 

بالنسبة إلختبار القفز العريض من  α 97. =6  بلغ  و  :p pr ,953. = (2)  046. =بلغ كل من 
  .( ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابتاالنفجاريةالثبات )القوة  

مرت )السرعة  60بالنسبة إلختبار سباق  α 97. =7 بلغ  و  :p pr ,955. = (2)  044. =بلغ كل من
    .القصوى( ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت

حتمل مرت )  400بالنسبة إلختبار سباق   α 9. =33  بلغ   و  ، p pr ,987. = (2) 013. =بلغ كل من
 . السرعة( ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت

)السعة   SONG بالنسبة إلختبار α 99. =2  بلغ  و  p pr ,986. = (2)  014. =بلغ كل من
 . الالهوائية اللبنية( ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت

)القدرة(   RASTبالنسبة إلختبار  α 9. =49وبلغ   p89(2) = .9 pr , 0. =11بلغ كل من :  
 .ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت
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)مؤشر   RASTبالنسبة إلختبار  α 9. =82وبلغ   p6(2) = .96 pr , 034. =بلغ كل من :  
 .التعب( ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت

 

 الصدق: ـ 2ـ 5ـ1
السمة املراد قياسها، والصدق من العوامل أو  صدق اإلختبار يعني قدرته على قياس ما ضع ألجله

. لذا فقد استخدمت الباحثة طريقتني للتأكد من صدق (2008)عبداملومن، األساسية اليت تستلزم التأكد منه 
 و هي:  اإلختبارات

 الصدق الذاتي: ـ 1ـ2ـ 5ـ1
من أجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا معامل الصدق الذايت باعتباره يبني صدق الدرجات 

 التجريبية, و يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.
(، وجدنا أن القيمة احملسوبة 5( و درجة احلرية )0.01اللة )و قد حققت النتائج التالية عند مستوى الد 

 لكل اختبار كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 .اإلختبارات  صدق معامل  يبين  :7جدول  
  α الصدق الذايت

 (االنفجاريةالقفز العريض من الثبات )القوة    اختبارصدق   976. 987.

 مرت )السرعة القصوى( 60سباق    اختبارصدق   977. 988.

 السرعة(  حتملمرت )  400سباق    اختبارصدق   933. 966.

 )السعة الالهوائية اللبنية(   SONG  اختبارصدق   993. 996.

 )القدرة(    RAST  اختبارصدق   994. 997.

 )مؤشر التعب(    RAST  اختبارصدق   982. 991.
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 : 07من خالل اجلدول رقم  
القفز العريض من الثبات )القوة  بالنسبة إلختبار α = .987عند ثبات  976.بلغ الصدق الذايت قيمة 

 االنفجارية( ومنه نستخلص أن اإلختبار صادق. 
مرت )السرعة  60ختبار سباق بالنسبة إل α = .988عند ثبات  977.بلغ الصدق الذايت قيمة 

 ومنه نستخلص أن اإلختبار صادق.  القصوى(
 السرعة( حتملمرت ) 400ختبار سباق بالنسبة إل α = .966عند ثبات  933.بلغ الصدق الذايت قيمة   

 ومنه نستخلص أن اإلختبار صادق.

)السعة الالهوائية   SONGختبار بالنسبة إل α = .996عند ثبات  992.بلغ الصدق الذايت قيمة 
 ومنه نستخلص أن اإلختبار صادق.  اللبنية(

ومنه  )القدرة(  RASTختبار إلبالنسبة  α = .997عند ثبات  994.بلغ الصدق الذايت قيمة  
 نستخلص أن اإلختبار صادق.

ومنه نستخلص  )مؤشر التعب(  RASTختبار إلبالنسبة  α = .991عند ثبات  982.بلغ الصدق الذايت قيمة 
 أن اإلختبار صادق.

 و هذا ما يدل على أن القيم تتمتع بدرجة عالية من الصدق الذايت.

 صدق المحكمين: ـ 2ـ2ـ 5ـ1
من أجل التأكد من صدق ، و (2002)الصراف،  هو مدى قياس حمتوى االختبار للشيء املطلوب قياسه

املناسبة  اإلختباراتقامت الباحثة بتوزيع استمارات حتكيم للخرباء و احملكمني و ذلك من أجل حتديد االختبار 
، و قد أمجع اخلرباء على مالءمة للمتغريات الفيسيولوجية و البدنية املراد تنميتها من خالل الربنامج التدرييب املقرتح

 (.02  قلحنظر املأ. )لهدف املطلوباملختارة ل  اإلختبارات
 :اإلختباراتموضوعية   ـ 3ـ 5ـ1

 اإلختباراتيل إذ إن او املستخدمة يف هذا البحث سهلة و واضحة الفهم و غري قابلة للت اإلختباراتجل 
مقاسة بوحدات الزمن و  فاالختبارات ،اجليدة هي اليت تبعد الشك و عدم املوافقة من قبل املختربين عند تطبيقها

بوصف قدرات الفرد كما هي  ملوضوعية تعىن، فاختبار املستخدم ذا موضوعية جيدةاملسافة و بذلك يعد اال
 موضوع معنيأو  ما يءختالف املقدرين يف احلكم على شاوهي عدم  ،موجودة فعال ال كما نريدها أن تكون 

 .(2014)الفرطوسي،  
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 : نتائج الدراسات االستطالعية ـ 6ـ1
 .واألدوات املستخدمة يف الدراسة  األجهزةاملكان و  صالحية   •
 .اإلختباراتلعينة الدراسة واستجابة املختربين اجتاه    اإلختباراتمناسبة   •
 .اإلختباراتوالالعبني يف تطبيق    ةو تعديل األخطاء اليت واجهت الباحث  تصحيح •
  سة.تدرييب لعينة الدراالربنامج  المناسبة التمرينات والتدريبات املستخدمة يف   •
 .العمري لالعبني  ألمحال التدريبية للزمن اخلاص بتنفيذ أجزاء الوحدات التدريبية للمستوى البدين ومناسبة ا •
  .توزيع األمحال التدريبية و مالئمتها مع قدرات الالعبني •
 .حتديد عوامل األمن والسالمة أثناء تطبيق الربنامج التدرييب •

 الدراسة األساسية: ـ 2

 المنهج العلمي المتبع: ـ 1ـ2

 إلقامة املتغريات وأو  العالقة اليت تربط السبب بالنتيجة بني الظواهر ةقامإى عليهدف املنهج التجرييب 
بتغري حمتواه عدة  أكثرأو  جلة متغرياالتجربة اليت يتم من خالهلا مع إجراءبنقوم  نافإن، النتيجة العالقة بني السبب و

ل يف املتغري الذي املستقل إن هذه العملية تسمح بدراسة أثر املتغري املستقا املتغري باملتغري ذ يسمى ه ، ومرات
 .(2006)أجنرس،    و املسمى باملتغري التابع   ،يتلقى تأثريه

إن اختيار منهج البحث يعترب من أهم املراحل يف عملية البحث العلمي إذ حيدد كيفية مجع البيانات   
"الفرتي املرتفع  بطريقيتثر التدريب البليومرتي أدراسة  ناواملعلومات حول املوضوع املدروس وانطالقا من موضوع

عتمدنا عليه يف دراستنا هو ااملنهج الذي  فإن الشدة" و "التكراري" على بعض املتغريات الفسيولوجية و البدنية. 
اهج العلمية اليت تتمثل املن أكثرذ يعترب املنهج التجرييب من إاملنهج التجرييب و ذلك ملالئمته و متطلبات البحث. 

التأريخ أو  حتديد حالةأو  مل الطريقة العلمية بصورة واضحة، ذلك ألهنا ال تقف عند جمرد وصف موقففيها معا
ودا، و للحوادث املاضية، بل يقوم الباحث بدراسة املتغريات املتعلقة بظاهرة معينة، وحيدث يف بعضها تغريا مقص

العالقات السببية بني كل هذه املتغريات وأثناء ذلك يراعي  إىليتحكم يف متغريات أخرى و ذلك حىت يتوصل 
 .(2009)بوداود،    حتقيق أقصى درجات الضبط العلمي
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 التصميم التجريبي: ـ 1ـ 1ـ2

القياس القبلي و البعدي  باستخدام الثنائياملنهج ذو التصميم و يف هذا البحث  استخدمت الباحثة 
 الضابطة.  الثانية  التجريبية و  األوىل  جملموعتني املتكافئتني  

 مجتمع البحث: ـ 2ـ2
غري منتهية من أو  جمموعة منتهية لبحث يف لغة العلوم اإلنسانية هوإن جمتمع اGrawitz  نقال عن

عدة أو  وهو أيضا جمموعة من العناصر هلا خاصية، املالحظاتاليت  ترتكز عليها  العناصر احملددة مسبقا و
 ،(2006)أجنرس،  التقصيأو  خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر األخرى واليت جيري عليها البحث

مرت 400ختصاص االقوى  لعاباسط املمارسني ألو يتكون اجملتمع األصلي لدراستنا، من جمموع العدائني االو 
 عداء.  26باملنطقة الغربية و املتمثل يف  

 عينة البحث: ـ 3ـ2
ختيارها وفق قواعد خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال اهي جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة، ويتم 

صحيحا، فالعينة هي بعض مفردات اجملتمع تؤخذ منه وتطبق عليها الدراسة للحصول على معلومات صادقة 
 تقديرات متثل اجملتمع الذي سحبت منه وإهنا االجزاء اليت تستخدم يف احلكم على الكل إىلهبدف الوصول 

باعتبار العينة هي جزء مهم يف أي دراسة ميدانية فقد مت اختيار العينة هلذه الدراسة . و (2008)عبداملومن، 
سنة،   19من   أقلسن  القوى   لعابمرت من فرق والية تيارت أل  400عداء    12  اشتملت على  ، بصورة مقصودة

 عدائني لكل جمموعة.  06  يف كل منهماجمموعتني جتريبية و ضابطة    إىلقسمت بطريقة عشوائية  

 ضبط المتغيرات ألفراد العينة: ـ 1ـ 3ـ2

 وهي متعددة يف هذا البحث ومت ضبطها على النحو التايل: 
خية متقاربة من احلصص التدريبية ويف ظروف منا إجراءيتم يف نفس وقت  اإلختبارات إجراءوقت  -

 . حيث درجة احلرارة
 .التدريبات بنفس الوسائلتتم    -
حرتام مبادئ االستمرارية ايتم إبعاد كل العب تغيب ثالثة حصص تدريبية متتالية وهذا من أجل  -

 والتطور بالنسبة جلميع النواحي.



 إجراءات البحث الميدانية   91

بالنسبة للفروقات املورفولوجية من حيث )الطول والوزن و السن( و عامل اخلربة، فقد قمنا بدراسة الفروق 
 و كانت النتائج كالتايل:   نياختبار ليفحبساب  

 تكافؤ العينات:تجانس و   ـ 2ـ 3ـ2

 تجانس العينات: ـ 1ـ2ـ 3ـ2

 (.التدريبي  العمر  السن،  الوزن،  الطول،)  المتغيرات  بعض  في  البحث  تيعينتجانس    يبين:  8جدول  

Sig. Df 2 Df 1 Levene Statistic  

 السن 625. 1 10 448.

 الطول 089. 1 10 771.

 الوزن 828. 1 10 384.

 العمر التدرييب 417. 1 10 533.

 :08  اجلدول رقم  من خالل

  أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني (Sig = .448 > α)  نالحظ أن قيمة -
 . أفراد العينة يف متغري السن

 أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني (Sig = .771 > α)  نالحظ أن قيمة -
 . أفراد العينة يف متغري الطول 
  العينة أي يوجد جتانس بنيأي ال يوجد تباين بني أفراد   (Sig = .384 > α)  نالحظ أن قيمة -

 .  أفراد العينة يف متغري الوزن
  أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد جتانس بني (Sig = .533 > α)  نالحظ أن قيمة -

  العمر التدرييب.أفراد العينة يف متغري  
  .ومن هذا نستخلص وجود جتانس بني أفراد العينة
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 تكافؤ العينات: ـ 2ـ2ـ 3ـ2

 الفيسيولوجية و البدنية.  المتغيرات  في البحث  عينتي  تكافؤ  يبين:  9جدول  
Sig. Df 2 Df 1 Levene Statistic  

 القوة االنفجارية 114. 1 10 743.

 السرعة القصوى 136. 1 10 720.

 حتمل السرعة 870. 1 10 373.

 السعة الالهوائية اللبنية 094. 1 10 765.

 القدرة 119. 1 10 737.

 مؤشر التعب 661. 1 10 435.
 

  :09اجلدول رقم    من خالل

  يوجد تكافؤ بنيأي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي   (Sig = .742 > α)  نالحظ أن قيمة -
 . القوة االنفجاريةأفراد العينة يف متغري  

 أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد تكافؤ بني (Sig = .719 > α)  نالحظ أن قيمة -
 .   السرعة القصوى  أفراد العينة يف متغري 
  أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد تكافؤ بني (Sig = .372 > α)  نالحظ أن قيمة -

 .  حتمل السرعةأفراد العينة يف متغري 
  أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد تكافؤ بني (Sig = .765 > α)  نالحظ أن قيمة -

  الالهوائية اللبنية.السعة  أفراد العينة يف متغري  
  أي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي يوجد تكافؤ بني (Sig = .737 > α)  نالحظ أن قيمة -

  القدرة.أفراد العينة يف متغري  
  يوجد تكافؤ بنيأي ال يوجد تباين بني أفراد العينة أي   (Sig = .435 > α)  نالحظ أن قيمة -

  مؤشر التعب.أفراد العينة يف متغري 
 .ومن هذا نستخلص وجود تكافؤ بني أفراد العينة



 إجراءات البحث الميدانية   93

 ضبط متغيرات الدراسة: ـ 4ـ2
ن الدراسة امليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها قدر اإلمكان من جهة وعزل بقية إ

 :بحث على النحو التايلمتغريات ال  املتغريات الداخلية من جهة أخرى، وقد مت ضبط
 المتغير المستقل: ـ 1ـ 4ـ2

هو املتغري الذي يتحكم فيه الباحث عن طريق تثبيت كل املتغريات ماعدا   يسمى أيضا باملتغري التجرييب و  و
 إىلسباب لنتيجة معينة ودراسته تؤدي أحد األأو  املتغري الذي يفرتض الباحث أنه السبب هوأو  متغري واحد،

 األسلوباملقرتح املرتكز على  التدرييب الربنامج يف دراستنا هو و، (2009)بوداود،  معرفة أثره على متغري آخر
عدائي  6مكونة من  ريبيةعينة جت كراري حيث مت تطبيقها علىالفرتي مرتفع الشدة و التالبليومرتي بالطريقتني 

 . بتيارتالقوى    ألعابمرت من نوادي    400
  المتغير التابع:   ـ 2ـ 4ـ2

عناصر  يفاملنهج التجرييب  مع يشرتك  ،هو ذلك املتغري الذي جيري عليه الفعل من أجل قياس التغريات
يف هذا البحث بعض املتغريات  هو و، (2006)أجنرس،  ستقلالتجربة اليت ختضع للشروط املختلفة للمتغري امل

البدنية )حتمل السرعة، القوة الصفات مؤشر التعب، القدرة و السعة الالهوائية اللبنية( و )الفيسيولوجية 
 .القصوى(االنفجارية، السرعة  

 مجاالت البحث: ـ 5ـ2

 المجال المكاني:  ـ 1ـ 5ـ2

 محد تيارت.أيب قايد األومل  امليدانية يف امللعب   باالختباراتقمنا بتطبيق الربنامج التدرييب و القيام  
 المجال الزمني:  ـ 2ـ 5ـ2

 .م2018-م2015  الدراسة  جراءنقصد باجملال الزماين الوقت املخصص إل
 .م2015  ديسمربشرعت يف البحث بعد االتفاق مع املشرف على املوضوع يف شهر   -
 .م2016يت الدراسة النظرية خالل شهر سبتمريهنأ -
 م2017مارسالقياسات( بعد أراء اخلرباء شهر    -مت اختيار أدوات البحث )اختبارات -
 .م2017  مارسمت صياغة الربنامج التدرييب يف شكله النهائي يف   -
 .م2018  جانفي –م  2017شهر سبتمرب  الربنامج التدرييب    تطبيقمت   -
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 .م2018  أفريلغاية شهر   إىل  2018فيفريالتحليل واملناقشة من شهر   -
 م.2018  جوان مت الطبع والنسخ والتغليف يف شهر   -

 المجال البشري:  ـ 3ـ 5ـ2
 تيارت بلدية قفر مقصودة، حبيث العدائني من  طريقةشخص، مت اختيارهم ب16البحث من تتكون عينة 

عدائني اختربوا كعينة للدراسة االستطالعية.  04كعينة ضابطة، و   06كعينة جتريبية   06 وارب اخت .القوى لعابأل
   سنة.19فئة أقل من  والعينة من الذكور فقط،  

 أدوات البحث:  ـ 6ـ2
القفز من الثبات، م عدو، واختبار 60هي: اختبار  مخس اختبارات يف هاته الدراسة ةالباحث تستخدما

على التدريب  القائم التدرييب والربنامج ،مرت، اختبار راست، اختبار القفز اجلانيب لسونغ 400اختبار عدو 
يف الدراسة  اواألسس العلمية هل اإلختبارات إىلالتطرق  قد مت ، و ةالتكراريالبليومرتي بالطريقتني الفرتية و 

 .االستطالعية
 التدريبي:البرنامج   ـ 1ـ 6ـ2

يف ضوء جمموعة من  حيث مت بناء حمتوى الربنامج، (04يف امللحق رقم ) مدون إن الربنامج التدرييب
  :اآليت  راو احملات واليت تتمثل يف  االعتبار 

طرق  أفضلمن احلصول عليها لتحديد  ةالباحث تاالطالع على املراجع والدراسات السابقة اليت متكن
بعمل حتليل مرجعي لبعض املراجع  ةالباحث ت، حيث قامرات البدنية اخلاصة بالسرعةالقد  ووسائل تنمية أساليبو 

 .ووسائل تنمية وتطوير عناصر اللياقة البدنية اخلاصة بالسرعة  أساليبطرق و  أفضلالعلمية هبدف التعرف على  
التدريب  لتاو تنبية اليت طالع على عدد من املصادر واملراجع العلمية العربية واألجنباال ةالباحث تقام 

، وبعض سس الفيزيولوجية للتدريب الرياضيواأل مرت 400عدائي ، وكذلك التحضري البدين لدى الرياضي
 .البدين  الدراسات املتعلقة بالتدريب اخلاصة بالتحضري

القصوى، اخلاصة بقياس السرعة  اإلختباراتطالع على املراجع والدراسات السابقة لتحديد أهم اال
مث مت عرض هذه  القوة االنفجارية، القدرة الالهوائية اللبنية، السعة الالهوائية اللبنية و مؤشر التعب، ،سرعةل الحتم 

، وذلك عن دقة اإلختباراتهذه  أكثرلتحديد  التحضري البدينالتدريب و على بعض اخلرباء يف جمال  اإلختبارات
 (02)ملحق رقم    .اإلختباراتحتكيم  طريق استمارة  
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دراسة مسحية للعديد من املراجع العلمية، وكذلك بعض الدراسات العملية اليت تتضمن مترينات لتنمية 
 ألعابب ارتباطاها أكثر ، مث مت اختيار أنسب هذه التمرينات و مرت 400بعدائي عناصر اللياقة البدنية اخلاصة 

 القوى.
واليت اعتمدت متت يف جمال التدريب الرياضي  عربية اليتعلى الدراسات املشاهبة األجنبية وال االطالع

، ودراسة (2016)سرايعية، ، ومنها دراسة الفرتي طريقيت التدريب التكراري والتدريب البليومرتي و على 
(Monoem, 2008) ودراسة (2004)خلف، ، ودراسة ،(Barilli ،2015) ودراسة ،(Khodajo  ،

لبناء الربنامج التدرييب مث عرضه  (FOKAM ،2011)و دراسة  ،(HAMDI ،2011)، ودراسة (2014
ته، عدد احلصص د ربنامج من حيث: ميف جمال التدريب الرياضي ألخذ رأيهم يف العلى جمموعة من اخلرباء 

التدريبية وحدودها الزمنية ومالئمة التمارين املقرتحة واألنشطة واألدوات اليت حتتويها ومدى مناسبتها ألهداف 
ات املتبعة يف تنفيذه وقائمة أمساء اخلرباء موجودة جراءربنامج واإلال ىاخلرباء على مالئمة حمتو الربنامج، وقد أمجع 

 ت(. ويف ضوء ما سبق وتبعا للمالحظات اليت أبداها اخلرباء يف جمال التحضري البدين، قام03رقم ) حقيف املل
 بوضع الربنامج التدرييب.  ةالباحث

 وصف البرنامج: ـ 1ـ1ـ 6ـ2
مرت معتمدة على جتربتها وخربهتا امليدانية   400لفعالية ركض  الوحدات التدريبية قامت الباحثة بإعداد

القوى، و اطالعها على املراجع العلمية  ألعابومستعينة بآراء اخلرباء واملختصني يف جمال علم التدريب و 
، مت وضع املنهاج القوى ومراجعتها هلا ألعابوالدراسات النظرية السابقة والكتب العلمية املتخصصة يف جمال 

مرتفع الشدة و التكراري لتنمية وتطوير   طريقتني الفرتيبالتدريب البليومرتي  أسلوبالتدرييب املقرتح باستخدام 
مرت، مت عرضه على املختصني يف جمال علم التدريب الرياضي للتعرف  400املتغريات الوظيفية والبدنية لعدائي 

يف سبيل االستخدام األمثل هلذا املنهاج  املدروسة، على مدى مالءمة وصالحية املنهاج التدرييب للفئة العمرية
حيث طبقت اجملموعة التجريبية املنهاج التدرييب بينما طبقت  ،طيبة ختدم العملية التدريبيةولكي يعطي نتائج 

عداد البدين اخلاص للموسم و مت تنفيذ الربنامج خالل فرتة اإل، اجملموعة الضابطة املنهاج املعد من قبل مدرهبا
 .األول  الرياضي  

و ذلك من  البليومرتي ذات الشدة املنخفضةارين حتوت على بعض التم اعداد البدين العام ن فرتة اإلأكما 
صابات عند زيادة شدة التمارين يف مرحلة جل جتهيز العدائني هلذا النوع من االنقباضات العضلية لتفادي اإلأ

 االعداد البدين اخلاص. 
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 أهداف البرنامج: ـ 2ـ1ـ 6ـ2
 برجمت االهداف للحصص التدريبية وفق الوحدات التدريبية املتوسطة:

 السعة الالهوائية اللبنية و حتمل السرعة.تطوير   -1

 تطوير القدرة الالهوائية و  السرعة  -2

 مؤشر التعب يف كل احلصص التدريبية.  القوة االنفجارية و  و العمل على
 :األسس التي يقوم عليها البرنامج التدريبي ـ 3ـ1ـ 6ـ2

السبل  أفضل، يف حتديد واألحباث املشاهبةراسات السابقة على املراجع العلمية والد  ةالباحث تلقد اعتمد  
، وبعد حتليل لتلك املراجع والدراسات مرت 400لعدائي  لتخطيط وإعداد الربامج التدريبيةمبادئ ا والطرق و
 :و الذي خلص فيما يلي  وضع أسس لبناء الربنامج املقرتح إىلوصل  أمكن الت
 .الصعب  إىلالتدرج من السهل    -
  سنة(.19)أقل من    ائص ومميزات املرحلة العمرية قصد البحثللخص  مراعاة الربنامج -
، مع حتديد شدة البدنية داخل الوحدات التدريبية جتنب احلمل الزائد وتوزيع احلمولة على التمرينات -

 .البينية وفقا لقدرات كل العب  احةالر   اجملموعات و،  التكرارات،  الراحة  ،زمن التمرين،  احلمل
، أما %80-70ريب الفرتي مرتفع الشدة من شدة احلمل تكون يف الربنامج املبين على طريقة التد  -

 . %100-90  الربنامج املبين على طريقة التدريب التكراري فتكون من
  البليومرتي.  األسلوب  و.الفرتي مرتفع الشدة  مراعاة األسس العلمية اخلاصة بطريقيت التدريب التكراري و  -
 .حلمل و التكيف عند وضع الربنامجمراعاة مبدأ اخلصوصية والتدرج يف احلمل واالرتفاع التدرجيي با -
 التقدم حبمل التدريب باالرتفاع التدرجيي يف احلمل.  -
 .عبو أس 13حيث طبقت التمارين ملدة   ةمتوسط ات تدريبيةدور   03من  تكون الربنامج التدرييبي  -
بينما الدورة املتوسطة األخرية  ،دورات صغرى 04ى حتتوي عل  و الثانيةاألوىل تني املتوسط تنيالدور  -

 كما يلي:احلمولة  يكون متوج حركة    دورات صغرى،  05حتوي  
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تليها دورة   (Mic de choc) دمةصصغرى  تادور   02 تليها  (Mic ord)صغرى عادية ةدور * 
  .األوىل   التدريبيتني املتوسطتني  يف الدورتني  (Microcycle de réc)صغرى اسرتجاع  

 
 .األولى   المتوسطة التدريبية  الدورة  خالل  الحجم  توزيع  يوضح:3شكل رقم  

 
 .األولى   المتوسطة التدريبية  الدورة  خالل  الشدة  توزيع  يوضح  :4شكل رقم  
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تليها دورة   (Mic de choc)صدمة صغرى  تادور   02 تليها  (Mic ord)صغرى عادية ةدور * 
  .لثانيةيف الدورتني التدريبيتني املتوسطتني ا  (Microcycle de réc)صغرى اسرتجاع  

 
 .الثانية  المتوسطة  التدريبية  الدورة  خالل  الحجم  توزيع  يوضح:  5شكل رقم  

 
 .الثانية  المتوسطة التدريبية  الدورة  خالل  الشدة  توزيع  يوضح  :6شكل رقم  
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صغرى   ةدور تليها     (Mic de choc)صدمةصغرى    ةدور   تليها     (Mic ord)صغرى عادية  ةدور *  
  (Mic de réc)تليها دورة صغرى اسرتجاع    (Mic de choc)صدمةصغرى    ةدور   تليها     (Mic ord)عادية

 يف الدورة التدريبية الثالثة.

 
 .الثانية  المتوسطة  التدريبية  الدورة  خالل  الحجم  توزيع  يوضح:  7شكل رقم  

 
 .الثانية  المتوسطة التدريبية  الدورة  خالل  الشدة  توزيع  يوضح:  8شكل رقم  
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  وع.وحدتني تدريبيتني يف األسبى من تتكون كل دورة صغر   -
 .البحث  ةيق و القياس جملموعتثبيت إجراءات التطب  -
، مع التجديد املستمر يف تخدام األجهزة واألدوات املتعددةاالعتماد على عامل التشويق وذلك باس -

 التمرينات املستخدمة يف الربنامج دون اخلروج عن األهداف املطلوبة.
وضع مزيد من البدائل اليت تضمن حتقيق  ، ونامج والتكيف مع الظروفرونة الرب مراعاة عنصر م -

 .التطوير  األهداف يف التطبيق العملي و
 .مراعاة االستمرارية يف تنفيذ الربنامج دون انقطاع -

 تصميم البرنامج: ـ 4ـ1ـ 6ـ2
بواقع وحدتني باألسبوع الواحد يومي  على األهداف اليت مت حتديديها بناء لقد مت تصميم الربنامج التدرييب

التدريب البليومرتي املتوسط و الذي يعتمد على القفز  فإن  (jurgen ،2001) إىلاستنادا  السبت و الثالثاء،
جل االسرتجاع أمن  و ثالث أيام لالسرتجاع، إىلالقفز على الدرج باألرجل املضمومة حيتاج أو  على احلواجز

 26بواقع ، (Carrio, 2008) خرىأبني كل حصة و  قلساعة على األ 48 ــــالذي حدده الباحثني و اخلرباء ب
 16محد بتيارت على الساعة أشهر، و كانت التدريبات جتري باملركب الرياضي قايد أوحدة تدريبية ملدة ثالث 

 يف التمارين املقرتحة.  ءالبد   جبديات اجلري قبلأمث    طالةإمساءا، حيث تبدا احلصة بالتسخني و متارين 
ما الثالثاء أب، فأيام السبت استخدم فيها الطريقة التكرارية او الطريقتني يف الربنامج بالتنبني مت الدمج 

 كل طريقة.لجل املدة الالزمة لالسرتجاع  أفللطريقة الفرتية، و قد برجمت احلصص على هذا النحو من  
بالقيام بتمارين التقوية العضلية االنتهاء مث  ،تطبق أجزاء الوحدات التدريبية بعد اإلمحاء مباشرة

(gainage)  الستشفاءمترينات التهدئة واالسرتخاء لعودة األجهزة العضوية للحالة الطبيعية و او  زء اخلتامي  باجل. 
 لتدرييبا لربنامجلوفيما يلي بعض األشكال اليت تبني توزيع ومتوج احلموالت التدريبية ألجزاء الوحدات 

 .التكراريو    مرتفع الشدة  التدريب الفرتي  البليومرتي بطريقيت  القائمني على التدريب
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 .التكراري  التدريب  بطريقة  التدريبي  البرنامج  في  الشدة  و  الحجم  توزيع  يوضح:  9شكل رقم  

 

 الفتري  التدريب  بطريقة  التدريبي  البرنامج  في الشدة  و  الحجم  توزيع   يوضح:  10شكل رقم  

 الشدة  المرتفع
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 تنفيذ البرنامج: ـ 5ـ1ـ 6ـ2
 على النحو التايل: م  09/01/2018  إىلم  19/09/2017يف الفرتة من    يدانيةأجريت الدراسة امل

 القبلي:  مرحلة القياس ـ 1ـ 5ـ1ـ 6ـ2
فراد عينات البحث قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدرييب وذلك لتحديد أ االختبار القبلي على إجراءمت 

 مستوى االجناز الرقمي و املتغريات الفيسيولوجية املدروسة. 
السرعة  امليدانية لقياس القوة االنفجارية، السرعة القصوى و حتمل اإلختبارات إجراءم مت 2017/ 19/09

 جملموعيت البحث التجريبية و الضابطة.
امليدانية لقياس القدرة الالهوائية اللبنية و مؤشر التعب جملموعيت  اإلختبارات إجراءم مت 2017/ 23/09

 البحث التجريبية و الضابطة.
لتجريبية امليدانية لقياس السعة الالهوائية اللبنية جملموعيت البحث ا اإلختبارات إجراءم مت 2017/ 26/09
 و الضابطة.
 مرحلة تطبيق البرنامج: ـ 2ـ 5ـ1ـ 6ـ2
البليومرتي بطريقيت الفرتي املرتفع  بتطبيق وحدات الربنامج التدرييب القائم على التدريب ةالباحث تقام

، علما 26/12/2017غاية  إىل 2017/ 30/09بني  التكراري على اجملموعة التجريبية يف الفرتة ما الشدة و
ع، وبذلك يكون عدد الوحدات التدريبية املطبقة فعلية بو ( أس13وملدة ) الثالثاء و السبتأن أيام التطبيق هي 

   وحدة تدريبية.  26
 البعدي:  القياس ـ 3ـ 5ـ1ـ 6ـ2
االختبار البعدي على افراد عينات البحث بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج التدرييب وذلك لتحديد  إجراءمت 

 افراد عينات البحث:  إليهصل  املستوى  الذي و 
امليدانية لقياس القوة االنفجارية، السرعة القصوى و حتمل السرعة  اإلختبارات إجراءم مت 2018/ 02/01

 جملموعيت البحث التجريبية و الضابطة.
امليدانية لقياس القدرة الالهوائية اللبنية و مؤشر التعب جملموعيت  اإلختبارات إجراءم مت 2018/ 06/01

 البحث التجريبية و الضابطة.
امليدانية لقياس السعة الالهوائية اللبنية جملموعيت البحث التجريبية  اإلختبارات إجراءم مت 2018/ 09/01
 و الضابطة.
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 حصائية المستعملة:اإل  ساليباأل ـ 7ـ2
إن طبيعة املوضوع و اهلدف منه يفرض علينا أساليب احصائية خاصة تساعد الباحث يف الوصول اىل 
نتائج و معطيات، يفسر و حيلل من خالهلا الظاهرة موضوع البحث، و قد مت االعتماد يف هذا البحث على مجلة 

 من األساليب االحصائية املناسبة لطبيعة تصميم البحث.
املتحصل عليها يف شكلها الكمي وهذا قصد التحليل البدنية  اإلختباراتنتائج إخضاع ب ةالباحث تقام  

 :واستخراج ما يلي  SPSS  برنامج معاجلة احلزم االحصائيةاملعاجلة باستعمال    إىل
 .املتوسط احلسايب •
 .االحنراف املعياري •
 .اإلختبارات  رتباط لبريسون: وذلك حلساب ثباتمعامل اال •
 .وذلك للتأكد من جتانس اجملموعات   (Levene TEST)اختبار ليفني •
القبلي و البعدي  اإلختبارستودنت لعينتني مرتبطتني: حلساب داللة الفروق بني ت اختبار  •

 .لالختبارات  و الضابطةللعينتني التجريبية  
بني  القبلي اإلختبار: حلساب داللة الفروق يف ستودنت لعينتني غري مرتبطتني ت اختبار •

 و الضابطةبني العينتني التجريبية  البعدي اإلختبار و، لالختبارات و الضابطةالعينتني التجريبية 
 .لالختبارات

 ملعرفة درجة تأثري الربنامج.  rاختبار   •

 صعوبات البحث: ـ 8ـ2
إن القيام بالبحث العلمي يعترب عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة به بطريقة علمية، 

 ل سرد بعض الصعوبات اليت صادفتنا أثناء إجراء البحث: او سنح  ،العراقيل كثرية يف كل البحوث  الصعوبات و  و
 الالهوائية اللبنية.   القدرة و السعة  تغريلة الدراسات اليت اهتمت مبق •
 . مرت  400فعال لتدريب عدائي    أسلوبك  بالتدريب البليومرتي  قلة املصادر اليت اهتمت •
البدنية يف بادئ األمر وذلك لعدم تعودهم  اإلختباراتبعض إلجراء  العدائنيوجود صعوبات يف تقبل  •

ريورة العمل املنجز سيم وعالقتها بتحسني وتقي اإلختباراتعلى ذلك، غري أن توضيح مدى أمهية هذه 
 .اإلختباراتالرتحيب هبذه    إىلبالالعبني    ىأد

 لغاء بعض املتغريات. إ  إىلدوات البحث مما اضطرنا أصعوبة احلصول على بعض  •



 

 

 

 

 عرض و تحليل

 النتائجو مناقشة    
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 :نتائجالتحليل   عرض و ـ 1

 :ىاألول  الفرضية  تحليل نتائج عرض و ـ 1ـ1

)القدرة  ال توجد فروق ذات داللة احصائية للعينتني التجريبية و الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية
، حتمل القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  تصفالبنية، مؤشر التعب( و بعض الو السعة الالهوائية ال

  .السرعة( يف القياس القبلي
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 القدرة الالهوائية اللبنية: ـ 1ـ 1ـ1

القدرة متغير  يبين دراسة مقارنة بين االختبار القبلي للعينتين التجريبية و الضابطة في   :10جدول  
 .الالهوائية اللبنية

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 250. 1.17 ,0.93- 6 774. 10.24  6 862. 10.12 القياس القبلي

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  10من خالل اجلدول رقم  
(M = 10.12 , SD = .862 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 10.24 , SD = .744 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = .250 , Df = 10 , p > .05))   دال معنويا  غري هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 
 الالهوائية  القدرة  متغير في  الضابطة  و التجريبية  للعينتين  القبلية  النتائج  يوضح:  11شكل رقم  

 .اللبنية
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 السعة الالهوائية اللبنية: ـ 2ـ 1ـ1

 لسعةامتغير   في  الضابطة  و  التجريبية  للعينتين   القبلي  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين  :11جدول  
 .اللبنية  الالهوائية

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 1.75- 180. ,1.51- 6 752. 37.83  6 547. 38.50 القياس القبلي

 

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  11من خالل اجلدول رقم  
(M = 38.50 , SD = .574 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 37.83 , SD = .752 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

(t = -0.75 , Df = 10 , p > .05)   دال معنويا.  غري  هلذا كان القرار اإلحصائي 

 
 الالهوائية  السعة  متغير في  الضابطة  و التجريبية  للعينتين  القبلية  النتائج  يوضح:  12شكل رقم  

  .اللبنية
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 مؤشر التعب: ـ 3ـ 1ـ1

 مؤشر  متغير في  لضابطةا  و  التجريبية  للعينتين   القبلي  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  12جدول  
 .التعب

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 209.- 868. ,1.04- 6 592. 11.17  6 870. 11.26 القياس القبلي

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  12من خالل اجلدول رقم  
(M = 11.26 , SD = .870 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 11.17 , SD = .592 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -.209 , Df = 10 , p > .05))   دال معنويا.  غري هلذا كان القرار اإلحصائي 

 

 .التعب  مؤشر  متغير  في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين  القبلية  النتائج  حيوض:  13شكل رقم  
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 القوة االنفجارية: ـ 4ـ 1ـ1

 القوة  صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   القبلي  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين  :13جدول  
 .االنفجارية

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 223.- 104. ,128.- 6 093. 2.18  6 087. 2.19 القياس القبلي

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  13من خالل اجلدول رقم  
(M = 2.19 , SD = .087 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 218 , SD = .093 , n = 6)   بلغ كل من 05مستوى الداللة   و عند . 

t = -.223 , Df = 10 , p > .05))   دال معنويا.   غري هلذا كان القرار اإلحصائي 

 
  .االنفجارية  القوة  صفة  في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين  القبلية  النتائج  يوضح:  14شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   110

 السرعة القصوى: ـ 5ـ 1ـ1

سرعة ال  صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   القبلي  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  14جدول  
 القصوى.

 بني العينة الضابطة و التجريبية يف القياس القبلي T -TEST نتائج إختبار  

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 135.- 515. ,582.- 6 397. 8.14  6 454. 8.17 القياس القبلي

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  14من خالل اجلدول رقم  
(M = 8.17 , SD = .454 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 8.14 , SD = .397 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -.135 , Df = 10 , p > .05) )   دال معنويا.   غري  هلذا كان القرار اإلحصائي 

 
 .القصوى  السرعة  صفة  في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين  القبلية  النتائج  يوضح:  15شكل رقم   



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   111

 :تحمل السرعة ـ 6ـ 1ـ1

تحمل   صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   القبلي  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  15جدول  
 .السرعة

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

 10 756.- 567.,1.15- 6 609. 60.74  6 721. 61.04 القياس القبلي

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  15من خالل اجلدول رقم  
(M = 61.04 , SD = .721 , n = 6)  ابطة بلغ املتوسط احلسايب ضأما بالنسبة للعينة ال 
(M = 60.74 , SD = .609 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

(t = -.756 , Df = 10 , p > .05)  دال معنويا.  غري هلذا كان القرار اإلحصائي 

 
  .السرعة  تحمل  صفة  في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين  القبلية  النتائج  يوضح:  16شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   112

 :ةثانيالفرضية ال تحليل نتائج عرض و ـ 2ـ1

ال توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة 
، حتمل السرعة( القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض 

  .بني القياس القبلي و البعدي



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   113

 القدرة الالهوائية اللبنية: ـ 1ـ 2ـ1

متغير القدرة  في ضابطةيبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة ال:  16جدول  
 الالهوائية اللبنية.

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 716.- 1.12 ,1.99- 6 794. 10.68  6 774. 10.24 العينة الضابطة

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   16من خالل اجلدول رقم  
(M = 10.24 , SD = .774 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 10.68 , SD = .794 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -.716 , Df = 5 , p <  .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنويا. 

 

 .اللبنية  الالهوائية  القدرة  متغير في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  17شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   114

 السعة الالهوائية اللبنية: ـ 2ـ 2ـ1

 لسعةامتغير   في ضابطةاليبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة    :17جدول  

 .اللبنية  الالهوائية

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

73 العينة الضابطة .83 .752 6  38.83 2.78 6 -4.25, 2.25 -.791 5 

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   17من خالل اجلدول رقم  
(M = 37.83 , SD = .752 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 38.83 , SD = 2.78 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

(t = -.791 , Df = 5 , p > .05)  هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنويا. 

 

 .اللبنية  الالهوائية  السعة  متغير في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  18شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   115

 مؤشر التعب: ـ 3ـ 2ـ1

 مؤشر  متغير في ضابطةاليبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة  :  18جدول  
 .التعب

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 671. 2.46 ,1.44- 6 1.30 10.66  6 592. 11.17 الضابطةالعينة  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   18من خالل اجلدول رقم  
(M = 11.17 , SD = .592 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 10.66 , SD = 1.30 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = .671 , Df = 5 , p > .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنويا. 

 

 .التعب  مؤشر  متغير في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  19شكل رقم  

  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   116

 القوة االنفجارية: ـ 4ـ 2ـ1

 القوة  صفة  في ضابطةاليبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة  :  19جدول  
 .االنفجارية

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 1.99- 011. ,087.- 6 106. 2.22  6 093. 2.18 الضابطةالعينة  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   19من خالل اجلدول رقم  
(M = 2.18 , SD = .093 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 2.22 , SD = .106 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -1.99 , Df = 5 , p > .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنويا. 

 

 .االنفجارية  القوة  صفة في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  20شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   117

 السرعة القصوى: ـ 5ـ 2ـ1

سرعة ال  صفة  في ضابطةاليبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة  :  20جدول  
 القصوى.

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 1.23 630. ,220.- 6 415. 7.93  6 397. 8.14 الضابطةالعينة  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   20من خالل اجلدول رقم  
(M = 8.14 , SD = .397 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 7.93 , SD = .415 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = 1.23 , Df = 5 , p > .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي غري دال معنويا. 

 

 .القصوى  السرعة  صفة في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  21شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   118

 تحمل السرعة: ـ 6ـ 2ـ1

تحمل   صفة  في ضابطةاليبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة  :  21جدول  
 .السرعة

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 379. 773. ,723.- 6 245. 60.62  6 609. 60.74 الضابطةالعينة  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   21من خالل اجلدول رقم  
(M = 60.74 , SD = .609 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 60.62 , SD = .245 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

 (t = .379 , Df = 5 , p > .05)   القرار اإلحصائي غري دال معنويا  هلذا كان. 

 
 .السرعة  تحمل  متغير في  الضابطة  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  22شكل رقم   



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   119

 :ثالثةالفرضية ال تحليل نتائج عرض و ـ 3ـ1

توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة التجريبية يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة الالهوائية  
، حتمل السرعة( لصاحل القياس القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتاللبنية، مؤشر التعب( و بعض 

  .البعدي



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   120

 القدرة الالهوائية اللبنية: ـ 1ـ 3ـ1

متغير القدرة  يبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية في  :22جدول  
 الالهوائية اللبنية.

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *3.26- 399.- ,3.36- 6 1.17 12.01  6 862. 10.12 العينة التجريبية 

 * p < .05  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   22من خالل اجلدول رقم  
(M = 10.12 , SD = .862 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 12.01 , SD = 1.17 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -3.36 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 

 .اللبنية  الالهوائية  القدرة  متغير في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  23شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   121

التجريبية في متغير القدرة الالهوائية : يبين درجة تأثير البرنامج التدريبي على العينة 23جدول  
 البنية.

 ( القدرة الالهوائية اللبنية)درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.022 -3.26 5 .82 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية    23  من خالل اجلدول رقم  
 القدرة الالهوائية اللبنيةمتغري  

r = .82)  )  عند(Df = 5 , t = -3.26 , Sig = .022 ) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة82 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
 .اللبنية  الالهوائية  القدرة  متغير في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  24شكل رقم  

  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   122

 السعة الالهوائية اللبنية: ـ 3ـ 3ـ1

 لسعةامتغير   فييبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية  :  24جدول  
 .اللبنية  الالهوائية

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *3.72- 1.75- ,9.57- 6 3.18 44.16  6 547. 38.50 العينة التجريبية 

 * p < .05  
  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   24من خالل اجلدول رقم  

(M = 38.50 , SD = .547 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 44.16 , SD = 3.18 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -3.72 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 

 .اللبنية  الالهوائية  السعة  متغير في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  25شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   123

 الالهوائية  لسعةا  متغير  في  التجريبية العينة  على التدريبي  البرنامج تأثير  درجة  يبين:  25جدول  
 .بنيةل ال

 (السعة الالهوائية اللبنية)درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.014 -3.72 5 .85 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية     25  من خالل اجلدول رقم  
 السعة الالهوائية اللبنية متغري  

  r = .85)    ) عند(Df = 5 , t = -3.72 , Sig = .014 ) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة  85 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
 .اللبنية  الالهوائية  السعة  متغير في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  26شكل رقم  

  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   124

 مؤشر التعب: ـ 4ـ 3ـ1

 مؤشر  متغير يبين دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية في:  26جدول  
 .التعب

 التجريبيةبني القياس القبلي و القياس البعدي للعينة     T -TESTنتائج إختبار  
 القياس 

95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *3.43 4.79 ,688. 6 1.09 8.51  6 870. 11.26 العينة التجريبية 

 * p < .05  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ   26من خالل اجلدول رقم  
(M = 11.26 , SD = .870 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 8.51 , SD = 1.09 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = 3.43 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 

 .التعب  مؤشر متغير في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  27شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   125

 .مؤشر التعب  متغير  في  التجريبية العينة  على التدريبي  البرنامج تأثير  درجة  يبين:  27جدول  
 (مؤشر التعب)درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.019 3.43 5 .83 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية    27  من خالل اجلدول رقم  
 مؤشر التعبمتغري  

r = .83)    )  عند(Df = 5 , t = 3.43 , Sig = .019 ) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة83 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
  .التعب  مؤشر متغير في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  28شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   126

 القوة االنفجارية: ـ 5ـ 3ـ1

 القوة  صفة دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية فييبين  :  28جدول  
 .االنفجارية

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *3.92- 058.- ,278.- 6 035. 2.36  6 087. 2.19 العينة التجريبية 

 * p < .05  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ:  28من خالل اجلدول رقم  
(M = 2.19 , SD = .087 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 2.36 , SD = .035 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = -3.92 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا   هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 
 .االنفجارية  القوة  صفة  في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  29شكل رقم  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   127

 .االنفجارية  القوة  صفة  في  التجريبية العينة  على التدريبي  البرنامج تأثير  درجة  يبين:  29جدول  

 (االنفجاريةالقوة  )درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.011 -3.92 5 .86 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية    29  من خالل اجلدول رقم  
 صفة القوة االنفجارية

(r = .86)  (  عند(Df = 5 , t = -3.92 , Sig = .011) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة86 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
  .االنفجارية  القوة  صفة  في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  30شكل رقم  
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 السرعة القصوى: ـ 6ـ 3ـ1

سرعة ال  صفة دراسة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية فييبين  :  30جدول  
 القصوى.

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *4.06 1.23 ,278. 6 078. 7.41  6 454. 8.17 العينة التجريبية 

 * p < .05  
  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ:  30من خالل اجلدول رقم  

(M = 8.17 , SD = .454 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 7.41 , SD = .078 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = 4.06 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 

 .القصوى  السرعة  صفة  في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  31شكل رقم  
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 .القصوىفي صفة السرعة    التجريبية العينة  على التدريبي  البرنامج تأثير  درجة  يبين:  31جدول  

 (السرعة القصوى)درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.01 4.06 5 .87 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية    31  من خالل اجلدول رقم  
 صفة السرعة القصوى

(r = .87)    عند(Df = 5 , t = 4.06 , Sig = .01 ) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة87 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
 .القصوى  السرعة  صفة  في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  32شكل رقم  
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 تحمل السرعة: ـ 8ـ 3ـ1

تحمل   صفة مقارنة بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية فييبين دراسة   :32جدول  
 .السرعة

 القياس 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  
   البعدي  القبلي 
 M SD n  M SD n t Df 

 5 *3.25 4.34 ,509. 6 1.70 58.61  6 721. 61.04 العينة التجريبية 

 * p < .05  

  املتوسط احلسايب للقياس القبلي قد بلغ:  32من خالل اجلدول رقم  
(M = 61.04 , SD = .721 , n = 6)   أما بالنسبة للقياس البعدي بلغ املتوسط احلسايب 
(M = 58.61 , SD = 1.70 , n = 6)    بلغ كل من 05و عند مستوى الداللة . 

t = 3.25 , Df = 5 , p < .05))   دال معنويا هلذا كان القرار اإلحصائي. 

 

 .السرعة  تحمل  صفة  في  التجريبية  للعينة  والبعدية  القبلية  النتائج  يوضح:  33شكل رقم  
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 .السرعةصفة تحمل    في  التجريبية العينة  على التدريبي  البرنامج تأثير  درجة  يبين:  33جدول  

 حتمل السرعة()درجة تأثري الربنامج على العينة التجريبية  

درجة تأثري الربنامج 
 على العينة التجريبية

Sig t Df r 
.023 3.25 5 .82 

يف نالحظ أنه قد بلغت درجة تأثري الربنامج التدرييب على العينة التجريبية    33  من خالل اجلدول رقم
 صفة حتمل السرعة

r = .82)  )  عند(Df = 5 , t = 3.25 , Sig = .023 ) 
 .على العينة التجريبية وهي نسبة مقبولة82 %ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب أثر بنسبة  

 
  .السرعة  تحمل  في  التجريبية  العينة  على البرنامج  تأثير  درجة  يوضح:  34شكل رقم  
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 :الفرضية الرابعة تحليل نتائج عرض و ـ 4ـ1
توجد فروق ذات داللة احصائية للعينتني التجريبية و الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة 

، حتمل السرعة( يف القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض 
  القياس البعدي لصاحل العينة التجريبية.
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 الالهوائية اللبنية:القدرة   ـ 1ـ 4ـ1

يبين دراسة مقارنة بين االختبار البعدي للعينتين التجريبية و الضابطة في متغير القدرة   :34جدول  
 الالهوائية اللبنية.

 احلسايب للعينة التجريبية قد بلغنالحظ أن املتوسط    34  من خالل اجلدول رقم
(M = 12.01 , SD = 1.17 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 10.68 , SD = .794 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = -2.62 , Df = 10 , p < .05))   . هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا 

 
 الالهوائية  القدرة  متغير في  الضابطة  و التجريبية  للعينتين  البعدية  النتائج  يوضح:  35شكل رقم  

 .اللبنية

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n  t Df 

 10 *2.29- 037.- ,2.62- 6 794. 10.68 6 1.17 12.01 القياس البعدي

* p < .05 
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 السعة الالهوائية اللبنية: ـ 2ـ 4ـ1
 لسعةامتغير   في  الضابطة  و  التجريبية  للعينتين   بعديال  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين  :35جدول  

 .اللبنية  الالهوائية

 العينة 
95% CI for 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n t Df 

بعديالقياس ال  44.16 3.18 6  38.83 2.78 6 -9.18, -1.48 -3.08 10 

* p < .05 

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  35من خالل اجلدول رقم  
(M = 44.16 , SD = 3.18 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 38.83 , SD = .278 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = -3.08 , Df = 10 , p < .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا. 

 

 الالهوائية  السعة  متغير في  الضابطة  و التجريبية  للعينتين  البعدية  النتائج  يوضح:  36شكل رقم  

 .اللبنية
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 مؤشر التعب: ـ 3ـ 4ـ1

 مؤشر  متغير في  لضابطةا  و  التجريبية  للعينتين   بعديال  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  36جدول  
 .التعب

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  36من خالل اجلدول رقم  
(M = 8.51 , SD = 1.09 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 10.66 , SD = 1.30 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = 3.08 , Df = 10 , p < .05))   . هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا 

 

 .التعب  مؤشر  متغير  في  والتجريبية الضابطة  للعينتين  البعدية  النتائج  يوضح:  37شكل رقم  

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

الضابطةالعينة    العينة التجريبية      

 M SD n  M SD n  t Df 

 10 *3.08 3.69 ,593. 6 1.30 10.66 6   1.09 8.51 القياس البعدي

* p < .05 
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 القوة االنفجارية: ـ 4ـ 4ـ1

 القوة  صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   بعديال  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين  :37جدول  
 .االنفجارية

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  37من خالل اجلدول رقم  
(M = 2.36 , SD = .035 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 2.22 , SD =.106 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = -3.09 , Df = 10 , p < .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا. 

 
 .االنفجارية  القوة  صفة  في  والتجريبية الضابطة  للعينتين  البعدية  النتائج  يوضح:  38شكل رقم  

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n  t Df 

 10 -*3.09 039.- ,243.- 6 106. 2.22 6 035. 2.36 القياس البعدي

         * p < .05 



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   137

 السرعة القصوى: ـ 5ـ 4ـ1

سرعة ال  صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   بعديال  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  38جدول  
 القصوى.

 للعينة التجريبية قد بلغنالحظ أن املتوسط احلسايب    38من خالل اجلدول رقم  
(M = 7.41 , SD = .454 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 7.41 , SD =.397 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = 3.01 , Df = 10 , p < .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا. 

 

 القصوى  السرعة  صفة  في  والتجريبية الضابطة  للعينتين  البعدي  النتائج  يوضح:  39شكل رقم  

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

الضابطةالعينة    العينة التجريبية      

 M SD n  M SD n  t Df 

 10 *3.01 904. ,135. 6 415. 7.93 6     078. 7.41 القياس البعدي

* p < .05 
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 السرعة:تحمل   ـ 6ـ 4ـ1

تحمل   صفة في  والتجريبية  الضابطة  للعينتين   بعديال  االختبار  بين   مقارنة دراسة  يبين:  39جدول  
 .السرعة

 نالحظ أن املتوسط احلسايب للعينة التجريبية قد بلغ  39من خالل اجلدول رقم  
(M = 58.61 , SD = 1.70 , n = 6أما بالنسبة للعينة ال )ابطة بلغ املتوسط احلسايب ض 
(M = 60.62 , SD =.245 , n = 6  و عند مستوى الداللة )بلغ كل من 05 . 

t = 2.85 , Df = 10 , p < .05))   هلذا كان القرار اإلحصائي دال معنويا. 

 
  .السرعة  تحمل  صفة  في  والتجريبية الضابطة  للعينتين  البعدية  النتائج  يوضح:  40شكل رقم  

 CI for %95 العينة 

Mean 

Difference 

  

   العينة الضابطة  العينة التجريبية  

 M SD n  M SD n  t Df 

 10 *2.85 3.57 ,441. 6 245. 60.62 6 1.70 58.61 القياس البعدي

* p < .05 
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 :نتائجال  مناقشة ـ 2

للمشكلة املطروحة سوف ا يف الدراسة امليدانية، وإلجياد حل إليهبغية توظيف البيانات والنتائج اليت توصلنا 
 نقوم مبناقشة النتائج بالفرضيات.

 :ىاألول  الفرضية   نتائج  مناقشة ـ 1ـ2

حصائية للعينتني التجريبية و إال توجد فروق ذات داللة أنه  إىلاليت تشري  دراسةمن خالل فرضية ال
 تيف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفا الضابطة

 .، حتمل السرعة( يف القياس القبليالقصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  

  " 13" "12" "11" "10ل رقم "او ا يف دراستنا يف اجلد إليهاليت توصلنا  دراسةو من خالل نتائج ال
القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب، حبيث مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف " 15" "14"

 التجريبية و الضابطة و ذلك يف االختبار القبلي. تنيبني العين القوة االنفجارية، السرعة القصوى و حتمل السرعة
فمن أجل استخدام  املطبقة كانتا متكافئتني، اإلختباراتمما يعين أن عينيت البحث الضابطة و التجريبية يف البداية 

و  اجتماعيأهنم يف مرحلة سنية و وضع  إىل نيتالعين تكافؤنات الدراسة، و يعود عي تكافؤاملنهج التجرييب يشرتط 
 خر.آترفيهي  أو    رياضي هنم ال ميارسون أي نشاطأمستوى دراسي واحد كما 

  قد حتققت.  األوىل  و من خالل هذا كله نقول أن فرضية البحث  
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 :نيةالفرضية الثا نتائج  مناقشة ـ 2ـ2

ال توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة 
، حتمل السرعة( بني القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض 

 .القياس القبلي و البعدي

"  20" "19" "18" "17"" 16"ل رقم او ا يف دراستنا يف اجلد إليهاليت توصلنا  دراسةخالل نتائج الفمن 
)القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و حبيث مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية يف " 21"

 .بعدي، حتمل السرعة( بني القياس القبلي و الالقصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة    الصفاتبعض  

عدم وجود فرق معنوي بني االختبارين  إىل" اليت حتصلنا عليها 17" "16نتائج اجلدولني " حيث تشري
على الرغم من وجود فرق يف املتوسطات احلسابية لصاحل االختبار البعدي يف   ،الضابطة ةللعينالقبلي و البعدي 

الربنامج التدرييب  إىلرجعت الباحثة هذه النتيجة أو قد  .القدرة الالهوائية اللبنية و السعة الالهوائية اللبنيةكل من 
 ،التدرج يف محولة التدريب ال و هوأمل يراعي مبدأ من مبادئ التدريب و الذي العينة الضابطة  علىاملستخدم 

و هذا ما اتفق مما سبب عدم حدوث تكيف العضلة،  حيث كان كل من حجم و شدة احلصص التدريبية ثابتة،
"زيادة محل التدريب جيب أن حتدث بطريقة تدرجيية و على أن  إىلي و عبدالفتاح هبذا اجملال و عليه كل من عال

التدرج بزيادة فرتات زمنية تسمح حبدوث التكيف الفيسيولوجي، و لتحقيق زيادة احلمل التدرييب يفضل دائما 
 .(2000)عالوي،    احدى مكونات احلمل التدرييب"

فرق معنوي بني االختبارين القبلي و  ال يوجد هنأ" 18ول "يف اجلدمؤشر التعب ظهرت نتائج أو قد 

نه مل يصل أإال  على الرغم من وجود فرق يف املتوسطات احلسابية لصاحل االختبار البعدي ،البعدي للعينة الضابط

  احتواء عدم  إىلتعزو الباحثة هذا  و،عند هذه العينةملموس يف مؤشر التعب وجد حتسن ال يأي  ملستوى الداللة،

و اليت تؤدي بالرياضي للتكيف مع زيادة  ،على جرعات تدريبية قصوىذه العينة هلالربنامج التدرييب املستخدم 

يف العضالت أثناء العمل البدين وزيادة األكسجني إىل حده األعلى فال يستطيع اجلسم محض الالكتيك 
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بسبب فرتات الراحة الغري مقننة،  كذاو   ،(2006)البشتاوي،  ا أشار إليهو هذا م االستمرار بعد ذلك بالعمل

 هناك رتابة يف مستوى العدائني.مة التعب و بالتايل او أي عدم حتسني مق

 إىل" تبني عدم وجود فرق معنوي و ترجع الباحثة ذلك 19نتائج اجلدول " فإن القوة االنفجاريةبالنسبة و 
 ستعمال الطرق البسيطة و التقليدية يفإ إىلو يعود هذا ، عدم جناعة الربنامج التدرييب اخلاص بالعينة الضابطة

يت تعتمد على تدريب السرعة و فقط، أي سرعة االنقباض العضلي و الذي يتأثر بعدة عوامل منها التدريب و ال
طالة و التقصري، أي ما يعرف بدورة اإلالوراثة، و يهملون أهم خاصية من خصائص العضلة أال و هي املطاطية، 

 نقباضات قوية و سريعة.إمما ينتج    و كذا خاصية االستثارة أي قابلية جتنيد أكرب عدد ممكن من األلياف العضلية،

" تبني عدم وجود فرق معنوي أما عند مقارنة املتوسطات 20نتائج اجلدول " فإن  لسرعة القصوىا أما
عدم تقنني محولة التدريب و  إىلو ترجع الباحثة ذلك  ،السرعة ارتفعت بنسبة ضئيلة جدان أاحلسابية فنالحظ 

راحة كاملة سلبية، و كذا عدم التنويع بني   إىلبصفة خاصة زمن الراحة الالزم من أجل تطوير السرعة و اليت حتتاج  
 مرت.  400يت تساعد يف تنمية السرعة لرياضيي  طرق التدريب ال

ود فرق معنوي بني عدم وج إىل" اليت حتصلنا عليها و اليت تشري 21و من خالل نتائج اجلدول "
الربنامج التدرييب  إىلرجعت الباحثة هذه النتيجة أقد حتمل السرعة، و يف  ةالختبارين القبلي و البعدي للعينا

 إنتاجيستهدف النظام الطاقوي الثاين الذي يعتمد بدرجة كبرية على املستخدم مع العينة الضابطة و الذي مل 
نه ال يستطيع اهناء السباق بنفس أمرت، إذ 400أكرب عائق بالنسبة لعدائي محض اللنب، هذا األخري الذي يشكل 

 تأخري ظهوره.أو     اذا كان يستطيع حتمل محض اللنبالإسرعة االنطالق و نفس الوترية  

أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية  إىلاليت تشري  ةنيثاال دراسةه نقول أن فرضية الو من خالل هذا كل
 الصفاتللعينة الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض  

 د حتققت.ق  القياس القبلي و البعدي، حتمل السرعة( بني  القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة  
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 :ثالثةالفرضية ال نتائج  مناقشة ـ 3ـ2

توجد فروق ذات داللة احصائية للعينة التجريبية يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة 
، حتمل السرعة( القصوىالبدنية )القوة االنفجارية، السرعة    الصفاتالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض  

 .لصاحل القياس البعدي

"  28" "26" "24" "22ل رقم "او ا يف دراستنا يف اجلد إليهاليت توصلنا  دراسةو من خالل نتائج ال
)القدرة و السعة  يف بعض املتغريات الفيسيولوجيةحبيث كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية " 32" "30"

بني  ، حتمل السرعة(القصوىالالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، السرعة 
 القياس القبلي و البعدي لدى اجملموعة التجريبية.

لدى اجملموعة  القدرة الالهوائية اللبنية" نرى أن هناك تطورا  حصل يف 22من خالل مالحظتنا للجدول"
التجريبية فقد أظهر اجلدول فروقا  معنوية بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار البعدي، وميكن للباحثة 

، والذي احتوى على التدريب الذي نفّذته اجملموعة التجريبية فاعلية الربنامج التدرييب إىلأن تعزو هذه النتيجة 
و لتطوير القدرة الالهوائية اللبنية  . ب بني الفرتي املرتفع الشدة و التكرارياو بطريقتني خمتلفتني بالتن البليومرتي

قامت الباحثة بربجمة حصص من حيث احلمولة و الشدة املناسبة لتطوير القدرة الالهوائية اللبنية وهذا ما وضحته 
أن كل من التدريب الفرتي املرتفع  (2008)أمرية، رى األول يف الربنامج التدرييب، حيث ت يف اجلانب التطبيقي 

الشدة و التكراري ميكن استخدامه يف تدريب اللياقة الالهوائية لتحسني القدرة الالهوائية اللبنية، و الرتكيز على  
 زيادة كفاءة هذا النظام.

)جعفر، ، (2011)صبيح، ، (2014)السعدون، ، (2016)جودت، كل من   إليهو هذا ما وصل   
تطوير القدرة الالهوائية  يف دراساهتم املتمثلة يف استخدام التدريب البليومرتي ل،(2008)يوسف، ، (2010

من خالل   (2005)سليمان، و  (2006)الدباغ،  ، (2013)حامد، ، (2016)مجيل، اللبنية، أما 
 يزيد دريبات البليومرتية بالطريقة الفرتيةتالفممارسة  ،الفرتي بداللة شدة التدريبلقدرة الالهوائية اللبنية ل مهتادراس

  رين العامل احلاسم هلذه الزيادة.فحجم و شدة التما  الطاقة خالل وحدة من الزمن،  إنتاجكمية    يف

و تعزو الباحثة  حل  االختبار البعدي," فروق معنوية لصا23تظهر النتائج يف اجلدول " السعة اللبنية أما 
وكذلك  العضلةالتحسن الوظيفي الذي حدث يف  إىلن التدريبات اليت خضعت هلا العينة قد أدت أ إىلذلك 
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نتيجة زيادة حجم  العملخالل وقت الطاقة  إنتاجيف  حتسني كفاءة العضلة إىلمما أدى  املخزون الطاقويزيادة 
 . املخزنة فيهاالعضلة و الطاقة  

يف دراساهتما املتمثلة يف استخدام   (2011)صبيح،    و  (2016)جودت،    إليهو هذا ما توصل   
،  (2011)عواد،    ،(2013)حامد،  لتحسني السعة الالهوائية اللبنية، كما استخدم كل من    التدريب البليومرتي

املتحصل عليها   هم النتائجأمن  لتطوير السعة اللبنية، و  الفرتيالتدريب    (2005)سليمان،  و    (2006)الدباغ،  
يف القياسات البعدية   زيادة السعة الالهوائية اللبنية  إىلدى  أالفرتي   البليومرتي و  التدريبن  يف خمتلف الدراسات أ

 .لالختبارات البدنية عند مقارنتها بالقياسات القبلية

" يظهر فرق معنوي بني االختبار القبلي والبعدي 24من خالل اجلدول رقم " ملؤشر التعبو بالنسبة 
وتأخر الدخول يف  ،طولأهوائي ملدة الولصاحل االختبار البعدي. وهذا يدل على فاعلية قدرة العداء على العمل ال

 تاجنن زيادة ركض املسافات املتوسطة والشدة العالية بالتدريب تظهر كفاءة الرياضي إلأاذ    ،العتبة الفارقة الالهوائية
،  (2016)مجيل، كل من   إليهو هذا ما توصل  االجناز،الطاقة خالل العمليات الالهوائية واحملافظة على مستوى 

 استخدام التدريب الفرتييف  ةاملتمثل م ثهو يف حب (2005)سليمان، و  (2006)الدباغ، ، (2011)عواد، 
حيث ظهرت فروق معنوية بني االختبار القبلي  لتأخري التعب و حتمل محض الالكتيك يف العضالت و الدم

 .والبعدي ولصاحل البعدي

 ولصاحل االختبار البعدي" يظهر فرق معنوي بني االختبار القبلي والبعدي 25من خالل اجلدول رقم "و 
يف احتواء الربنامج على التدريبات البليومرتية و اليت تعتمد  إىلو تعزو الباحثة هذا التحسن . يف القوة االنفجارية

ساس على القوة االنفجارية يف أدائها، و كذا الطريقة التكرارية اليت تعتمد على الشدة العالية يف األداء و هذا ما األ
إىل أن التدريب البليومرتي يعترب جمموعة من  (2002)السيد، ، حيث يشري تطوير القوة االنفجاريةساعد يف 

، و التدريب التمارين صممت من أجل تنمية القوة املطاطية العضلية من خالل ما يعرف بدورة اإلطالة و التقصري
لفرملة اليت حتدث نتيجة لوزن اجلسم يف حركاته الديناميكية مثل الوثب البليومرتي يعتمد على حلظات التسارع و ا

االرتدادي بأنواعه، و هذا األسلوب يف التدريب يساعد على تنمية القدرة العضلية، و بالتايل فإنه حيسن األداء 
البليومرتي على متارين القفز يعمل على زيادة أن اعتماد التدريب    (2003)أبو العالء،  الديناميكي. و حيث يرى  

استثارة األلياف العضلية اليت تؤدي إىل اشرتاك عدد كبري منها، ينتج عنه انقباض قوي و سريع يعمل على زيادة 
 األداء املنفجر.
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،  (2016)الكرمدي، ، (2016)جودت، ، (2017)خالد، دراسات  إليهو هذا ما توصلت   
)بلقاسم، ، (2009)محيد،  ،(2009)قاسم، ، (2010)جعفر،  ،(2013)الوائلي،  ،(2015)سويدان، 

2008) ،(Monoem, 2008) ، ،يف دراساهتم  (2004)خلف، و  (2005)اجلميلي، ، (2008)يوسف
 باستخدام التدريب البليومرتي،و اليت هدفت إىل تطوير القوة االنفجارية  

" الذي يظهر أن هناك فرق معنوي بني االختبار القبلي و البعدي 26ومن خالل مالحظة اجلدول رقم "
مج التدرييب املطبق على العينة و تعزو الباحثة هذا التحسن اىل الربنايف السرعة القصوى لصاحل االختبار البعدي، 

التجريبية، و الذي استهدف السرعة القصوى و ذلك باستخدام التدريب التكراري الذي ميتاز بالشدة القصوى 
، و بالتايل ATPو فرتات الراحة الكاملة، اليت تساعد العضلة على إعادة إنتاج الفوسفوكرياتني و  90-100%

اعادة نفس التمرين بالشدة القصوى، و ما السرعة اال اعادة تكرار االنقباضات العضلية بقوة و قدرة العضلة على 
 سرعة كبرية.

)اجلميلي، ، (2015)سويدان، ، (2016)جودت، ، (2017)شريط، و هذا ما تطابق مع دراسات 
 و اليت هدفت إىل تطوير السرعة باستخدام التدريب البليومرتي،    (2009)قاسم،  و    (2005

" فقد ظهرت فروق معنوية ولصاحل 27يف اجلدول رقم " او املالحظ نتائجه لتحمل السرعةما بالنسبة أ
فراد  أاالختبار البعدي و تعزو الباحثة هذا بسب أن الربنامج احتوى على حجم وشدة وراحة متناسبة مع قدرات 

 كمالإمرت اذ ال ميكنه  400حيث انه جيب على العداء توزيع سرعته وجهده على طول مسافة ركض  ،العينة
مرت  400ن فعالية ركض أل ،ت يف االداءاو زيع اجلهد بشكل متفلذا جيب تو  ،السباق بسرعة واحدة حىت النهاية

لذا تكون التمارين املستخدمة  ،ايته وكذلك حتمل السرعة يف الوسطتتطلب سرعة عالية يف بداية السباق و هن
داء الفعالية بالشدة العالية أوقدرته على  ،رياضيكيف يف االجهزة الوظيفية للحبيث يصاحبها ت ،لعاليةذات الشدة ا

 مته للتعب احلاصل.او على الرغم من تراكم حامض الالكتيك ومق

دراسة تأثري تنمية التحمل  إىل( يف حبثه الذي يهدف 2004محدي حممد علي ) إليههذا ما توصل 
جرى أملتسابقي املسافات الطويلة حبيث الالهوائي على بعض املتغريات البدنية و الفيسيولوجية و املستوى الرقمي 

 هم نتائجه حتسن يف مستوى االجناز الرقمي.أانت كسنة و قد    18عداء حتت    16الدراسة على عينة من  



 عرض و تحليل و مناقشة النتائج   145

" و اليت تظهر نسبة تأثري  33" "31"" 29" "27" "25" "23و من خالل نتائج اجلداول رقم "
الربنامج التدرييب على العينة التجريبية يف املتغريات الفيسيولوجية و البدنية للعدائني، تعزو الباحثة هذا التطور إىل 
الربنامج التدرييب املقرتح الذي يعتمد أساسا على التدريب البليومرتي بالطريقتني الفرتي املرتفع الشدة و التكراري، 

و اليت هدفت إىل معرفة أثر تدريب بليومرتي بطريقة التدريب  (Monoem, 2008)و هذا ما أكدته دراسة 
ىل جناعة استخدام التدريب الفرتي املرتفع الشدة يف تقنني متارين البليومرتي، و  إالفرتي و اليت توصل من خالهلا 

و اليت توصلت اىل أن التدريب البليومرتي بالطريقة التكرارية له فاعلية يف تطوير  ( 2004)خلف، كذا دراسة 
 املتغريات املدروسة.

نه توجد فروق ذات داللة احصائية أ إىلة اليت تشري لثالثا دراسةو من خالل هذا كله نقول أن فرضية ال
يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة الالهوائية  التجريبية  العينةبني القياس القبلي و البعدي لدى 

، حتمل السرعة( لصاحل القياس القصوىاللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، السرعة 
 قد حتققت.  البعدي
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 :الفرضية الرابعة نتائج  مناقشة ـ 4ـ2
توجد فروق ذات داللة احصائية للعينتني التجريبية و الضابطة اليت تشري إىل أنه    دراسةمن خالل فرضية ال

الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب( و بعض الصفات البدنية )القوة و السعة  يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة  
 ، حتمل السرعة( يف القياس البعدي لصاحل العينة التجريبية.القصوىاالنفجارية، السرعة  

"  37" "36" "35" "34اليت توصلنا إليها يف دراستنا يف اجلداول رقم " دراسةو من خالل نتائج ال
السعة الالهوائية اللبنية،  الالهوائية اللبنية، القدرةوق ذات داللة إحصائية يف حبيث كانت هناك فر " 39" "38"

 حتمل السرعة لصاحل العينة التجريبية. و  القصوىالقوة االنفجارية، السرعة  ،  مؤشر التعب

 مما سبق تري الباحثة أن الربنامج التدرييب املطبق علي اجملموعة التجريبية والذي حيتوي على التدريب
حتسني املتغريات الفسيولوجية  ىكان له تأثري إجيايب عل  بليومرتي بطريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة و التكراريال

 طة. و تعزى الباحثة هذا الفرق إىلغرار اجملموعة الضاب ىألفراد اجملموعة التجريبية عل و الصفات البدنيةاملدروسة 
القدرة وكانت فرتة تطبيق البحث فرتة كافية إلحداث تغيري يف ، رتفعا  نسبيا  أن املستوي التدرييب ألفراد العينة كان م

 .و السعة الالهوائية اللبنية و مؤشر التعب و كذا القوة االنفجارية، السرعة القصوى و حتمل السرعة

القياس و اليت  تشري إىل أنه توجد فروق ذات داللة احصائية يف    الرابعة  الدراسةو من هنا نقول أن فرضية  
البعدي بني اجملموعة التجريبية و الضابطة يف بعض املتغريات الفيسيولوجية )القدرة و السعة الالهوائية اللبنية،  

لصاحل العينة التجريبية  ، حتمل السرعة( القصوىمؤشر التعب( و بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، السرعة 
 قد حتققت.
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 االستنتاج العام: ـ 3

حتليل و مناقشة النتائج  و بعد  مناسبة إحصائية بوسائل مبعاجلتها قمنا اليت الدراسة إشكالية انطالقا من

املتوصل إليها من خالل الدراسة امليدانية بتطبيق برنامج تدرييب خاص يعتمد على طرق حديثة يف التدريب، و قد 

ملدروسة لصاحل العينة تبني جليا أن هناك فروق دالة إحصائيا يف املتغريات الفيسيولوجية و الصفات البدنية ا

 :التالية  النتائج  إىل  وصلناتالتجريبية  

السعة الالهوائية اللبنية،   الالهوائية اللبنية، القدرة مستوى والتجريبية يف الضابطة العينتني بني هناك تقارب •
 .القبلية  اإلختبارات إجراء القصوى أثناءالقوة االنفجارية، السرعة  ،  مؤشر التعب

 العينة لدى دراستنا يف املستهدفة البدنية و الصفات املتغريات الفيسيولوجية مستوى يف وثبات استقرار •
 الفرتة.  هذه  خالل حتسن حتقق ومل  البعدية  اإلختبارات  أثناء الضابطة

 اإلختبارات يف التجريبية العينة لدى املستهدفة و الصفات البدنية املتغريات الفيسيولوجية مستوى يف حتسن •
 القبلية.  لالختبارات  بالنسبة  البعدية

القوة ، السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب الالهوائية اللبنية، القدرة مستوى يف تقدم التجريبية العينة حققت •
 .الضابطة  العينة  عن منه  البعدية  اإلختبارات  القصوى خاللاالنفجارية، السرعة  

املرتفع الفرتي  التدريبالبليومرتي بطريقيت  التدرييب املقرتح )املعتمد على التدريبالربنامج  أن نستنتج ومنه
)القدرة و السعة الالهوائية اللبنية،  املتغريات الفيسيولوجية اجيايب على تنمية بعض ( كان له أثر الشدة و التكراري

 مرت، 400لعدائي  ، حتمل السرعة( لقصوىمؤشر التعب( و بعض الصفات البدنية )القوة االنفجارية، السرعة ا
املستهدفة بالنسبة للعينة و الصفات البدنية  املتغريات الفيسيولوجيةتوى مجيع مسعلى حيث وجد أن هناك تطور 

 .التجريبية باملقارنة مع العينة الضابطة
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و اليت كانت عبارة عن استبيان مقدم  بعد ما توصلنا إليه من خالل الدراسة االستطالعية  األوىلو 
مرت تبني أن املدربني ال يعتمدون على طرق صحيحة  400للمدربني و الذي متحور حول طريقة تدريب عدائي 

يف تدريب عدائي هذه الفعالية و هذا راجع إىل نقص كفاءة املدربني بصفة عامة و حتكمهم يف طرق التدريب 
على ضوء هذه النتائج و ما إختربته الطالبة الباحثة يف امليدان ، و ملرحلة العمريةلفعالية يف هذه ااملناسبة هلذه ا
 توصي مبا يلي:

 إختيار مدربني أكفاء لعملية التدريب. •

رفع القدرات املعرفية للمدربني يف جمال التدريب الّرياضي بأسلوب علمي و هذا عن طريق  •
 دريبية.املشاركة يف امللتقيات العلمية و الدورات الت

نؤكد على املدربني بضرورة االطالع على ما هو جديد يف جمال بناء و ختطيط الربامج التدريبية  •
 العلمية.

االهتمام باإلختبارات و القياسات الفيسيولوجية ملعرفة مستوى الرياضيني من أجل االستمرار يف  •
 املمارسة و حتقيق النتائج على املدى البعيد.

الفسيولوجية الطبية باستمرار قبل و أثناء تطبيق املناهج التدريبية ملالحظة إجراء الفحوصات  •
التكيف الوظيفي لألجهزة احليوية ملواكبة مستوى التطور الذي حيدث نتيجة الستمرارية التدريب لالستفادة منها 

 يف تقنني احلمل التدرييب و حتديدها استنادا على األسس العلمية.

 باالهتمام أثناء تنفيذ الربامج التدريبية بتنمية الكفاءة البدنية و استخدام التأكيد على املدربني •
 يفية مبا يتناسب و متطلبات الفعالية الرياضية.وظ مؤشر التعب كمؤشر للمحافظة على فاعلية وكفاءة اجلسم ال

 ية.عادة الدراسة نفسها ولكن عند الفئات الصغرى، و االعتماد على القياسات األنرتوبومرت إ •

إجراء دراسات مشاهبة على عدائي االختصاصات األخرى تأخذ بعني االعتبار متغريات البحث       •
احلايل.



   

 
 

 

خاتمة  
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 خاتمة:

وال  الرياضيراجع باألساس إىل إعداد وتطوير ألعاب القوى مبختلف ختصصاهتا إن التقدم الذي عرفته 

يتسىن هذا إال من خالل توفري وبناء الربامج التدريبية بأسس علمية يف جمال التدريب الرياضي احلديث، ويكون فيه 

 من خالل برنامج الرياضنيصل العلم واملعرفة إىل  املدرب هو احلجر األساس يف جناح العملية التدريبية فهو الذي يو 

من طرق التدريب  الرياضة، وعليه وجب أن يساير التطور اهلائل والتقدم العلمي الكبري الذي وصلت إليه التدريب

فالربامج التدريبية املقننة ، ستند إىل احلقائق العلمية اليت قدمتها خمتلف العلوم األخرىيوإعداد الالعبني والذي 

واملبنية على أسس سليمة حترتم القوانني ونظريات التدريب الرياضي احلديث هي الكفيلة الوحيدة بوصول الالعب 

 .إىل املستوى العايل

ومن هنا إنطلقت فکرة هذه الدراسة و املتمثلة يف أثر التدريب البليومرتي بطريقيت "الفرتي املرتفع الشدة" 

حيث توصلت الباحثة من  ،مرت 400سيولوجية و البدنية لدى عدائي و "التكراري" على بعض املتغريات الفي

خالل هذه الدراسة و بعد اطالعها على الكثري من األحباث و النظريات املتعلقة بالتدريب الرياضي عموما و 

مرت أواسط إىل أن التدريب  400التدريب البليومرتي خصوصا، السيما ما تعلق به لدى عدائي اختصاص 

ي بطريقيت الفرتي و التكراري يطور صفات السرعة و القوة االنفجارية و كذا حتمل السرعة، و انعكاس البليومرت 

اجيايب على تقليص التعب لدى العدائني كما يساعد يف سرعة اإلستشفاء لديهم، كما أنه يزيد من القدرة و السعة 

بالتايل حتسني اإلجناز الرقمي لدى العدائني و  الالهوائية اللبنية مما يؤدي إىل حتسني كفاءات اجلسم الوضيفية، و

 هذا ما يدعو إليه التدريب الرياضي املعاصر.

فالبحث  وميكن التعمق فيها أكثر يف هذا التخصصنطالقة جديدة إبداية  يه هذه الدراسةكما أن 

العلمي والسعي اجلاد يوصالن إىل أكثر من هذا الشيء الذي يفتح اجملال حنو دراسات مكملة واليت ميكن أن 

 .تأخذ من حبثنا هذا منطلقا لبحث أمشل وأوسع  
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 المالحق

 : تقصي1ملحق رقم  

 جامعة زيان عاشور الجلفة
 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 طروحة تخرج لنيل شهادةأ
 الدكتوراه في علوم و تقنيات النشاط البدنية والرياضية

 تخصص: تدريب و تحضير بدني
 

 خاص بالدراسة االستطالعية:  استبيان

 حتية طيبة و بعد....

يف إطار إجناز اطروحة خترج لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية  

لذا نرجو ،  ختصص تدريب و حتضري بدين، يشرفين أن أضع بني أيديكم هاته االستمارة اليت تندرج يف إطار حبثنا

يك الشخصي جتاه املواقف املتعلقة بعملية التكرم مبليء االستمارة واليت تتضمن عددا من العبارات اليت تعكس رأ

 مرت.  400التدريب اخلاصة بعدائي  
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 : تحكيم االختبارات2ملحق رقم  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة زيان عاشور اجللفة

 ياضيةمعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الر 

 

 :لقياس بعض المتغيرات الفيسيولوجية و البدنيةبتحكيم اختبارات  استبيان خاص  

 

  الرياضية  و  البدنية  النشاطات  تقنيات و  علوم  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل خترج  اطروحة  إجناز إطار  يف

، يشرفين أن أضع بني أيديكم هاته االستمارة اليت تندرج يف إطار حبثنا املتمثل يف   بدين  حتضري  و  تدريب  ختصص

 المتغيرات  بعض  على"  التكراري"  و"  الشدة المرتفع  الفتري"  بطريقتي  البليومتري  التدريب  أثر  دراسة"

االنفجارية، السرعة القصوى و البدنية )القوة    و الفسيولوجية )السعة و القدرة الالهوائية، مؤشر التعب(

 و  الفيسيولوجية  املتغريات  تطور  قياس  يف هبا  العمل  املراد  االختبارات  بتحكيم  التكرم  نرجو  لذا.  "تحمل السرعة(

 .اواسط  مرت  400  لعدائي  البدنية

 

 

   :دكتورإشراف ال  تحت                                              :الباحثة  لبةامن إعداد الط

  حناط   لقادراعبد                                                                حلوز  هوارية



 

I)  :اختبارات الصفات البدنية 

 متر:60اختبار الجري   .1

 : قياس السرعة القصوى لالعب.هدف االختبار

 الوسائل المستعملة:

 شواخص، ميقايت، صافرة.  02مضمار العاب القوى،   ✓

 :األداء  مواصفات

 مرت بأقصى سرعة ممكنة.  60تضمن اجلري ملسافة  ي

 هذا االختبار: ✓

 مناسب:            ▪

 غير مناسب:     ▪

 ..................................................................................  ارى التعديل: ▪

............................................................................................. 

  



 

 متر:  400اختبار الجري   .2

 .حتمل السرعةقيـاس    هدف االختبار:

 مرت بأقصى سرعة ممكنة.  400ملسافة  يتضمن اجلري  

  األدوات المستعملة:

 مضمار العاب القوى، ميقايت، صافرة. ✓

 اختبار الوثب االفقي من الثبات: .3

 قياس القوة االنفجارية.هدف االختبار:    

 :األدوات

 خط للبداية.أرضية  يرسم على   ، شريط قياسارض مستوية ال تعرض لالنزالق،   ✓

 :األداء  مواصفات

و الذراعان عاليا. مث مرجحة   ان متباعدتان قليال باتساع احلوض،داء خلف خط البداية و القدميقف الع

و دفع األرض بالقدمني بقوة   مع مد الرجلني على امتداد اجلذع، الذراعان مع ثين الركبتني و ميل اجلذع أماما بقوة

 يف حماولة الوثب أماما أبعد مسافة ممكنة.

 هذا االختبار: ✓

 مناسب:            ▪

 غير مناسب:     ▪

 ..................................................................................  ارى التعديل: ▪

............................................................................................. 



 

II)  :اختبارات المتغيرات الفيسيولوجية 

 TEST  RASTاختبار راست:   .1

 قياس مؤشر التعب.  االختبار:هدف  

  األدوات المستعملة:

 ميدان العاب القوى،  ميقايت،  صافرة. ✓

 مرت لتحديد مسافة العدو و مسافة الراحة.35مرت بني كل  5ضافة  إمرت بشواخص و   35حتديد مسافة  

 :األداء  مواصفات

 دقائق قبل بداية االختبار.  5مدة   دقيقة و راحة  15اىل    10التسخني مدة  

ثواين بني التكرارات. مع تدوين الوقت لكل 10مرات مع راحة    6مرت  35ن حيقق العداء عدو مسافة  أ

 مرة.

   3الزمن   x  2السافة  xالقدرة القصوى= الوزن  حتسب النتائج كااليت:  

 محاوالت  6مجوع زمن   /القدرة االدنى(    –مؤشر التعب= )القدرة القصوى                          

 هذا االختبار: ✓

 مناسب:            ▪

 غير مناسب:     ▪

 ..................................................................................  ارى التعديل: ▪

............................................................................................. 

 



 

 

 TEST SONGاختبار القفز الجانبي:   .2

قياس السعة الالهوائية اللبنية.                             هدف االختبار:

             

  األدوات المستعملة:

ميدان العاب القوى،  ميقايت،  صافرة، شريط  ✓

 الصق.                    

 سم بالشريط الالصق من كال جانيب نقطة البداية.  30حتديد مسافة  

 :األداء  مواصفات

عند نقطة البداية، عند مساع الصافرة يقوم بالقفز برجلني مضمومتني اىل خط  يقوم الرياض بضم رجليه

  سرعة  بأقصى  يكمل  سم، و30سم من اجلهة اليمىن، مث يعود اىل الوسط مث اىل اجلهة اليسرى ليصل اىل خط  30

 ثانية. 60 يف ممكن  قدر  اكرب  اىل  ليصل

 وحدة. 0.5ينقط  ( و  1.2( بالوحدة، نصف دور )1.2.3.4يعد دور كامل )

 هذا االختبار: ✓

 مناسب:            ▪

 غير مناسب:     ▪

 ..................................................................................  ارى التعديل: ▪

............................................................................................. 



 

 المحكمين لالختبارات:  قائمة

 

ا
 الرقم

الدكتور  
 المحكم

الدرجة 
 العلمية

 االمضاء المالحظات مكان العمل التخصص

0
1 

 أ.د.علي بن قوة
أستاذ التعليم 

 العايل
تدريب 
 رياضي

جامعة 
   مستغامن

0
2 

د. برابح خري 
 الدين

  أستاذ حماظر
 -أ-

تدريب 
 رياضي

املركز اجلامعي 
  تسمسيلت

 
0

3 
د.خرويب حممد 

 فيصل
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
 رياضي

املركز اجلامعي 
  تسمسيلت

 
0

4 
د.حكمت 

 املنصوري
 أستاذ دكتور

بيوميكانيك  
تدريب 

 ألعاب القوى

جامعة سيان 
   العراق

0
5 

أ.د. بن قناب 
 احلاج

أستاذ التعليم 
 العاب القوى العايل

جامعة 
   مستغامن

0
6 

أستاذ التعليم  أ.د. صبان حممد
 العايل

تدريب 
 رياضي

جامعة 
   مستغامن

0
7 

أ.د. عبد العزيز 
 املصطفى

التعليم  دكتور
 احلركي

كلية األصالة 
  بالسعودية

 
0

8 
أ.د. ناصر عبد 

 القادر
أستاذ التعليم 

 العايل
جامعة  ألعاب القوى

  مستغامن
 

0
9 

أ.د. بن سي 
 قدور حبيب

التعليم   أستاذ
 العايل

جامعة  ألعاب القوى
 مستغامن

  



 

 د.بوحاج مزيان 10
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
   جامعة البويرة رياضي

د.عبد القادر  11
 حناط

  أستاذ حماظر
 -أ-

اإلرشاد 
النفسي  
 الرياضي

 جامعة اجللفة
  

د.غزايل عبد  12
 القادر

  أستاذ حماظر
 -أ-

النشاط  
البدين 

الرياضي  
 الرتبوي 

   جامعة الشلف

أ.د. قصري نصر  13
 الدين

أستاذ التعليم 
  العايل

جامعة اجلزائر 
03  

 

أ.د. شاريب  14
 بلقاسم

أستاذ التعليم 
 العايل

تدريب 
 رياضي

 اجللفةجامعة  
  

 د. قاسم خمتار 15
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
 رياضي

   جامعة اجللفة

 د. خالد محيدة 16
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
  جامعة اجللفة رياضي

 
  



 

 : رأي الخبراء في البرنامج3ملحق رقم  

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة زيان عاشور اجللفة

 معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

 :باخذ رأي الخبراء و المختصين في صالحية البرنامج  ةخاص  مارةاست

 ختصص الرياضية و البدنية النشاطات تقنيات و علوم يف الدكتوراه شهادة لنيل خترج اطروحة إجناز إطار يف

 دراسة"، يشرفين أن أضع بني أيديكم هاته االستمارة اليت تندرج يف إطار حبثنا املتمثل يف  بدين حتضري و تدريب

 الفسيولوجية المتغيرات بعض على" التكراري" و" الشدة المرتفع الفتري" طريقتيب البليومتري التدريب ثرأ

 ."البدنية  و

"القدرة و  الفيسيولوجية لقدراتا لتطوير بعض به العمل رايكم يف الربنامج املرادبإعطاء  التكرم نرجو لذا  

 لعدائي الصفات البدنية "حتمل السرعة، السرعة و القوة االنفجارية" والسعة الالهوائية اللبنية و مؤشر التعب" 

 .اواسط  مرت  400

 
 

 :  دكتورإشراف ال  حتت                                             :  الباحثة  لبةامن إعداد الط

 حنــــاط عبـــد القـــــادر ةــــــواريـوز هـــلـح

 



 

 المختصين و الخبراء:  قائمة

 

ا
 الرقم

الدكتور  
 المحكم

الدرجة 
 العلمية

 االمضاء المالحظات مكان العمل التخصص

0
1 

 أ.د.علي بن قوة
أستاذ التعليم 

 العايل
تدريب 
 رياضي

جامعة 
   مستغامن

0
2 

د. برابح خري 
 الدين

  أستاذ حماظر
 -أ-

تدريب 
 رياضي

املركز اجلامعي 
  تسمسيلت

 
0

3 
د.خرويب حممد 

 فيصل
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
 رياضي

املركز اجلامعي 
  تسمسيلت

 

0
4 

د.حكمت 
 املنصوري

 أستاذ دكتور

بيوميكانيك  
تدريب 
ألعاب 
 القوى

جامعة سيان 
   العراق

0
5 

أ.د. بن قناب 
 احلاج

أستاذ التعليم 
 العايل

العاب 
 القوى

جامعة 
   مستغامن

0
6 

 أ.د. صبان حممد
أستاذ التعليم 

 العايل
تدريب 
 رياضي

جامعة 
   مستغامن

0
7 

أ.د. عبد العزيز 
 دكتور املصطفى

التعليم 
 احلركي

كلية األصالة 
 بالسعودية

  
0

8 
أ.د. ناصر عبد 

 القادر
أستاذ التعليم 

 العايل
ألعاب 
 القوى

جامعة 
   مستغامن



 

0
9 

أ.د. بن سي 
 قدور حبيب

التعليم   أستاذ
 العايل

ألعاب 
 القوى

جامعة 
 مستغامن

  

 د.بوحاج مزيان 10
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
 جامعة البويرة رياضي

  

د.عبد القادر  11
 حناط

  أستاذ حماظر
 -أ-

اإلرشاد 
النفسي  
 الرياضي

  جامعة اجللفة
 

د.غزايل عبد  12
 القادر

  أستاذ حماظر
 -أ-

النشاط  
البدين 

الرياضي  
 الرتبوي 

جامعة 
   الشلف

أ.د. قصري نصر  13
 الدين

أستاذ التعليم 
  العايل

جامعة اجلزائر 
03   

أ.د. شاريب  14
 بلقاسم

أستاذ التعليم 
 العايل

تدريب 
 رياضي

   اجللفةجامعة  

 د. قاسم خمتار 15
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
 رياضي

   جامعة اجللفة

 د. خالد محيدة 16
  أستاذ حماظر

 -أ-
تدريب 
   جامعة اجللفة رياضي



 

 الربنامج التدرييب:  4ملحق رقم  

بواقع وحدتني باألسبوع الواحد يومي السبت و الثالثاء، وذلك من اجل  مت تصميم الربنامج التدرييبلقد 
  ساعة على االقل بني كل حصة و اخرى.  48االسرتجاع الذي حدده الباحثني و اخلرباء ب  

وحدة تدريبية ملدة ثالث اشهر، و كانت التدريبات جتري باملركب الرياضي قايد امحد بتيارت  24بواقع 
يف التمارين  و اجبديات اجلري مث البدءحيث تبدا احلصة بالتسخني و متارين اطالة مساءا،  3على الساعة 

 املقرتحة.
مت الدمج الطريقتني يف الربنامج بالتناوب، فأيام السبت استخدم فيها الطريقة التكرارية اما الثالثاء فللطريقة 

 رتجاع من اجل كل طريقة.الفرتية، و قد برجمت احلصص على هذا النحو من اجل املدة الالزمة لالس
أما بالنسبة لأليام االخرى من االسبوع فتجرى فيها حصص تدريبية عادية ) سعة هوائية، تدريب تقين و 

 راحة(.
 أهداف البرنامج:

 برجمت االهداف للحصص التدريبية وفق الوحدات التدريبية املتوسطة:
 .حتمل السرعة  و  تطوير السعة الالهوائية اللبنية -3
 السرعة   و    تطوير القدرة الالهوائية -4

 مؤشر التعب يف كل احلصص التدريبية.  القوة االنفجارية و  و العمل على  

 

 

 

 

  



 

 نموذج الوحدات التدريبية:

 ت: التكرارات، ر/ت: الراحة بين التكرارات، مج: عدد المجموعات، ر/مج: الراحة بين المجموعات.

الزمن 

 الكلي

زمن 

 عملال

 ر/

 مج
زمن  عدد ت ر/ ت مج

 مترين
 الشدة

% 
 التمرين

صة 
احل

 

 

68 '
40 " 

33 '
36 " 

2 ' 4 1 ' 6 14 " 

90 

 saut vertical maximalالقفز االفقي االقصى:         -  

ملس اهلدف، يف وضع الوقوف    وضع هدف للوصول اليه و حماولة 
القيام بثنية سريعة لألرجل و القفز حنو اهلدف و حماولة جتاوزه يف  

 قفزة او عدة قفزات. 

01 

الول
وع ا

السب
ا

 

28 '
40 " 

2 ' 4 1 ' 5 14 " 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

6 '
24 " 

/ / 1 ' 6 14 " 

 pied -cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى  

60 ' 
25 " 

25 '
30 " 

2 ' 6 15 " 6 10 " 

80 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 
°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز. 

02 
21 '
15 " 

2 ' 5 15 " 6 10 " 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

13 '
40 " 

2 ' 4 15 " 4 10 " 

   pied-cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى 



 

62 '
24 " 

28 '
40 " 

2 ' 4 1 ' 5 14 " 

95 

 vertical avec élan  Sautsالقفز االفقي لألمام:     -

بنصف    فور القيام خبطوة لألمام، جيمع الرجلني مع بعض و القيام
ثنية و القيام بقفزة لألعلى و البحث عن هدف معني برفع اليدين  

 لألعلى بأقصى درجة ممكنة، مث التحضري للسقوط. 

03 

ثاين
ع ال

سبو
 اال

28 '
40 " 

2 ' 4 1 ' 5 14 " 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 
°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز.  

6 '
24 " 

/ / 1 ' 6 14 " 

une pied sur -clocheواحدة على عتبة:  القفز على رجل   - 

marche 

الصعود على عتبة على نفس الرجل لألمام، الصعود و 
 اهلبوط لألمام و اخللف.

59 '
30 " 

21 '
15 " 

2 ' 5 15 " 6 10 " 

85 

 saut vertical maximalالقفز االفقي االقصى:        -

ملس اهلدف، يف وضع الوقوف    وضع هدف للوصول اليه و حماولة 
القيام بثنية سريعة لألرجل و القفز حنو اهلدف و حماولة جتاوزه يف  

 قفزة او عدة قفزات. 

04 
21 '
15 " 

2 ' 5 15 " 6 10 " 

 vertical avec élan  Sautsالقفز االفقي لألمام:     -

فور القيام خبطوة لألمام، جيمع الرجلني مع بعض و القيام بنصف  
ثنية و القيام بقفزة لألعلى و البحث عن هدف معني برفع اليدين  

 لألعلى بأقصى درجة ممكنة، مث التحضري للسقوط. 

17 ' 2 ' 4 15 " 6 10 " 

une pied sur -clocheواحدة على عتبة:  القفز على رجل   - 

marche 

الصعود على عتبة على نفس الرجل لألمام، الصعود و 
 اهلبوط لألمام و اخللف.

 
66 '
56 " 
 
 

11 '
52 " 

2 ' 2 1 ' 4 14 " 95 

 العمل على الدرج:
  sauts d’une jambeالقفز برجل واحدة على عتبة:    -

يف االسفل، الدفع بقوة   وضع رجل فوق عتبة و الثانية
لألعلى بالبحث على اقصى ارتفاع، العمل بنفس الرجل 

على نفس العتبة، استقرار بشكل جيد قبل البدء من 
 جديد.

05 

لث
 الثا

بوع
الس

ا
 



 

14 '
06 " 

2 ' 3 1 ' 3 14 " 

  sauts alternésالقفز املتناوب لألرجل:     -

يف االسفل، القفز مع تغيري الرجل   وضع رجل فوق عتبة و االخرى 
يف اهلواء، اذا كانت الرجل اليمىن هي رجل الدفع تغري بالرجل  

 اليسرى يف املرة الثانية. 

14 '
06 " 

2 ' 3 1 ' 3 14 " 
    montée de marches en piedالقفز بالرجلني مع:     - 

احلفاض على االرجل مستقيمة بدون ثين الركبتني، الصعود على  
 الدرج بدون توقف و العمل يكون بالكاحل فقط. 

11 '
52 " 

2 ' 2 1 ' 4 14 " 

une pied sur -clocheواحدة على عتبة:  القفز على رجل   - 

marche 

الصعود على عتبة على نفس الرجل لألمام، الصعود حىت 
 النزو بطريقة عادية.هناية الدرج، مث  

 مرت  50* جري سرعة ملسافة   " 10 8 ' 2 / / ' 15
 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

61 '
34 " 

20 '
50 " 

2 ' 5 15 " 5 14 " 

85 

 vertical avec élan  Sautsالقفز االفقي لألمام:     -

فور القيام خبطوة لألمام، جيمع الرجلني مع بعض و القيام بنصف  
ثنية و القيام بقفزة لألعلى و البحث عن هدف معني برفع اليدين  

 لألعلى بأقصى درجة ممكنة، مث التحضري للسقوط. 

06 
14 '
44 " 

2 ' 4 15 " 4 14 " 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 
°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز.  

13 ' 2 ' 3 20 " 4 20 " 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 
 مرت بعد كل تكرار مباشرة 30مث القيام جبري سرعة مسافة  •



 

13 ' 2 ' 3 20 " 4 20 " 

 pied -cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى. 
 مرت بعد كل تكرار مباشرة. 30مث القيام جبري سرعة مسافة  •

68 '
40 " 

33 '
36 " 

2 ' 4 1 ' 6 14 " 

90 

 saut vertical maximalالقفز االفقي االقصى:         -  

ملس اهلدف، يف وضع الوقوف    وضع هدف للوصول اليه و حماولة 
القيام بثنية سريعة لألرجل و القفز حنو اهلدف و حماولة جتاوزه يف  

 قفزة او عدة قفزات. 

07 

رابع 
ع ال

سبو
اال

 

28 '
40 " 

2 ' 4 1 ' 5 14 " 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

6 '
24 " 

/ / 1 ' 6 14 " 

 pied -cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى  

57 '
30 " 

23 ' 2 ' 6 10 " 6 10 " 

80 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 
°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز. 

08 
19 '
10 " 

2 ' 5 10 " 6 10 " 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

15 '
20 " 

2 ' 4 10 " 6 10 " 

   pied-cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى 
 

 

  



 

الزمن 
 الكلي

زمن 
 عملال

 ر/
زمن  عدد ت ر/ ت مج مج

صة  التمرين الشدة مترين
احل

 

 

73 '
36 " 

36 '
48 " 

3 ' 4 1 ' 6 12 " 

90 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  
 الركبتني للصدر. 

09 

مس
اخلا

وع 
السب

ا
 

36 '
48 " 

3 ' 4 1 ' 6 12 " 
  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

القيام خبطوة و القفز على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية، العمل  
 بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

61 '
29 " 

26 '
42 " 

2 ' 6 15 " 6 12 " 

80 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  
 الركبتني للصدر. 

10 26 '
42 " 

2 ' 6 15 " 6 12 " 
  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية، العمل   القيام خبطوة و القفز
 بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

8 '
 مرت  60* جري سرعة ملسافة   " 10 4 " 15 2 ' 3 " 50

 اجيابية االنطالق من الوقوف مع راحة 

71 ' 
60 ' 3 ' 4 2 ' 6 20 " 

95 

 foulées bondissantesاخلطوات الواسعة:             -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه الصدر،  
هبدف تنفيذ اعلى و اطول تنقل ممكن يف اهلواء،  فور سقوط الرجل  

 11 على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 

دس
لسا

وع ا
السب

 ا
 مرت  60* جري سرعة ملسافة   " 10 6 ' 2 / / ' 11

 الوقوف مع راحة سلبية االنطالق من 

56 '
48 " 

28 '
24 " 

2 ' 8 15 " 4 12 " 

85 

 foulées bondissantesاخلطوات الواسعة:              -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه الصدر،  
هبدف تنفيذ اعلى و اطول تنقل ممكن يف اهلواء،  فور سقوط الرجل  

 على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 
12 

28 '
24 " 

2 ' 8 15 " 4 12 " 

 pied -cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية على نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى. 



 

 مرت بعد كل تكرار مباشرة. 30مث القيام جبري سرعة مسافة  •

75 '
56 " 

45 '
20 " 

2 ' 8 1 ' 4 10 " 

95 

 foulées bondissantesاخلطوات الواسعة:             -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه الصدر،  
هبدف تنفيذ اعلى و اطول تنقل ممكن يف اهلواء،  فور سقوط الرجل  

 على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 
13 

ابع
الس

وع 
السب

 ا

30 '
36 " 

 مرت  100* جري سرعة ملسافة   " 13 3 ' 2 4 ' 3
 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

62 '
16 " 

14 '
32 " 

2 ' 4 10 " 6 8" 

85 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 
°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز. 

14 

14 '
32 " 

2 ' 4 10 " 6 8" 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  
رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

14 '
32 " 

2 ' 4 10 " 6 8" 

   pied-cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  
او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى 

18 '
40 " 

 مرت  150* جري سرعة ملسافة   " 20 2 ' 1 4 ' 3
 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

73 '
36 " 

36 '
48 " 

3 ' 4 1 ' 6 12 " 

90 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  
   الركبتني للصدر. 

15 

امن
ع الث

سبو
اال

 

36 '
48 " 

3 ' 4 1 ' 6 12 " 
  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

القيام خبطوة و القفز على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية، العمل  
 بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 



 

58 '
40 " 

29 '
20 " 

2 ' 8 15 " 5 8" 

80 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  
 الركبتني للصدر. 

16 
29 '
20 " 

2 ' 8 15 " 5 8" 
  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية، العمل   القيام خبطوة و القفز
 بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

  



 

الزمن 

 الكلي

زمن 

 عملال

 ر/

 مج
زمن  عدد ت ر/ ت مج

 مترين
 الشدة

% 
 التمرين

صة 
احل

 

 

76 '

40 " 

46 ' 4 ' 6 1 ' 4 10 " 

95 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  

 الركبتني للصدر. 
17 

سع
 التا

بوع
الس

ا
 

30 '

40 " 
4 ' 4 1 ' 4 10 " 

  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية،   القيام خبطوة و القفز

 العمل بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

54 ' 

16 '

40 " 
3 ' 4 20 " 3 10 " 

85 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  

 الركبتني للصدر. 

18 
18 '

40 " 
3 ' 4 20 " 4 10 " 

 القفز على احلواجز برجل واحدة:   -
passage  alternative   

على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية،   القيام خبطوة و القفز

 العمل بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

18 '

40 " 
3 ' 4 20 " 4 10 " 

  passage latéraleالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

 الوقوف عند حافة احلاجز و القفز بالرجل اليت جبانب احلاجز. 

 العمل يكون بالتناوب بني الرجلني. 

72 ' 54 ' 4 ' 6 2 ' 3 20 " 100 

 foulées bondissantesاخلطوات الواسعة:             -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه  

تنقل ممكن يف اهلواء،  فور   الصدر، هبدف تنفيذ اعلى و اطول 

 سقوط الرجل على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 

19 

شر
العا

وع 
السب

 ا



 

18 ' / / 3 ' 6 30 " 
 مرت  250* جري سرعة ملسافة  

 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

51 '

42 " 

37 '

30 " 
2 ' 10 30 " 3 15 " 

90 

 foulées bondissantes            اخلطوات الواسعة:  -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه  

الصدر، هبدف تنفيذ اعلى و اطول تنقل ممكن يف اهلواء،  فور  

 20 سقوط الرجل على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 

14 '

42 " 
3 ' 3 45 " 3 8" 

 مرت  60-50-40ملسافة  * جري سرعة  

 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

76 '

30 " 

42 '

30 " 
4 ' 5 2 ' 3 10 " 

95 

 sauts          القفز على احلواجز مع زيادة االرتفاع:  -  

verticaux avec augmentation de la hauteur  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  

 21   الركبتني للصدر. 

شر
ي ع

حلاد
وع ا

السب
ا

 

34 ' 4 ' 4 3 ' 2 45 " 
 مرت300* جري سرعة ملسافة  

 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

57 ' 

 

28 '

30 " 
3 ' 6 30 " 3 15 " 

85 

 foulées bondissantesاخلطوات الواسعة:              -

الدفع بالرجل اخللفية مث تقدمي ركبة نفس الرجل لألمام باجتاه  

الصدر، هبدف تنفيذ اعلى و اطول تنقل ممكن يف اهلواء،  فور  

 سقوط الرجل على االرض اعادة نفس احلركة بالرجل الثانية مباشرة. 

 مرت بعد كل تكرار مباشرة. 20مث القيام جبري سرعة مسافة  •

22 

28 '

30 " 
3 ' 6 30 " 3 15 " 

 pied -cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  



 

  او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى. 

 مرت بعد كل تكرار مباشرة. 30مث القيام جبري سرعة مسافة  •

75 ' 

52 ' 4 ' 5 3 ' 3 8" 

100 

 saut steepleالقفز على املانع:             -

القفز بوضع القدم على املانع مث االلتفاف مث اعادة القفز مرة اخرى  

 23 قفزات يف التمرين.  6لغاية 

شر
ين ع

 الثا
بوع

الس
ا

 

23 ' 4 ' 2 3 ' 3 30 " 
 مرت 250-200-150* جري سرعة ملسافة  

 االنطالق من الوقوف مع راحة سلبية 

58 '

28 " 

15 '

10 " 
2 ' 5 10 " 4 8" 

90 

  fentes avant sautées            قبل القفز:  -

مث يثين رجليه على مستوى الركبة بزاوية  يقوم خبطوة طويلة لألمام 

°، الدفع بأقصى قوة لألعلى و مبساعدة الذراعان، و السقوط  90

 يف نفس وضعية القفز. 

24 

15 '

10 " 
2 ' 5 10 " 4 8" 

 groupés  Sauts   :القفز باألرجل املضمومة  -

القيام بثنية سريعة لألرجل قبل الدفع افقيا لألعلى، فور ترك االرض  

رفع الركبة للصدر و يف نفس الوقت الرجلني حنو االرداف، مث  

 التحضري للسقوط على االرض. 

12 '

08 " 
2 ' 4 10 " 4 8" 

   pied-cloche:    القفز على رجل واحدة - 

بقفزات صغرية علة نفس الرجل، ليس هبدف الصعود لألعلى  القيام  

او ألبعد مكان، فقط القفز ببساطة مبساعدة اليدين و الرجل  

 املرفوعة. تنفيذ التمرين على اجلهة اليمىن مث  اجلهة اليسرى 

 مرت  200* جري سرعة ملسافة   " 30 4 ' 1 2 ' 3 ' 16



 

 اجيابية االنطالق من الوقوف مع راحة 

71 '

04 " 

27 ' 3 ' 5 1 ' 3 8" 

90 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  

 الركبتني للصدر. 

25 

شر
ث ع

الثال
وع 

السب
ا

 

27 ' 3 ' 5 1 ' 3 8" 

  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

القيام خبطوة و القفز على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية،  

 العمل بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

17 '

04 " 
3 ' 4 1 ' 2 8" 

  ut de haies saالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

 الوقوف عند حافة احلاجز و القفز بالرجل اليت جبانب احلاجز. 

 العمل يكون بالتناوب بني الرجلني. 

55 '

16 " 

19 '

30 " 
3 ' 5 15 " 3 8" 

80 

  ut de haies genoux poitrinesaالقفز على احلواجز:  -  

ثين الرجلني بسرعة لألسفل مث بسرعة القفز لألعلى و لألمام مع رفع  

 الركبتني للصدر. 

26 
19 '

30 " 
3 ' 5 15 " 3 8" 

 القفز على احلواجز برجل واحدة:   -
passage  alternative   

على احلاجز برجل مث اتباع الرجل الثانية،   القيام خبطوة و القفز

 العمل بالرجلني بالتناوب حسب التكرارات. 

16 '

16 " 
3 ' 4 20 " 3 8" 

  passage latéraleالقفز على احلواجز برجل واحدة:  -

 الوقوف عند حافة احلاجز و القفز بالرجل اليت جبانب احلاجز. 

 العمل يكون بالتناوب بني الرجلني. 



   

 : النتائج5ملحق رقم  

 

 

 

 

 

 

 العينة التجريبية  العينة الضابطة القفز من الثبات
 البعدي القبلي البعدي القبلي القياس
01 2.34 2.38 2.12 2.37 
02 2.09 2.10 2.23 2.41 
03 2.15 2.12 2.35 2.31 
04 2.25 2.29 2.12 2.34 
05 2.14 2.25 2.15 2.36 
06 2.13 2.19 2.20 2.39 

 العينة التجريبية  العينة الضابطة مرت  60سباق  
 البعدي القبلي البعدي القبلي القياس

01 8.15 8.64 8.76 7.37 
02 8.53 8.04 7.77 7.49 
03 7.62 7.44 7.52 7.35 
04 7.75 7.76 8.29 7.45 
05 8.19 7.68 8.24 7.32 
06 8.60 8.05 8.46 7.51 



 

 

 

SONG TEST العينة التجريبية  العينة الضابطة 
 البعدي القبلي البعدي القبلي القياس

01 37 41 38 47 
02 39 38 39 41 
03 37 39 38 46 
04 38 34 39 42 
05 38 39 39 41 
06 38 42 38 48 

 

  الختبار راست  القياس القبلي
 العينة التجريبية  العينة الضابطة 

 الوزن  
   63 66 68 67 66 68 64 68 66 65 67 67 

01 4.59 4.59 4.58 4.58 4.68 4.45 4.68 4.51 4.60 5.46 4.68 4.51 
02 4.88 4.79 4.65 4.65 4.85 4.63 4.89 4.60 4.71 4.65 4.89 4.60 
03 4.97 4.97 4.71 4.70 4.97 4.75 4.93 4.71 4.80 4.84 4.98 4.71 
04 5.30 5.11 4.82 4.85 5.13 4.82 5.06 4.82 5.01 5.08 5.18 4.82 
05 5.39 5.17 5.13 5.18 5.41 4.91 5.10 4.97 5.11 5.33 5.38 4.97 
06 5.43 5.38 5.41 5.41 5.67 5.16 5.55 5.34 5.46 5.53 5.69 5.29 

 

مرت  400  العينة التجريبية  العينة الضابطة 
 البعدي القبلي البعدي القبلي القياس

01 60.81 60.73 61.81 56.63 
02 61.34 60.61 61.87 59.72 
03 59.66 61.01 60.70 59.87 
04 61.01 60.26 61.29 59.52 
05 60.49 60.60 60.26 56.22 
06 61.18 60.53 60.31 59.73 



 

  الختبار راست القياس البعدي
الضابطةالعينة     العينة التجريبية  

 الوزن 
 63 66 68 67 66 68 64 68 66 65 67 67 

01 4.46 4.56 4.59 4.53 4.64 4.76 4.48 4.47 4.60 4.30 4.55 4.41 
02 4.53 4.67 4.65 4.61 4.76 4.89 4.55 4.52 4.71 4.35 4.67 4.47 
03 4.66 4.79 4.85 4.73 4.92 5.06 4.72 4.57 4.83 4.41 4.78 4.51 
04 4.73 4.86 5.11 4.80 5.10 5.13 4.82 4.63 4.91 4.49 4.84 4.58 
05 4.85 4.90 5.25 5.00 5.20 5.26 5.06 4.76 5.02 4.55 4.91 4.71 
06 5.32 5.36 5.30 5.20 5.43 5.53 5.10 4.84 5.21 4.75 5.06 4.78 



   

RAS
T  

TES
T 

 العينة التجريبية  العينة الضابطة  

وزن  القياس 
 ال

 البعدي  القبلي 

وزن 
 ال

 البعدي  القبلي 

Power Fatigue 
Index Power Fatigue 

Index Power Fatigue 
Index Power Fatigue 

Index 
01 63 9.47 597 10.34 11.61 732 12.94 64 9.75 624 10.14 11.31 724 9.78 
02 66 9.95 657 10.56 10.84 716 11.24 68 11.10 755 12.47 12.38 842 7.12 
03 68 10.73 730 11.64 10.25 697 10.15 66 10.30 680 11.25 10.65 703 8.84 
04 67 10.67 715 11.44 11.13 746 10.36 65 9.20 598 10.40 13.75 894 9.63 
05 66 9.36 618 11.24 10.92 655 10.13 67 9.28 622 11.53 11.14 747 8.25 
06 68 11.30 769 11.80 9.33 635 9.14 67 11.14 747 11.77 12.83 860 7.48 

 



 

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 

 ( القياس القبلي القفز العريض من الثبات ) القوة اإلنفجارية
Equal variances assumed .114 .743 -.223- 10 .828 -.01167- .05231 -.12822- .10488 

Equal variances not assumed   -.223- 9.963 .828 -.01167- .05231 -.12827- .10494 

 ( القياس البعدي القفز العريض من الثبات ) القوة اإلنفجارية
Equal variances assumed 6.629 .028 -3.091- 10 .011 -.14167- .04583 -.24379- -.03955- 

Equal variances not assumed   -3.091- 6.104 .021 -.14167- .04583 -.25335- -.02998- 

متر ) السرعة القصوى 60القياس القبلي سباق   ) 
Equal variances assumed .136 .720 -.135- 10 .895 -.03333- .24649 -.58255- .51588 

Equal variances not assumed   -.135- 9.822 .895 -.03333- .24649 -.58390- .51723 

متر ) السرعة القصوى  60القياس البعدي سباق   ) 
Equal variances assumed 5.864 .036 3.014 10 .013 .52000 .17254 .13556 .90444 

Equal variances not assumed   3.014 5.361 .027 .52000 .17254 .08530 .95470 

متر ) تحمل السرعة 400القياس القبلي سباق   ) 
Equal variances assumed .870 .373 -.756- 10 .467 -.29167- .38562 -1.15088- .56755 

Equal variances not assumed   -.756- 9.731 .467 -.29167- .38562 -1.15411- .57078 

متر ) تحمل السرعة 400القياس البعدي سباق   ) 
Equal variances assumed 26.713 .000 2.856 10 .017 2.00833 .70325 .44139 3.57528 

Equal variances not assumed   2.856 5.208 .034 2.00833 .70325 .22206 3.79461 

 ( السعة الالهوائية اللبنية ) SONG TEST القياس القبلي
Equal variances assumed .094 .765 -1.754- 10 .110 -.66667- .38006 -1.51349- .18016 

Equal variances not assumed   -1.754- 9.135 .113 -.66667- .38006 -1.52448- .19115 

 ( السعة الالهوائية اللبنية ) SONGTEST القياس البعدي
Equal variances assumed 1.332 .275 -3.085- 10 .012 -5.33333- 1.72884 -9.18543- -1.48124- 

Equal variances not assumed   -3.085- 9.824 .012 -5.33333- 1.72884 -9.19480- -1.47186- 

 ( القدرة ) RAST  TEST القياس القبلي
Equal variances assumed .119 .737 .250 10 .808 .11833 .47334 -.93633- 1.17299 

Equal variances not assumed   .250 9.886 .808 .11833 .47334 -.93798- 1.17464 

 ( القدرة ) RAST  TEST القياس البعدي
Equal variances assumed 1.954 .192 -2.293- 10 .045 -1.33000- .57998 -2.62228- -.03772- 

Equal variances not assumed   -2.293- 8.772 .048 -1.33000- .57998 -2.64722- -.01278- 

 ( مؤشر التعب ) RAST  TEST القياس القبلي
Equal variances assumed .661 .435 -.209- 10 .838 -.09000- .43003 -1.04817- .86817 

Equal variances not assumed   -.209- 8.814 .839 -.09000- .43003 -1.06593- .88593 

 ( مؤشر التعب ) RAST  TEST القياس البعدي
Equal variances assumed .020 .889 3.082 10 .012 2.14333 .69553 .59360 3.69306 

Equal variances not assumed   3.082 9.725 .012 2.14333 .69553 .58765 3.69902 



 
 

 

 

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 

القياس القبلي القفز العريض من الثبات )  

القياس البعدي القفز    -القوة اإلنفجارية (  

 ( العريض من الثبات ) القوة اإلنفجارية

-.03833- .04708 .01922 -.08774- .01108 -1.994- 5 .103 

Pair 2 

متر ) السرعة   60القياس القبلي سباق 

متر )   60القياس البعدي سباق  -القصوى ( 

 ( السرعة القصوى

.20500 .40575 .16565 -.22080- .63080 1.238 5 .271 

Pair 3 

متر ) تحمل   400القياس القبلي سباق 

متر )  400القياس البعدي سباق   -السرعة ( 

 ( تحمل السرعة

.12500 .80810 .32991 -.72305- .97305 .379 5 .720 

Pair 4 

السعة   ) SONG TEST القياس القبلي

القياس البعدي -الالهوائية اللبنية (   

SONGTEST ( السعة الالهوائية اللبنية ) 

-

1.00000- 

3.09839 1.26491 -4.25156- 2.25156 -.791- 5 .465 

Pair 5 

القدرة (   ) RAST  TEST القياس القبلي

القياس البعدي -  RAST  TEST (  القدرة 

) 

-.43333- 1.48334 .60557 -1.99001- 1.12334 -.716- 5 .506 

Pair 6 

مؤشر   ) RAST  TEST القياس القبلي

القياس البعدي  -التعب (   RAST  TEST 

 ( مؤشر التعب  )

.51000 1.86312 .76061 -1.44522- 2.46522 .671 5 .532 

a. sample = العينة الضابطة 



 

 

 

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 

القياس القبلي القفز العريض من الثبات )  

القياس البعدي القفز    -القوة اإلنفجارية (  

 ( العريض من الثبات ) القوة اإلنفجارية

-.16833- .10496 .04285 -.27848- -.05818- -3.928- 5 .011 

Pair 2 

متر ) السرعة   60القياس القبلي سباق 

متر )   60القياس البعدي سباق  -القصوى ( 

 ( السرعة القصوى

.75833 .45683 .18650 .27892 1.23775 4.066 5 .010 

Pair 3 

متر ) تحمل   400القياس القبلي سباق 

متر )  400القياس البعدي سباق   -السرعة ( 

 ( تحمل السرعة

2.42500 1.82488 .74500 .50991 4.34009 3.255 5 .023 

Pair 4 

السعة   ) SONG TEST القياس القبلي

القياس البعدي -الالهوائية اللبنية (   

SONGTEST ( السعة الالهوائية اللبنية ) 

-5.66667- 3.72380 1.52023 -9.57455- -1.75878- -3.727- 5 .014 

Pair 5 

القبليالقياس    RAST  TEST (   ) القدرة

القياس البعدي -  RAST  TEST (  القدرة 

) 

-1.88167- 1.41200 .57645 -3.36347- -.39987- -3.264- 5 .022 

Pair 6 

مؤشر   ) RAST  TEST القياس القبلي

القياس البعدي  -التعب (   RAST  TEST 

 ( مؤشر التعب  )

2.74333 1.95757 .79917 .68899 4.79767 3.433 5 .019 

a. sample = العينة التجريبية 



   

 


