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 - 1االشكالية :
اصبحت كرة القدم تحتل قائمة االلعاب والرياضات التي تولييا الجماىير ووسائل االعالم
أىمية بالغة ،حسب التقديرات االخيرة لمفدرالية الدولية لكر القدم ،فإنو أكثر من  052مميون
شخص يمارسون ىذه الرياضة من بينيم  02مميون إمراه.
حيث دخمت كرة القدم مرحمة في غاية التعقيد والتحديث في فنيات وطرائق ( أوصوليات )
المعب والى جانبيا تتزامن التطور الذي يشمل لوائح متعددة ومنيا التطور البدني والتكتيكي،
ومن أجل تحقيق أسمى شكل لكرة القدم الذي ييدف الى بموغ الرياضيين الى أعمى الدرجات
في االداء النياري المتقن والعطاء الفني الجمالي بأقل جيد وىذا ما يسعى اليو اختصاصيو
كرة القدم من خالل البرامج التدريبية المنيجية والعممية.
إن الجيود المبذولة في مجال التدريب الرياضي نتيجة الدراسات والبحوث المختمفة قد حققت
تطو ار في لعبة كرة القدم ،عمى الرغم من ذلك فمازالت ىناك مشكالت قائمة ترتبط بالعممية
التدريبية التي تتطمب حموال عممية تقع عمى عاتق المدربين والمختصين في لعبة كرة القدم
كما تتطمب البحث عن وسائل وأساليب حديثة عممية معززة بالتجارب تساعد عمى رفع
المستوى ا الداء البدني لدى الالعبين  ،إذ أن التدريب البميومترك قد صمم ليحقق تنمية
مباشرة لمقدرة العضمية في االنشطة المختمفة  ،ويعد ىذا االسموب من األساليب المميزة التي
تربط بين أسموب التدريب باالنقباضيين المركزي والالمركزي في تطوير القدرة العضمية
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يتضح مما سبق وفي حدود اطالع الباحث عمى البحوث والدراسات السابقة أن التدريب
البميومتري قد صمم ليحقق تنمية مباشرة لمقدرة العضمية لمختمف االنشطة ،ويرى الباحث أن
االتفاق وتباين اآلراء حول أسموب تنمية القدرة العضمية أدى الى ظيور مشكمة البحث ،لذا
اتجو تفكير الباحث الى إمكانية التخطيط لمنياج تدريبي تتضمن مفرداتو تدريب القوة المميزة
بالسرعة التي تطور أكثر من صفة في وقت واحد إذ يعمل ىذا المنياج الى رفع المستوى
لمقوة العضمية وتقيق
أىداف المناىج التدريبية النموذجية في وقت قصير جدا.
2
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وييدف ىذا االسموب من التدريب الى تحسين مستوى عمميات االرتقاء في االدعاءات
الرياضية المختمفة التي تعتمد عمى ىذه الخاصية في أحد مراحميا ،فإذا ما لوحظ أن ىناك
قصو ار في مستوى االرتقاء يرتبط بطول زمنو ،فإن استخدام التدريب البميومترك يعد من
أفضل أساليب التدريب التي تنمي ما يطمق عميو القوة المطاطة ،وقد أفادت نتائج العديد من
الدراسات التي استخدمت جياز قياس النشاط الكيربائي لمعضالت بأن استخدام القوة
المطاطة بكفاءة عالية يعتمد عمى كفاءة االستجابة االنعكاسية لممستقبالت الحسية الموجودة
في العضالت الباسطة والمفاصل خالل ذلك الجزء من االنقباض بالتطويل في القفز أو
الوثب وتحدد ىذه الكفاءة باستجابة مغازل العضالت  ،لذا فغن معظم تدريبات ىذا االسموب
ترتبط بعامل الزمن ،ويسمى البعض ىذا االسموب من التدريب بالتدريب عن طريق استخدام
الخصائص القصورية لمجسم كمقاومة ويفضل استخدامو مع المبتدئين.
ولقد ركز الباحث في بحثو ىذا عمى مرحمة االواسط التي تعتبر مرحمة مفضمة في اختبار
قدرات القوة والسرعة لدى الالعب لمونو في ىذه المرحمة يكون في مرحمة االكتساب ،ثم
محاولة لفت انتباه المدربين والمعنيين باألمر ليذا الموضوع ال نو عنصر جدير بالدراسة
واالىتمام من طرف الساىرين عمى الرياضة وتطويرىا في بالدنا إذ حقا نريد تكوين رياضيين
حقيقيين ونطمح الى نتائج عالية .
وانطالقا من ىذا ولحل ىذه المشكمة يرى الباحث اىمية االجابة عمى التساؤالت التالية :
 ما مدى تأثير التدريب البميومتري عمى مستوى القوة المميزة بالسرعة لالعب كرة القدم
صنف أواسط؟
 ما مدى تأثير التدريب البميومتري عمى مستوى القوة االنفجارية في كرة القدم؟
 -2فرضيات البحث:
الفرضية العامة:


التدريب البميومتري يؤثر بشكل فعال عمى القوة المميزة بالسرعة لدى العبي االواسط
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الفرضيات الجزئية:
 التدريب البميومتري يؤثر ايجابا عمى مستوى القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة
القدم.
 توجد فروق معنوية لصالح االختبار البعدي في القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة
القدم.

 -3أهداف البحث:
ييدف البحث الى ما يأتي:
 -1الكشف عن أثر التدريب البميومتري في القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة القدم
صنف اواسط.
 -0الكشف عن أثر التدريب البميومتري في القوة االنفجارية لدى العبي كرة القدم صنف
اواسط
 -0الكشف عن مدي اىمية القوة والسرعة في ىذه المرحمة العضوية.
 -4الكشف عن المدة التي يمكن أن تتطور فييا الصفات البدنية عن طريق التدريب
البميومتري.
-4أهمية البحث:
 -1معرفة أىمية التدريب البميومتري في مراحل االعداد البدني العام والخاص
 -0استخدام اسموب التدريب البميومتري في تنمية عناصر المياقة البدنية من بينيا القوة
المميزة بالسرعة
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-5أسباب اختيار البحث:
أن المتمعن جيدا في الكرة األوربية يالحظ اعتمادىا عمى عنصرين ىامين وىما القوة
والسرعة حيث أصبحت خطة الفريق تعتمد عمى سرعة الالعبين في نقل الكرة الى منطقة
الخصم والرجوع لمدفاع في المنطقة بأسرع وقت ممكن  ،كما أن التفوق في الصراعات
قدر كبي ار من القوة .
الثنائية يتطمب ا
تعدد المدارس الكروية في أوربا اتي تعتمد عمى أسموب الكرة الشاممة  ،ومن بين ىذه
المدارس نجد فريق أجاكس أمستردام اليولندي  ،حيث من خالل معاينة الباحث لبعض
األشرطة الحظ كيف أن الحصص التدريبية ال تخمو من تمارين القفز بين الشواخص
والمصطبات واأللواح سواء بالرجل اليمنى أو اليسرى أو بتبادل الرجمين ،كما يعتمد المدرب
عمى السرعة لتنفيذ التمارين وبميارة عالية عمى تكرارىا في مواضع مختمفة واشكال متنوعة.
ولقد لجأ الباحث الى تحميل ىذه التمارين وفق ما توفر لديو من معمومات واستعانتو
بالخبراء واالنترنيت ،فتبين أن ىذه تمارين القفز تدعى التمارين البميومترية واليدف منيا ىو
تطوير القوة والسرعة في آن واحد.
ولما قمت البحوث حول التدريب البميومتري أرتأى الباحث أن يقوم بيذه الدراسة المتمثمة
في تأثير التدريب البميومتري عمى القوة المميزة بالسرعة في كرة القدم وقد أختار فئة االواسط
حتى يسيل عميو تطبيق برنامج المسطر في أحسن الظروف.
وتم اختيار ىذه الدراسة لمكشف عن بعض الخبايا ومنيا :
 توضيح تأثير التدريب البميومتري عمى تطوير القوة المميزة بالسرعة لدى العبي كرة
القدم صنف اواسط
 إبراز الفرق بين التدريب البميومتري والتدريب العادي عمى مستوى ىذه الصفات
 ابراز أىمية القوة المميزة بالسرعة في ىذه المرحمة العمرية
 ابراز المدة لكافية لتطوير ىذه الصفات بواسطة التدريب البميومتري

01

الفصل التمهيدي

-6تحديد مصطمحات البحث:
-1

القوة المميزة بالسرعة :ىي صفة مركبة من القوة والسرعة وتعرف بأنيا القدرة

عمى إظيار القوة بأسرع وقت ممكن
-0

القوة االنفجارية :يقصد بيا المقدرة المحظية لعضمة أو لمجموعة عضمية ال

خراج أقصى انقباض عضمي لمرة واحدة وبأسرع زمن ممكن.
-0

التدريب البميومتري :أنشطة تتضمن دورة مدة وانقباض لمعضمة العاممة مما

يسبب مرونتيا ويعمل عمى استفادة العضمة من الطاقة الميكانيكية المنعكسة والناتجة عن
تأثير االطالة مما يؤدي الى القوة وسرعة أكبر في االداء
-7الدراسات والبحوث المشابهة:
 -1دراسة عبيد أبو المكارم 1997
تأثير استخدام أسموبين من التدريبات لمبميومترك عمى االبعاد المختمفة لمقوة المميزة بالسرعة
لمتسابقي الوثب.
ىدفت الدراسة الى مايمي:
 التعرف عمى أثر استخدام تدريبات الوثب بين الحواجز عمى االبعاد المختمفة لمقوة
المميزة بالسرعة لمتسابقي الوثب
 التعرف عمى أثر استخدام تدريبات الوثب العميق بين الصناديق وفوقيا عمى االبعاد
المختمفة لمقوة المميزة بالسرعة لمتسابقي الوثب
اشتممت عينة البحث عمى ( )10متسابقا من متسابقي الوثب بنادي الزمالك المشاركين في
بطولة الجميورية وتم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين في العمر و الطول و الوزن  ،وتم
استخدام التصميم التجريبي بطريقة القياسات البعدية باستخدام تدريبات الوثب العميق(بين
وفوق الصناديق)،وبمغت مدة البرنامج ( )8أسابيع خالل فترة األعداد الخاص من البرنامج
التدريبي العام وتم التدريب بواقع ( )6وحدات أسبوعيا بصيغة عامة وبواقع ( )0وحدات
ثالث وحدات أسبوعيا من تدريبات البميومترك وقامت المجموعة التي استخدمت تدريبات
الحواجز بالتدريب عن ثالثة نماذج يشمل كل نموذج عمى خمس حواجز.
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واستخدم الباحث المعالجات اإلحصائية األتية:
 المتوسط الحسابي.
 االنحراف المعياري.
 واختبار  t-Testلممجموعتين و المجموعة الواحدة لحساب الفروق بين المجموعتين
كما استخدم النسبة المئوية لحساب معدل النمو.
وأسفرت نتائج البحث عن ما يأتي:
.1وجود فروق ذات داللة إحصائية في األبعاد المختمفة لمقوة المميزة بالسرعة و مكوناتيا ،
بين القياس القبمي و البعدي لممجموعة التي استخدمت تدريبات الوثب العميق (فرق بين
الصناديق )لصالح القياس البعدي.
. 0وجود فروق ذات داللة إحصائية في االبعاد المختمفة لمقوة المميزة بالسرعة و
مكونات يا بين القياس القبمي و البعدي لممجموعة التي استخدمت تدريبات الوثب بين الحواجز
لصالح القياس البعدي.
-2دراسة الدرعة ،شاكر فرهود()1999

"تأثير تدريبات البميومترك عمى تطوير القدرة العضمية لعضالت الرجمين لالعبي كرة القدم''
.ىدف الدراسة إلى ما يأتي:
.1

التعرف عمى تأثير التدريب البميومتري عمى مسافة الوثب الطويل من الثبات.
البميومتري عمى مسافة الوثب العمودي.

.0

التعرف عمى تأثير التدريب

.0

التعرف عمى تأثير التدريب البميومتري عمى ارتفاع و زمن الوثب من وضع

القرفصاء بجياز بوسكو.
.4

التعرق عمى التدريب البميومتري عمى زمن عدو( )02مترا.

أجري البحث عمى عينة من العبي الدرجة االولى لكرة اليد وقد بمغ حجم العينة ( )04العبا
تم تقسيميم إلى مجموعتين متكافئتين طبقا لمتغيرات الدراسة (العمر ،الوزن ،اختبارات القدرة
العضمية).
قامت المجموعة التجريبية بتطبيق البرنامج المقترح لمتدريبات البميومترية لمدة ( )8أسابيع
بواقع ( )0مرات في االسبوع  ،زمن تنفيذ الوحدة التدريبية من ( )62-42دقيقة ،أما
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المجموعة الضابطة فقد قامت بأداء التدريبات التقميدية لمفريق إذا تم تنمية القدرة العضمية من
خالل برنامج األثقال ومن خالل تدريبات األداء المياري ،أحتوى البرنامج عمى ( )6تدريبات
يتم أداءىا طول فترة البرنامج طبقا لتشكيل الحمل في كل مرحمة ،وقد استخدم الباحث
التدريب الفطري المرتفع الشدة عند تنفيذ البرنامج.
أسفرت نتائج البحث عما يأتي:
 إن كل من التدريبات البميومترك المقترحة و تدريبات األثقال التقميدية قد أثرت عمى
تطوير القدرة العضمية لعضالت الرجمين.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من التدريبات البميومترك وتدريبات االثقال
في القياسات البعدية لمصمحة المجموعة التجريبية في متغيري الوثب الطويل من
الثبات و الوثب العمودي.
 لم تظير النتائج فروقا ذات إحصائية بين المجموعة التدريبية و المجموعة الضابطة
في متغير الوثب عمى جياز بوسكو ،عدد()02مترا.
 -3دراسة الصوفي ،عناد جرجيس ()1999

''دراسة مقارنة ألثر استخدام تدريبات البميومترك وتدريبات األثقال عمى اإلنجاز بالوثب

الطويل و بعض الصفات البدنية و األثروبومترية''
ىدف الدراسة إلى ما يأتي:
.1التعرف عمى أثر استخدام تدريبات البميومترك عمى اإلنجاز بالوثب الطويل و
بعض الصفات البدنية و األنثروبومترية.
. 0التعرف عمى أثر استخدام تدريبات األثقال عمى اإلنجاز بالوثب الطويل و بعض
الصفات البدنية و األنثروبومترية.
.0مقارنة ألثر استخدام تدريبات البميومترك و تدريبات األثقال عمى اإلنجاز بالوثب
الطويل و بعض الصفات البدنية و األنثروبومترية.
أجري البحث عمى طمبة الصف الثاني في كمية التربية الرياضة –جامعة الموصل و
البالغ عددىم( )06طالبا قسموا إلى مجموعتين متساويتين  ،استخدمت إحدى المجموعتين
تدريبات البميومترك واستخدمت المجموعة الثانية تدريبات األثقال ،وتضمن البرنامج
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() 02وحجة تدريبية خصصت وحدتان خالل األسبوع الوحدة لكل شعبة وبمعدل ( )02دقيقة
تعطي في درس الساحة والميدان.
استخدم الباحث السائل اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي.
 االنحراف المعياري.
 االختبار التائي.
 النسبة المئوية.
أسفرت نتائج البحث عن ما يأتي:
.1وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القبمية و البعدية الناتجة من أثر
استخدام تدريبات البميومترك لممتغيرات اآلتية(ثني مفصل  ،القوة المميزة بالسرعة لمذراعين و
البطن و اإلنجاز بالوثب الطويل  ،ركض 02م ،القوة االنفجارية لمرجمين).
.0وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارات القبمية و البعدية الناتجة من أثر
استخدام تدريبات األثقال لممتغيرات اآلتية(اإلنجاز بالوثب الطويل ،مد مفصل
الكاحل،ركض02م،مرونة ثني الركبة ،مرونة مفصال الكتفين ،القوة االنفجارية لمرجمين).
-4دراسة المشهداني ،محمد يونس()2222
''أثر استخدام التدريبات البميومترك في القدرة الالىوائية وبعض متغيرات آلية التقمص
العضمي''.
ىدفت الدراسة إلى ما يأتي:
 .1التعرف عمى أثر استخدام التمرينات البميومترية في القدرة الالىوائية.
.0التعرف عمى أثر استخدام التمرينات البميومترية في التكيفات الحاصمة في بعض
متغيرات آلية التقمص العضمي لبعض عضالت األطراف السفمي.
أجريت الدراسة عمى غينة من ( )18العبا يمثمون منتخب محافظة نينوى بكرة القدم
لألعمار ( )18-17سنة قسموا إلى مجموعتين متساويين وبشكل عشوائي مجموعة تجريبية
و مجموعة ضابطة ،تم تطبيق برنامج التمرينات البميومترية عمى العبي المجموعة األول
وذلك بتنفيذ ( )04وحدة تدريبية بواقع ثالث وحدات في األسبوع (األحد و الثالثاء و
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الخميس) الفترة من ()0-4عص ار وذلك لمدة( )8أسابيع  ،إذ أن زمن الوحدة التدريبية
الخاصة بتدريبات البميومترك ( )05-02دقيقة واستخدام الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 الوسط الحسابي .االختبار التائي .النسبة المئوية .نسبة التطور.
أسفرت نتائج الدراسة عن:
 إن التمرينات البميومترية كان ليا تأثير إيجابي في اختبارات القدرة الالىوائية المتمثمة
(الوثب الطويل من الثبات ،القفز العمودي من الثبات ،دليل القدرة) إذ ظير وجود
فروق ذات داللة معنوية وىذا يؤكد أىمية التمرينات البميومترية في تطوير القدرة
الالىوائية.
 لم تظير فروق معنوية في اختبار ركض ()45ياردة نتيجة الستخدام التمرينات
البميومترية.
 أحدثت التمرينات البميومترية تكيفات إيجابية فب بعض متغيرات آلية التقمص
العضمي قيد الدراسة (فترة الكمون ،السرعة العصبي ،سرعة االستجابة عند أداء
أقصى انقباض ).
 إن لمدراسات المتشابية أىمية كبيرة لمباحث ،لما ليا من معمومات و مرتكزات يعتمدعمييا في يناء البحث و تركيبو تركيبا منيجيا و معرفيا بشكل مقبول سواء من ناحية
اإلطار أو الرصيد.
فالدراسات السابقة التي تناوليا بحثنا تصب كميا في مصب واحد التدريب البمبومتري
الذي ىو موضوع البحث  ،وقد قام الباحثون بدراستيم مستعممين في معظم المراحل النيج
التجريبي ،كما أن اليدف من كل ىذه األبحاث ىو تطوير القدرات البدنية.
و ب النظر إلى ىذه الرسائل نالحظ أن ىذه األبحاث ليا اتصال مباشر مع موضوعنا ،لذا
استعممناىا كمرجع ومصادر إلثراء البحث بشكل عميق لموصول إلى النتائج المدققة
باستعمال التوصيات و النتائج التوصل إلييا.
و من ىنا نرى أن كل بحث يكون مكمال لألخر ،ويكون منطمق لبدء بحوث أخرى ،ولدى
دراستنا لمفرضيات و اإلشكاليات و األىداف المتبعة من البحوث السابقة وجدنا أن ىذه
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األبحاث تحاول إعطاء أحسن الطرق لمتدريب البميومتري من حيث الحمولة الشدة و
فترات الراحة و العمل .
لقد قمنا بيذه الدراسة و حاولنا إيجاد النقاط المشتركة بينيا و بين بحثنا ،والتي رأينا أنيا
تخدم ىذه الدراسة و تدعميا موضحين النقاط االيجابية لمتدريب اليمبومتري  ،لذا يجب عمى
المربين و أىل االختصاص معرفة ىذه النقاط و العمل عمى تطويرىا في االتجاه الذي يخدم
الالعبين من جميع النواحي البدنية و الخططية.
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