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 مقدمة

 

 
هتم اإلنسان هبذه إحتتل الرايضة مكانة عالية يف اجملتمع املعاصر وذلك بنوعيها الرتفيهي والتنافسي وقد 

الظاهرة منذ أن كانت جمرد حركات إما معربة عن مشاعر أو دفاعية ضد العوائق الطبيعية إىل أن أصبحت ختضع 
وكذا من حيث التخصصات ,إىل قوانني وقواعد قابلة للتطور والدراسة والتصنيف من حيث األمهية وطرق األداء 

 كرة اليد.ةالرايضات اجلماعية جند لعبفظهرت رايضات فردية وأخرى مجاعية,ومن بني هذه 
حناء العامل بفضل املستوى الكبري الذي أظهره الالعبون يف أنتشارا واسعا يف مجيع إكرة اليد شهدت لعبة

جنذب هلا أغلب إمن قدرات بدنية ومهارية وخططية  املنافسات والبطوالت الدولية واإلقليمية واحمللية ملا ميلكونه
كرة اليد كسائر أغلب األلعاب اجلماعية يف تطور دائم ومستمر والذي ة  هتمني ابللعبة, وما زالت لعباملتتبعني وامل
هتمام الفرق ومدربيها ابلعلوم الرايضية الصحيحة اليت عززت من عطاء وإمكانيات الالعبني, حيث إجاء نتيجة 

عتباطا وليس وليد الصدفة وإمنا إ الية الأييتلبلوغ املستوايت املتقدمة الع وير املستوى الرايضي والتقدم بهطأن ت
حيتاج إىل مميزات بدنية ومهارية ونفسية جيدة حىت يتسىن الوصول إىل تلك املستوايت العالية, وهذا ال يتم إال من 

ليم ألي مهارة رايضية من املهارات املتعددة يف خمتلف خالل الدراسات الدقيقة اليت تعتمد على التحليل الس
 الفعاليات الرايضية.

ويعد علم التدريب الرايضي واحدا من العلوم اليت ترتبط ابلعلوم األخرى, والذي من خالله ميكن تطوير 
وير يف خمتلف األداء البدين واملهاري واخلططي لتحقيق إجنازات أفضل, ويتميز العصر احلديث مبيزة التغيري والتط

جماالت احلياة ومنها جمال الرتبية الرايضية والتدريب الرايضي, حيث بذل العلماء جهودا كثرية من أجل تطوير 
 العملية التدريبية من كافة النواحي )البدنية, املهارية, اخلططية, الفسلجية, النفسية(.

ك إجياد الطرق والوسائل التدريبية اليت فأجريت البحوث لتطوير الصفات البدنية واملهارات األساسية وكذل
من شاهنا تطوير هذه الصفات ومن مث الربط بني البدن واملهارة عن طريق تشخيص األسباب اليت تؤدي إىل هبوط 

 املستوى الفين ومعاجلتها بواسطة البحث والتجريب العلمي وامليداين.
ستخدام متارين التدريبية على املستوى البدين وذلك إبعتمادان على الربانمج التدرييب لتطوير احلالة وإب

القفز والوثب واحلجل ومترينات السرعة واإلطالة للعضالت, وكما هو معروف فإن التدريب يؤدي إىل إحداث 
العديد من التغريات كتنمية صفات بدنية خاصة بنوع نشاط ما بدين أو مهاري, أو تغريات حتدث نتيجة التدريب 

 واليت تشمل تغريات وظيفية ألجهزة اجلسم املختلفة.الرايضي 
كرة اليد له العديد من األهداف أمهها حتسني اللياقة البدنية عن طريق  كما أن للتدريب الرايضي يف

حتسني مكوانهتا ملا هلا من عالقة وأتثري مباشر كالتأثري على النمو البدين أو غري مباشر كالتأثري على اإلنتاج 
قوة والسرعة هي إحدى هذه املكوانت األساسية اليت حتتاج إليها لعبة كرة اليد وهي تعد عامال مهما الو البشري, 

ومساعدا يف أداء التقنيات واحلركات الرايضية بنجاح وإتقان عاليني مع بذل جهد أقل وإجتناب اإلصاابت, وتعد 
 . القوة والسرعة عنصران  ابرزان  يف  األداء احلركي



 

 

 مقدمة

 

العضلي  -درييب أثر فعال يف تنمية القوة والسرعة من خالل تطوير قابلية اجلهاز العصيبوللربانمج الت
للوصول إىل أقصى سرعة يف أقصر زمن ممكن, من خالل تدريبات القفز اإلرتدادي والوثب واجلري اليت تؤدي 

والسرعة عند  أبشكال خمتلف ومصاحبة ألنشطة تقوم فيها العضالت ابلتمدد والتقلص من أجل تنمية القوة
 الرايضي.

صناف وخاصة األلكرة اليد جلميع  د من مبارايت أندية والية الواديومن خالل متابعة العدي
 كرة اليد إمهال التمارين اليت هتدف إىل تنمية القوة والسرعة, إضافة إىل لوحظ من خالل تدريبات فرقالصغرى,

 مهيته.أطالع على عديد الدراسات اليت متس موضوع البحث ومن هنا برزت اإل  
لدى العيب   البدنية ويندرج موضوع البحث حتت عنوان وحدات تدريبية  مقرتح  لتطوير بعض الصفات

 . سنة 15أقل من  كرة اليد
 تقسيم موضوع دراستنا إىل:إىل وقد إرأتينا 

ه اإلطار العام للدراسة حيث مت طرح اإلشكالية والفرضيات من رسم أوال: اجلانب التمهيدي والذي تناولنا في
 خطوط لبحثنا هذا.

اثنيا: اجلانب النظري وحيتوي على ثالثة فصول حيث كان الفصل األول يتحدث عن الربانمج التدرييب والتدريب 
 . واملرحلة العمرية بكرة اليد يتعلق ما الفصل الثالث أالثاين فقد تناولنا فيه الصفات البدنية  ا الفصلمأالرايضي 

ناسبة لإلشكالية املطروحة اثلثا: اجلانب التطبيقي الذي يعد األهم يف هذه الدراسة فمن خالله نضع احللول امل
 على فصلني مها:ى ويشتمل

النتائج ما الفصل الثاين يتم فيه عرض أالفصل األول: والذي تناولنا فيه اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة 
 قرتاحات والتوصيات.ستنتاج ووضع اإلجل احلكم على صحة الفرضيات مث اإلأ وحتليلها مث مناقشتها من
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 شكالية:اإل
مستوايت , التنافس إلى أعلى اهلامة لوصول الفرد والمبادئ يعترب علم التدريب الرايضي أحد األسس          

كان التدريب أكثر فكلماصية صوـالخمبدأ وأهمها ملبادئه األساسية ا نظرالرايضي,النشاط كان نوع ًضي أايالراي
الرايضي أبنه "عمليه تربوية ختضع لألسس صوصية أدى إىل عائد التدريب مؤثر وفعال. ويعرف التدريب خ

لتحقيق أعلى مستوى رايضي ممكن يف نوع  معني من أنواع إلى إعداد الفرد واملبادئ العلمية وهتدف أساسا 
 األنشطة الرايضية.

خرية ا يف السنوات األتعترب لعبة كرة اليد واحدة من األنشطة الرايضية العاملية اليت شهدت تطورا ملحوظو            
                     و خمتلف الفرقلذا أتسم اللعب احلديث عند والنفسية ,اخلططية البدنية واملهارية و  يف النواحي

هتمام املدربني العامليني ابلتكوين اجليد إاملنتخبات العاملية ابلسرعة و القوة يف األداء الفين الدقيق ,وهذا راجع إىل 
            يفعلى مستوى خمتلف اجلوانب لتطوير مجيع التقنيات اليت هلا فعالية كبرية لالعبني خالل مرحلة الناشئني 

 املنافسات وفق مناهج علمية مدروسة.

و أو يف اهلجوم أ سواء يف الدفاع السرعةو  ةقو يتسم ابلن يكون أهم متطلبات حركة العب كرة اليد أ ومن          
فاح املستمر للستخالص الكرة من من فوق اجلدار الدفاعي أوك وثب عاليا لغرض التصويب حنو اهلدفاليف 
 1قوة كبرية وجمهود عضلي قوي جدا.إىل حيتاج  هذا  عب املنافس وكذا كلالال

نتصارات وحتقيق النتائج يتوقف على احلصول على " أن القدرة على اإل"  weineck وهذا ما أكده 
واملهارية واخلططية والنفسية لذلك وجب أن يكون هناك ختطيط منهجي أعلى مستوى ممكن من القدرات البدنية 

 .2منظم للربامج التدريبية على أسس علمية يف جمال التدريب الرايضي احلديث "
ويتفق كل من مفيت إبراهيم وعبيدة صاحل على أن التدريب يرتكز على جوانب أساسية وهي اإلعداد البدين 

عداد الذهين وجيب أن يتكامل مجيعها يف خط واحد لتحقيق اهلدف الرئيسي وهذا واملهاري واخلططي والنفسي واإل
ال أييت إال من خالل خطة رشيدة طويلة املدى هلا أهداف حمددة مبنية على أسس علم         

وتعرف القوة ابهنا قدرة العضالت يف تغلب على املقاومة املختلفة وتكون هذه املقاومات هي جسم          
رضية امللعب وتعد القوة برأي الكثري من أ وأمع املنافس  ىحتكاك سو و اإلأو الكرة أو املنافس أ عب نفسهالال

 داء الرايضي.     ساس كل تقدم يف األأاخلرباء 
 . وتعرف السرعة هي القدرة على أداء حركات اللعب املطلوبة بسرعة مناسبة 

عبني للمشاركة يف املبارايت ومن خالله حتقيق الاملهمة يف عملية هتيئة الركان عداد البدين أحد األويعد اإل         
نه النشاط احلركي الذي يعمل عب وسلوكه ويعرف أبالهداف الرتبوية اليت ميكن غرسها يف نفس الالكثري من األ

                                         

 12.1,ص1998أمر هللا امحد البساطي: أسس وقواعد التدريب الرايضي,منشأة املعارف,اإلسكندرية,مصر 1-
2- Juorgon Wei neck , manuel entrainement ,édition Vigo T 86 , P 309 
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متكاملة واليت  داء احلركي للنشاط الرايضي بصورةعب عناصر اللياقة الشاملة اليت متكنه من األالكتساب الإعلى 
 جهزة احليوية والعضلية والعوامل املختلفة.   تظهر يف كمية احلركة املتغرية اليت تعتمد على األ

وتعد لعبة كرة اليد من الرايضات الشائعة يف اجلزائر حيث حتتل املرتبة الثانية من حيث الشعبية إال أن          
منخفض وضعيف مقارنة بدول أخرى من حيث سرعة اللعب و مستوى األداء ملختلف الفرق اجلزائرية ال يزال 

نعكاس سليب على اجلوانب املهارية واخلططية و إالقوة البدنية لالعبني اجلزائريني وهذا النقص يف القدرات البدنية له 
 النفسية مما يؤدي إىل عدم حتقيق نتائج إجيابية للمقابالت الرمسية.

ذلك لعدم إتباع املدربني ل مراحل التكوين للفئات الصغرى و جليد لالعبني خالوهذا راجع لعدم التكوين ا         
لربامج تدريبية مبنية على أسس علمية يف تطوير الصفات البدنية وكذا اجلوانب اخلططية و املهارية خالل املراحل 

العايل من الطراز  ألن األصناف الصغرى هي املصدر األساسي إلخراج  الالعبني منلألصناف الضغرى التكوينية 
 النفسية .حيث القدرات البدنية واخلططية واملهارية و 

 : ويف جل هذه املشاكل دفعتنا إىل طرح التساؤالت التالية
  لعينة  صفيت القوة والسرعة لدى العيب كرة اليدتطوير  يف إجيايبهل للربانمج التدرييب املقرتح أتثري

 ؟البحث
 التساؤالت اجلزئية:

 تطبيق بعد السرعة صفة يف البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 
 ؟لعينة البحثلدى العيب كرة اليد  املقرتح التدرييب الربانمج

 تطبيق بعد القوة صفة يف البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 
  ؟لعينة البحثلدى العيب كرة اليد  املقرتح التدرييب الربانمج

 فرضيات الدراسة: -2
ذلك احلل املسبق لإلشكالية ",وهناك من يرى أن فروض على أهنا "الفرضية يعرف أجنرس موريس           

 1البحث هي: "تنبؤ لعالقة قائمة بني ظاهرتني )متغريين(.

أما إخالص حممد عبد احلفيظ, مصطفي حسني ابهي, فيعرفان الفرضية على أهنا "نقطة التحول من           
  2البناء النظري إىل التصميم التجرييب لإلجابة على اإلشكالية القائمة".

 الفرضية العامة: -2-1
 لعينة البحث. اليد كرة العيب لدى والسرعة القوة صفيت يف تطوير إجيايب أتثري املقرتح التدرييب للربانمج  

                                         

 .102ص  ,2004,دطآجنرس,منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية, ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون, دار القصبة للنشر, اجلزائر,موريس  -1

مصطفى حسني,طرق البحث للعلمي والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية  و النفسية و الرايضية, مركز كتاب و  إخالص حممد عبد احلفيظ -2
 .56, ص 2000,دطالنشر,
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 الفرضيات اجلزئية :  -2-2  
   كرة العيب لدى السرعة صفة يف البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني حصائيةإ داللة ذات فروق توجد 

 .لعينة البحث اليد
   كرة العيب لدى القوة صفة يف البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني حصائيةإ داللة ذات فروق توجد 

 . لعينة البحث اليد
 تتجلى أهداف البحث فيما يلي:أهداف الدراسة :  -3

 (.سنه15 من أقل )  اليد كرة العيب لدى القوة صفة يف تطوير املقرتح تدرييبال ربانمجال أتثري معرفة -
 (  سنه15 من أقل) اليد كرة العيب ىلد السرعة صفة يف تطويراملقرتح  تدرييبال ربانمجال أتثري معرفة -
 .البدين التحضري أثناء القوة و السرعة صفيت أبمهية املدربني حتسيس -
 .الفئة هلذه البدنية اخلصائص دور على واضحة صورة إعطاء -
 .تدربية برامج بواسطة الفئة هلذه البدين ابجلانب هتماماإل ومدى اليد كرة ممارسة واقع على الكشف -
 ختيار املوضوع:  إأسباب  -4

 جمموعة من الدوافع اليت جتعل الباحث يتناول هذا املوضوع وتنقسم إىل قسمني:وهي  
 أسباب ذاتية: -4-1

لدى قرتح على تنمية القوة والسرعة , ومعرفة أتثري الربانمج التدرييب امل التأكد من صحة فرضيات البحث -
 . العيب كرة اليد

 . امليول الشخصي نظرا ألين ممارس هلذه الرايضة -
 . إعطاء بعض احللول والتوصيات يف هذا املوضوعحماولة  -
 أسباب موضوعية: -4-2

كبريا ملا  عتماداإتعد لعبة كرة اليد من األلعاب اليت تتميز إبعتمادها على صفة السرعة و القوة العضلية 
كرة اليد ومن  اهلجومية يف  نجد أن أداء املهارات الدفاعية و فيها من مهارات حتتاج هلذا النوع من األداء البدين ف

حيث تلعب  السرعة ومهارة الدفاع الذي حيتاج إىل قوة عضليةلذي حيتاج إىل صفة واضمنها مهارة اهلجوم املرتد ك
 هذه املهارة الدفاعية واهلجومية دورا كبريا .

 أمهية الدراسة : -5
 تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي :        
 .اليد كرة لالعيب السرعة و القوة صفيت لتطوير قرتحامل التدرييب الربانمج أمهية إبراز -
 .التوصياتو  قرتاحاتاإل خمتلف وإعطاء ووضع ستنتاجاتابإل اخلروج و النتائج مناقشة -
 .اليد كرة العيب عند السرعة و القوة صفيت أمهية مدى إلبراز العلمي اجملال إثراء -
 .(سنة15 من أقل) الفئة هلذه البدنية الصفات دور على واضحة صورة إعطاء -
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 .والعاملية اإلحرتافية إىل للوصول األوىل اللبنة تعترب اليت الفئة هبذه اإلهتمام حقيقية على الكشف -
 حتديد املفاهيم و املصطلحات:  -6
 التدريب الرايضي: -1 -6  
    و واملهارية البدنية القدرات تطوير إىل هتدف علمية وأسس ملبادئ طبقا خمططة منظمة تربوية عملية -

   1  .الرايضي النشاط يف اإلجناز من عايل مستوى لتحقيق املعرفية و اخلططية
أبنه عملية تربوية هادفة وختطيط عملي إلعداد الالعبني ملختلف مستوايهتم بدنيا ومهاراي  يعرفه بسطويسي  -

 2  ونفسيا للوصول إىل أعلى مستوى ممكن.
 األجهزة لعموم الكامل اإلعداد طريق عن اإلجناز مستوى إىل للوصول الفرد إعداد هو :اإلجرائي التعريف -

 .  الئق مستوى إىل الوصول حتقق اليت الوظيفية
 الرب امج التدرييب: -2- 6
 جند لذلك , اهلدف لتحقيق هبا القيام الواجب من تفصيلية أنشطة صورة يف التنفيذية اخلطوات أبنه يعرف  -

  .انقصا التخطيط يكون وبدونه اخلطة عناصر أحد هو الربانمج أن
 3.البدنية الصفات تطوير يف تساهم اليت املقننة التمارين من جمموعة عن عبارة هو -
 وتشمل البدنية اللياقة بعناصر اخلاصة التمرينات من جمموعة تتضمن مربجمة خطة هو: جرائياإل التعريف -

 ومنظمة علمية بطريقة ومصممة متتابعة تنفيذية خطوات بصورة أتيت اليت والتقومي نشطةواأل واخلربات هدافأ
   ..البدنية القدرات تنمية هبدف

 تعريف الصفات البدنية : -6-3
 أو"  البدنية الصفات" مصطلح الشرقية والكتلة السوفيايت حتاداإل يف والرايضية البدنية الرتبية علماء يطلق -

 , التحمل , السرعة , القوة) من كل وتشمل لإلنسان ,البدنية أو احلركية القدرات عن للتعبري"  احلركية"
 , بدنية عناصر من تتشكل اليت"  الرايضية الفورمة" نسميه مبا الصفات هذه ويربطون ,( املرونة , الرشاقة

 اسم عليها األمريكية املتحدة الوالايت يف والرايضية البدنية الرتبية علماء يطلق بينما ونفسية, خططية, فنية,
 مكوانت على تشتمل واليت , لإلنسان الشاملة اللياقة مكوانت إحدى عتبارهاإب"  البدنية اللياقة مكوانت"
 الكتلة رأي حسب على السابقة العناصر يف تتمثل عندهم البدنية اللياقة وعناصر وعاطفية نفسية جتماعية,إ

 القدرة التنفسي الدوري التحمل , العضلي هدواجل , البدنية القوة املرض, مقاومة) إىل ابإلضافة الشرقية

                                         

 .03, ص 1998د.أمر هللا أمحد السباطي : أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته, منشأة املعارف , اإلسكندرية ,1.
 . 313،48, ص1999بسيطويسي أمحد,أسس ونظرايت احلركة,دار الفكر العريب, القاهرة, د.ط ,2.
  99, ص2001بكرة, القاهرة, دار العريب, د.ط ,صدى حممود انشف, اسرتاتيجيات التعلم والتعلم يف الطفولة امل 3
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 أهنا على اتفقتا املدرستني كال نأ إال ختالفإلا هذا من وابلرغم(. والدقة التوازن , التوافق , العضلية
  1 .العناصر بعض حول ختلفواإ نإو  البدنية اللياقة مكوانت

 على للعمل ستعدادإ و قابلية للجسم وتعطي تسمح اليت القدرات تلك أهنا على البدنية ابلصفات يقصدو  -
 الضروري ومن والرشاقة واملرونة لسرعةاو  والقوة كالتحمل البدنية للصفات يف املرتبط و الشامل التطور أساس
 .2احلركية العادات جمال يف علمية خلفية وجود الصفات هذه لتطوير

 وقد الرايضي واجملال البحوث يف ستعمالاإل وواسع شائع مفهوم هلا البدنية والصفات:جرائياإل التعريف -
 هي البدنية اللياقة" أن على التعريف  البدنية, اللياقة البدنية, ةؤ الكفا البدنية, القوة هلا تعاريف عدة عطيتأ

 يسمح الطاقة من قدر توفر مع مفرط تعب وبدون ويقظة بنشاط اليومية الواجبات تنفيذ على املقدرة
 .البدنية الضغوط وملواجهة احلر الوقت خالل واألداء العمل مبواصلة

 القوة: -1 –6-3
 3مواجهتها "و ة يف التغلب على مقاومة خارجية أأبهنا "قدرة العضلZaciorski))زاتسيورسكي يعرفها كما -

" القوة أهنا أعلى قدرة من القوة اليت يبذهلا اجلهاز العصيب العضلي ملواجهة أقصى مقاومة  يرى "هارا -
  .خارجية

 املستخدمة القصوى القوة اأبهن العضلية القوة تعريف يف" جيتشل" و" ماتيوس" و" كالرك" من كل ويرى -
 4. واحدة عضلية ندفاعيةإ أثناء

 معني موضع ويف معينة ةوبسرع قوة أقصى توليد على عضلية أوجمموعة العضلة قابلية وهي :جرائياإل تعريف -
 الالعب  ضد تقف خارجية مقاومة على التغلب على القدرة أهنا على القوة تعرف كما.معني جتاهإ ويف

 السرعة: -2- 6-3   
  5.زمن أقل يف حمددة حركات جمموعة أو بدنية حركة أداء على القدرة هي البسيط مبفهومها السرعة -
تعرف أهنا عدد اهنا  تابعة من نوع واحد يف أقل مدة أوفالسرعة هي قدرة الفرد على أداء حركات مت  -

 6.احلركات الزمنية

                                         

الرايضة  سيد عبد جواد , العالقة بني كل من القوة العضلية ومدى احلركة يف املفاصل لالعيب املستوايت املختلفة يف الكرة الطائرة , حبوث مؤمتر- 1 - 
 .  283, ص 1984للجميع , القاهرة , جامعة حلوان , 

 .  179,ص1992حممود عوض بسيوين , فيصل ايسني الشاطئ , نظرايت و طرق الرتبية البدنية , املطبوعات اجلامعية , اجلزائر,  -  2
 .236,ص1994هباء الدين سالمة,فسيولوجياالرايضة,دار الفكر العريب,القاهرة,دط, - 3
 .171, ص 1992البدنية و الرايضية , ديوان املطبوعات اجلامعية , حممود عوض بسيوين , فيصل ايسني الشاطئ , نظرايت و طرق الرتبية  - 4
  . 157علي فهمي ألبيك وشعبان إبراهيم حممد,ختطيط التدريب يف كرة السلة, ب ط, منشأة املعارف, اإلسكندرية, ص:- 5
 25.3ص  1980سعدية حممد جهاد, بسيكولوجية املراهقة,  دار البحوث العلمية, الكويت,د ط, , -  6
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ن زمن ممك قصرأ داء حركات متكررة من نوع واحد يفتعين السرعة مقدرة الفرد على أ األجرائي:التعريف  -
 . نتقالهإعدم نتقال للجسم أو إسواء صاحب ذلك 

 كرة اليد:-6-4
             تتكون ,وهي عشر التاسع القرن يف نشأت وقد ابلكرة متارس اليت الرايضية األلعاب إحدى هي -

 طرف من وتسري م20 وعرضه م40 طوله ميدان وأتخذ ابليد وتلعب احلارس فيهم مبا العبني سبعة من
 1.الراحة و لالسرتجاع د10 تفصلهما د30 مدته شوط كل بشوطني ,وتلعب حكمني

 يف ظهرت خرىاأل لعابواأل الرايضات مع مقارنة حديثة لعبة وهي , ابلكرة متارس اليت اللعب حدىإ هي  -
 مرت 40) طوله ميدان يف ومتارس , ابليد وتلعب احلارس فيهم مبا العبني سبعة من تتكون وهي 19 القرن

(  دقيقة 30) مدته شوط كل شوطني عن عبارة وهي , حكمني طرف من وتسيري( مرت (20وعرضه
 2. والراحة سرتجاعلأل(  دقائق 10) تفصلهم

 كل يتألف فريقني بني جتري اجلماعية الرايضية األلعاب من لعبة هي اليد كرةجرائي لكرة اليد:التعريف األ -
 من كبري عدد فيها ويشارك والتنفيذ األداء بسرعة تتصف حتياطيني,إ وسبعة العبني سبعة من منهما

 .اثبتة وقوانني قواعد هلا الرايضيني
  : مفهوم املراهقة   5 -6
 احللم من اإلقرتاب تفيد فهي دىن, أو حلق مبعىن( راهق) الفعل من مشتقة راهقةامل كلمة إن :لغة املراهقة -

 3.النضج يف اإلكتمال إىل احللم من يدنو الذي الفرد هو هذا مبعىن
 4.ومنى كرب مبعىنgrandirابلالتينية وتعينadlexenكلمة من مشتقة التغري من هي:إصطالحا املراهقة -
 وقد تطرق العديد من العلماء إىل تعريفات خمتلفة نذكر منها: -
نسان إذ ما يبلغه من تقدمي إنعكاف حامسة يف حياة اإل العظماوي: تعترب املراهقة نقطةتعريف إبراهيم كاظم  -

 5وما حيققه من مزااي يف النمو البدين والعاطفي يرفعه من مستوى الطفولة الوسطى إىل مرحلة اليفع واحلداثة.
فرتة حتوالت نفسية جتماعية ومرحلة زمنية كما أهنا إتعريف روجر ذوترانس: هي فرتة منو جسدي وظاهرة  -

 6عميقة.

                                         

 .9.8ص 2008منري جرجس إبراهيم كرة اليد للمجتمع دار الفكر العريب للنشر القاهرة  ,مصر سنة  -1
 .371, ص1993, 1إعداد مجيل نصيف : موسوعة األلعاب الرايضية املفضلة , دار الكتب العلمية, ط - 2
 . 257العريب, دط,دت,ص فؤاد هباء السيد, األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة, دار الفكر -3
 . 25سعدية حممد علني يف سيكولوجية املراهقة, دار البحوث العلمية, دط,دت,ص -4
 . 331, ص1999إبراهيم كاظم العظماوي, معامل من سيكولوجية الطفولة والقوة والشباب ,دار الشؤون والثقافة العام, بغداد ,دط, -5

6- mercellio braconnier, psychologie de l'adolescent, Masson 2006 p03. 
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أن ينعدم وبتغريات جسمية وفسيولوجية حيث  تتميز بتضاؤل السلوك الطفلي إىلاليت رحلة املهي املراهقة إجرائيا: 
  . نالحظ منو سريع للعظام والعضالت

 الدراسات السابقة واملشاهبة : -7 
 الدراسات السابقة واملشاهبة:ذكر  -7-1
أن الدراسة العلمية تتسم بطابعها الرتاكمي , فما من دراسة إال وجاءت بعدها من البديهي واملعروف   -

بعض جوانبه ويعرفها رابح  دراسات عديدة قد تناولتها ابلشرح والتحليل , أو تشرتك معها يف املوضوع أو يف
ركيزة أو قاعدة كلما أقيمت دراسة علمية حلقتها دراسات أخرى تكملها وتعتمد عليها وتعترب مبثابة تركي "

 1 .للبحوث املستقبلية"
 جند : اليت هلا عالقة ابملوضوع ومن بني الدراسات

 :الدراسة األوىل  -
 . 2003كلية الرتبية الرايضية جامعة بغداد   –دراسة أ.م. ماهر أمحد حسن البيايت و م.م فرس سامي يوسف 

ث جترييب البدنية واملهارية األساسية بكرة القدم حبأتثري برانمج تدرييب مقرتح لتطوير بعض القدرات  حتت عنوان :
 وكانت التساؤالت التالية :,سنة 17على العيب اندي احلسني لفئة حتت 

 ملتغريات البدنية اإلختبارات يف التجريبية الضابطةواجملموعة اجملموعة بني حصائيةإ داللة ذات فروق وجدت هل -
 . البحث

 ملتغريات التجريبية للمجموعة البعدي ختبارواإل القبلي اإلختبار  بني حصائيةإ داللة ذات فروق جدتو هل  -
 .البحث

 فرضيات البحث :
 ملتغريات البدنية اإلختبارات يف التجريبية واجملموعةالضابطة اجملموعة بني حصائيةإ لةدال ذات فروق وجود -

 . البحث
 ملتغريات التجريبية لمجموعةل البعدي ختبارواإل القبلي اإلختبار  بني حصائيةإ داللة ذات فروق وجود  -

 . البحث
 مهية البحث : أ

 . االساسية واملهارية البدنية القدرات لتطوير أعلمية على معتمد مقرتح تدرييب برانمج وضع -
 . البحث متغريات تطوير على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري -

 : يلي ما الباحث استنتج ومناقشتها احصائيا النتائج معاجلة بعد

                                         

 .123ص , 1999مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس ,املؤسسة الوطنية للكتاب ,اجلزائر ,دط ,  ,رابح تركي  - 1
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 اإلختبار لصاحل وهذا التجريبية اجملموعة لدى ساسيةاأل املهارات يف الالعبني داءأ مستوى تطور ظهور -
  .البعدي

 البعدي اإلختبار لصاحل وهذا التجريبية اجملموعة لدى البدنية الصفات يف الالعبني مستوى يف تطور ضهور -
 : الثانية الدراسة -

 -2004-كلية الرتبية الرايضية  –,جامعة املوصل : عثمان عدانن البيايت األستاذ 
نقباض العضلي الثابت واملتحرك واملختلط يف بعض أوجه القوة العضلية ستخدام اإلتدريبات القوة إب ثرأ حتت عنوان

  لناشئني.لواملتغريات الوظيفية لدى العيب كرة اليد 
 وحتددت مشكلة البحث ابلتساؤالت اآلتية:

نقباض يف التدريب لتطوير بعض أوجه القوة العضلية لالعيب كرة اليد الناشئني على اإلعتماد هل يكون اإل  -
 العضلي الثابت أم املتحرك أم املختلط ؟

نقباضات العضلية واملتمثلة يف هذا البحث بـ )عدد مرات ما هي التغريات الوظيفية املصاحبة لتدريبات القوة ابإل -
 التنفس والضغط والنبض (؟

نقباض العضلي الثابت حث يريد اإلجابة على هذه التساؤالت من خالل جتريب تدريبات القوة ابإلإن البا -
 واملتحرك واملختلط.

 ستنتج الباحث :إو      -
نقباض العضلي )الثابت واملتحرك واملختلط ( هي تدريبات فعالة  يف إحداث ستخدام اإلإن تدريبات القوة إب  -

 العضلية واملتغريات الوظيفية لناشئ كرة اليد ولكن بنسب خمتلفة.تقدم يف بعض أوجه القوة 
كرب أنقباض العضلي املختلط أدى إىل تطوير بعض أوجه القوة العضلية بدرجة ستخدام اإلإن تدريبات القوة إب  -

 نقباض العضلي)الثابت واملتحرك(.إلستخدام امن اليت مت فيها تنفيذ تدريبات القوة إب
ختبارات البعدية للمتغريات الوظيفية لعدم كفاية الثالثة مل حتدث تطور ذات داللة معنوية يف اإلإن التدريبات  -

  مدة الربانمج التدرييب الذي خضعت له العينة.
 الثالثة :الدراسة  -

 .م 2005 -رسالة ماجستري-كلية الرتبية الرايضية   –: حيدر غازي إمساعيل جامعة املوصل األستاذ
 اثر استخدام برانمج تدرييب مقرتح على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية واملتطلبات اخلاصة يف:  حتت عنوان

 .التساؤالت والفرضياتوكانت  احلركات األرضية لدى الناشئني.
يف احلركات األرضية  اللياقة البدنية واملتطلبات اخلاصة درييب مقرتح على تنمية بعض عناصرثر برانمج تأ -

 للناشئني.
ختبارين القبلي و البعدي لكل من اجملموعتني الفروق يف بعض عناصر اللياقة البدنية واملتطلبات اخلاصة بني اإل -

 التجريبية. 
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ختبار البعدي بني اجملموعتني التجريبية الفـروق يف بعض عناصـر اللياقة البـدنية واملتطلبات اخلـاصة فـي اإل -
 والضابطة.

 فرتض الباحث ما يلي:إ
ختبارات القبلية والبعدية يف بعض عناصر اللياقة البدنية واملتطلبات اخلاصة إلجد فروق ذات داللة معنوية بني اتو  -

 للمجموعتني التجريبية والضابطة.
ختبار البعدية لبعض عناصر اللياقة توجد فروق ذات داللة معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اإل -

 اخلاصة وملصلحة اجملموعة التجريبية. البدنية واملتطلبات 
 .للدارسة كأداة ختباراتعلى اإل  عتمد الباحثإ أدوات الدراسة: -
 املنهج التجرييب. املنهج املستخدم: -

 ستنتج الباحث :إمن خالل العرض والتحليل 
ختبارات البعدية يف معظم متغريات عناصر اللياقة البدنية اخلاصة واملتطلبات اخلاصة ومستوى األداء تفوقت اإل -

 املهاري جملموعيت البحث. 
للذراعني والرجلني  والقوة املميزة  –نفجارية ثبت فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف كل من العناصر )القوة اإلأ -

والبطن , واملرونة للعمود الفقري , والتوازن املتحرك , والتوافق والرشاقة ( ويف حتسني  للذراعني والرجلني –ابلسرعة 
 املتطلبات اخلاصة فضاًلعن أتثريها على مستوى األداء املهاري .

–نفجاريةية يف كل من العناصر )القوة اإلناستخدمت الربانمج التقليدي فاعلإمل حتقق اجملموعة الضابطة اليت -
نتقالية  والتوازن املتحرك , للعمود الفقري , والسرعة اإل –للرجلني, واملرونة  –والقوة املميزة ابلسرعة للرجلني,   

  والتوافق والرشاقة( فضاًل عن املتطلبات اخلاصة ومستوى األداء املهاري .
 :الرابعةالدراسة  -

 منهج أتثري:وكانت حتت عنوان   م 2006 جامعة القادسية –كلية الرتبية الرايضية  عبود جميد دراسة أمحد-  
 الكرة وضرب التهديف بدقة وعالقتها السفلى لألطراف القصوى القوة تنمية يف الشدة وتركيز توزيع أبسلويب تدرييب
 .ومت طرح التساؤالت التالية  ,الشباب لالعبني القدم بكرة حمصورة مسافة ألبعد

    جيايب على تطوير القوة القصوى لألطراف إللمنهج التدرييب و أبسلوبيه توزيع و تركيز الشدة أتثري هل
 .السفلى

  ختبارات القبلية و البعدية بتطوير القوة القصوى و يف أسلويب توزيع و تركيز الشدة.فروق بني اإلهل توجد 
 ضرب الكرة ألبعد مسافة حمصورة التهديف و دية للقوة القصوى ودقة ختبارات البعفروق بني اإل هل توجد

 بني أسلويب تركيز و توزيع الشدة و لصاحل تركيز الشدة.
  دقة التهديف و ضرب الكرة  القوة القصوى لألطراف السفلى و رتباط بنيوجود بعض عالقات اإلهل

 .ألبعد مسافة
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 فروض البحث:
  ايب على تطوير القوة القصوى لألطراف جيإللمنهج التدرييب و أبسلوبيه توزيع و تركيز الشدة أتثري

 السفلى.
 ختبارات القبلية و البعدية بتطوير القوة القصوى و يف أسلويب توزيع و تركيز وجود فروق بني اإل

 الشدة.
 ختبارات البعدية للقوة القصوى ودقة التهديف و ضرب الكرة ألبعد مسافة وجود فروق بني اإل

 الشدة و لصاحل تركيز الشدة.حمصورة بني أسلويب تركيز و توزيع 
 دقة التهديف و ضرب الكرة  القوة القصوى لألطراف السفلى و رتباط بنيوجود بعض عالقات اإل

 .ألبعد مسافة

 ستنتاجات   :مت عرض عدد من اإل

 .املنهج التدرييب املستخدم و أبسلوبيه املوزع و املركز الشدة يطور القوة القصوى لألطراف السفلى 
  التدريب بتوزيع الشدة أفضل يف تطوير القوة القصوى لألطراف السفلى.أسلوب 
 جيايب يف تطوير دقة التهديف و ضرب الكرة ألبعد مسافة إتوزيع الشدة يساهم بشكل فّعال و  أسلوب

 حمصورة.
  الكرة ألبعد مسافة حمصورة. ضربللقوة القصوى عالقة ارتباط بدقة التهديف و  . 
 :الرابعةالدراسة  -
 عنصر السرعة لتالميذ و تلميذات املرحلة االبتدائية حتت عنوان تقومي :دراسة وديع وايسني وآخرون  -
سنة لدى البنني والبنات 12-8( وهدفت الدراسة إىل التعرف على تطورات السرعة يف املراحل السنية 8-12)

م ايرة يف وضع 50اختبارات جري  والفرق بني عنصر السرعة بينها وقد إستخدم الباحث املنهج الوصفي ومث إجراء
حث توصل الباحثون إىل وجود تلميذ وتلميذة يف املرحلة اإلبتدائية ويف هناية الب 1200البدء احلايل ومشلت العينة 

  .م ايرة لدى البنني والبنات 50طردية السنية وسرعة اجلري عالقة
لبنني و البنات يف معظم السنية املختلفة لدى اووجود عالقة معنوية يف الفرق بني املتوسطات احلسابية للمراحل 

 . املراحل
 :الدراسة اخلامسة  -
وكانت حتت عنوان فاعلية برانمج مقرتح لتحسني القدرات البدنية  2011فارس حممد الصاحل دراسة  -

اخلاصة مبهارة الضربة اهلجومية لدى انشئ الكرة الطائرة يف فلسطني من إعداد أمحد فارس حممد الصاحل , 
 سنةسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس من كلية الرتبية جامعة األزهر غزة ر 

 .ومت طرح التساؤالت التالية   2011
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توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بني متوسط درجات الالعبني يف القدرات البدنية هل  -
 القياس القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لصاحل القياس البعدي .اخلاصة مبهارة الضربة اهلجومية بني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بني متوسط درجات الالعبني يف أداء مهارة الضربة هل  -
 .البعدي اهلجومية بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لصاحل القياس

 أما فرضيات الدراسة فكانت:
د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بني متوسط درجات الالعبني يف القدرات البدنية توج -

 اخلاصة مبهارة الضربة اهلجومية بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لصاحل القياس البعدي .
مهارة الضربة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة بني متوسط درجات الالعبني يف أداء -

 اهلجومية بني القياس القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة لصاحل القياس البعدي .
  الدراسة من اهلدف كان

د القدرات البدنية اخلاصة ملهارة الضربة اهلجومية يف الكرة الطائرة واليت ينبغي حتسينها لدى انشئ  حتدي -
 الكرة الطائرة يف فلسطني .

لتحسني القدرات البدنية اخلاصة ملهارة الضربة اهلجومية يف الكرة الطائرة لدى انشئ تصميم برانمج مقرتح  -
 الكرة الطائرة يف فلسطني .

 التعرف إىل فاعلية الربانمج املقرتح على مستوى أداء مهارة الضربة اهلجومية يف الكرة الطائرة -
أداء مهارة الضربة اهلجومية يف الكرة التعرف إىل نسبة التحسن احلادثة يف القدرات البدنية وكذلك مستوى  -

 الطائرة .
 وقد توصل إىل اإلستنتاجات التالية :  

 –الربانمج التدرييب املقرتح أدى إىل حتسن معظم متغريات القدرات البدنية اخلاصة )القوة املميزة ابلسرعة  -
 –رونة اخللفية للعمود الفقري املرونة ومرونةاملنكبني وامل –الرشاقة  –القوة االنفجارية للرجلني والذراعني 

 الدقة ( –السرعة احلركية 
 الربانمج التدرييب املقرتح أدى إىل زايدة نسبة فاعلية مهارة الضربة اهلجومية .  -
التحسن يف األداء البدين أدى إىل التحسن يف األداء املهاري ويظهر ذلك يف الفرق بني القياس القبلي  -

 للمجموعة التجريبية .والبعدي لصاحل القياس البعدي 
 إرتفاع نسبة التحسن يف املستوى البدين واملهاري بصورة واضحة مما يدل على جناح الربانمج . -
حيث سجلت معدال  –قيد الدراسة  –أظهر الربانمج التدرييب حتسنا إجيابيا على جمموعة القدرات البدنية  -

ب التحسن يف كل القدرات البدنية قيد ابملئة واليت مت حساهبا جبمع نس 23.70عاما للتحسن نسبته 
 الدراسة وتقسيمها على عددها .
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بني  –قيد الدراسة  –أظهر الربانمج التدرييب املقرتح حتسنا إجيابيا على أداء مهارة الضربة اهلجومية  -
 ابملئة. 30.43القياسني القبلي والبعدي حيث سجلت نسبة قدرها 

أتثري برانمج تدرييب ابألثقال لتطوير القوة القصوى لدى  حتت عنوان : م. جبار علي جبار:السادسة الدراسة   -
انشئي كرة اليد ويهدف البحث إىل معرفة مدى أتثري الربانمج التدرييب املقرتح يف تطوير القوة القصوى. أما فرض 

 ختبارات القبلية والبعدية. البحث فهناك فرق ذات دالة إحصائية بني نتائج اإل
البحث يف إجياد برانمج تدرييب مقرتح ابألثقال ميكن من خالله تطوير القوة العضلية القصوى وتكمن مشكلة 

 للناشئني بكرة اليد.
ومشلت عينة البحث العيب املركز التدرييب لكرة اليد )البصرة( فئة الناشئني ومركز شباب األصمعي )البصرة( فئة 

ختبارات البحث وتطبيق إب ابلطريقة العمدية. وجرت ( الع30ختيار )إ( العب مت 35الناشئني وكان عددهم )
( وحدات يف 3( أسبوع بواقع )12ستغرق الربانمج )إالربانمج التدرييب على قاعة مركز شباب األصمعي )البصرة( و 

عد إستخدم الباحث الربانمج التجرييب. وقد إوقد ,( دقيقة30األسبوع وكان زمن الوحدة التدريبية ابألثقال )
مجعوا على إمت عرضها على جمموعة من اخلرباء و ث و ختبارات اخلاصة ابلبحتضمنت اإل تمارة خاصةسإالباحث 

 ختبارات لتحقيق هدف البحث.مالئمة اإل
ختبارات ومعاجلتها إحصائيا وعرضها ومناقشتها أبسلوب علمي وبعد تطبيق الربانمج بشكل كامل مت مجع نتائج اإل

 بغية حتقيق هدف البحث.
 ستنتاجات منها:ستنتج الباحث جمموعة من اإلإومن ذلك 

 إن الربانمج التدرييب املستخدم أدى إىل تطوير القوة القصوى لدى الالعبني. -
ضرورة االهتمام اخلاص بتدريب القوى القصوى لدى العيب كرة  -وأوصى الباحث مبجموعة من التوصيات منها:

 .ستخدام األثقال لتطوير القوة العامة لديهاليد إب
 القوة تنمية يف مقرتح تدرييب برانمج أثر:  عنوان حتت مكر أ حممد مدلل سةادر  : السابعةالدراسة  -

 ورماس لبلدية الرايضي للنادي ميدانية دراسة الطائرة الكرة العيب لدى الصد أداء حتسني على اإلنفجارية
 . 2015 أشبال صنف" الطائرة للكرة

 ومت طرح  التساؤل التايل: 
 الطائرة الكرة العيب لدى الصد  أداء حتسني على اإلنفجارية القوة تنمية يف املقرتح التدرييب الربانمج يؤثر هل -

 ومن خالل التساؤل العام ميكن أن نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 الضابطة للمجموعة البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -
 التجريبية للمجموعة البعدي واإلختبار القبلي اإلختبار بني إحصائية داللة ذات فروق هناك له -
 اجملموعة لصاحل البعدي اإلختبار يف والتجريبية الضابطة اجملموعة بني إحصائية داللة ذات فروق هناك هل -

 التجريبية
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          :فرضيات البحث - 
 :الفرضية العامة -  

ء الصد لدى العيب الكرة اناملقرتح أتثري إجيايب يف تنمية القوة اإلنفجارية على حتسني أدللربانمج التدرييب  -
 الطائرة

 الفرضيات اجلزئية: -  
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي للمجموعة التجريبية -
 ختبار البعدي للمجموعة الضابطةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي واإل -
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اإلختبار البعدي لصاحل اجملموعة  -

   التجريبية.
 وبعد مناقشة نتائج الفرضيات اجلزئية الثالثة مت التوصل إىل ما يلي:

 والبعدي للمجموعة التجريبية لصاحل اإلختبار البعدي.وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي  .1
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. .2
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اإلختبار البعدي لصاحل اجملموعة  .3

 التجريبية.
 : ة السابقةالتعليق على الدراس -7-2

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة واملرتبطة العالقة بني الدراسات بعضها البعض وبني الدراسة 
تفقت إاحلالية حيث تركزت معظم الدراسات على اإلختبارات لقياس اخلصائص البدنية ابلنسبة لكرة اليد وكذلك 

 يف النقاط التالية :
 حيث العنوان : من 

الرغم من اإلختالف الشكلي بني عناوين الدراسات السابقة والدراسة احلالية إال أن حمورهم يدور  على
 حول القدرات البدنية وأتثريها على االعبني . 

 : من حيث املنهج 
 أما الدراسة فتم إستخدام املنهج الشبه جترييب  وأخرى وصفي هناك دراسات إستخدمت املنهج التجرييب

  من حيث األدوات: 
كل الدراسات اإلختبارات البدنية أو املهارية كال على حسب متطلبات البدنية واملهارية  إستخدمت
 املختارة للدراسة .

 : من حيث املتغريات 
ريين مها اخلصائص البدنية مل يكن هناك إختالف كبري يف املتغريات املقاسة بني الدراسات حيث تركزت على متغ

 السرعة ( . ) )القوة (
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 يــف ـنيساسأ ـلنيعام والسرعة القوة ـفيتص أن ـدنج قبس اـمم ابهةـلمتشوا ابقةـلسا تسادارلا لخالنم -
 دقو الرايضي, التدريب ظــل يــف اــلتهوتنا يــلتا ابقةــلسا تاــسدارلا لالــخ ــنم ــكلوذ يــكرلحا لاــلمجا

 التعلم كلذكو تدريبها وطرق برجمتها حيث ـنم ةـبالغ مهيةأ لها والسرعة القوة صفيت أن لىإ مجيعا توصلو
 القوة ىــعل يــساسأ وبشكل تدريباهتا يــف ــويتحت يــلتا الرايضات ــدىحإ اــهرعتباإب اليد ــرةكو, احلركي

 كرة ممارسة نفإ هـمنو ابقةـلسا وثلبحا في إليها قناطرت لتيا الفرضيات لخال نم ذاه حبثنا نفإ والسرعة
 يف العايل املستوى لىإ ابلرايضي ولصولل عليها الرتكيز وجيب والسرعة قوةلا بصفيت الإ ؤدىت ال اليد
 .اليد كرة

 اإلستفادة من الدراسات السابقة واملشاهبة : -7-3
 ستفادة منها وفق النقاط التالية :تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية وعملية حيث مت اإل

  متغرياته .حتديد مشكلة البحث وضبط 
 . صياغة الفرضيات وإبراز أهداف البحث 
 . إستخدام املنهج املناسب لطبيعة الدراسة 
  إختيار أدوات ووسائل البحث ومعرفة كيفية إستخدامها وإجراء املعامالت املناسبة خلدمة أهداف البحث 
 . وضع طرق مناسبة مبا يتالءم وطبيعة موضوع البحث 
  واألدوات اإلحصائية املالئمة لطبيعة الدراسة .حتديد وسائل مجع البياانت 
 . اإلستفادة من نتائج تلك الدراسات السابقة يف أتكيد نتائج الدراسة احلالية 
 وإختيار أفضل الكتب واملراجع املناسبة ملوضوع الدراسة . إانرة الطريق أمام الباحث يف إنتقاء 
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 تـمهيد 
وضع خمطط أو برانمج تدرييب يسطر من خالله أهداف لتحديد أهداف فريق ما ال بد على املدرب من 

الفريق ومتطلبات جناح هذه العملية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف لتصحيحها وتنميتها حيث يعتمد وضع 
 حتياجات واملتطلبات والربانمج املناسب.يد اإلدالربانمج التدرييب على حت

ختيار وحتديد نوع التدريب واألسلوب أو ألساسية للتدريب وإاعاة اجلوانب اعلى املدرب من جانب أخر مر      
األساليب املثلى اليت ختدم الربانمج املسطر مع مراعاة أهم املبادئ احملددة له حسب طبيعته عام كان أو خاص 
وذلك لنجاح هذه العملية حيث سنتطرق يف هذا الفصل إىل حتديد أمهية ومتطلبات وخصائص الربانمج واملبادئ 

 طرق وأنواع التدريب املناسبة بنوع من التفصيل.وال
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I- الرب امج التدرييب : 
 : ماهية الرب امج -1-1

عبارة عن عملية التخطيط للمقررات واألنشطة والعمليات  ةعرفه وليامس أبنه: "الربانمج بصفة عام
 التعليمية املقرتحة لتغطية فرتة زمنية حمددة".

حلمي إبراهيم أبنه: "هو جمموعة من أوجه نشاط معني ذات صيغة معينة لتحقيق وتعرفه حورية موسى 
هدف واحد" ويعرفه سيد اهلواري أبنه: "عبارة عن كشف يوضح العمليات املطلوب تنفيذها مبينا بصفة خاصة 

 .1وميعاد االنتهاء لكل عملية تقرر تنفيذها" ءميعاد االبتدا
 : أمهية الربامج -1-2

 ونذكر أمهها يف النقاط التالية: ةمهية الربامج بصفة عامأن نستخلص أميكن 
 حيث أن الربامج عنصر حيوي وأساسي من عناصر التخطيط ففي غياب  كتساب عنصر التخطيط فاعليته:إ

 .   2الربامج تصبح عملية التخطيط انقصة ونقصاهنا جيعلها عدمية الفاعلية
 :أن التخطيط عنصر من عناصر اإلدارة وبغياب الربامج  تكسب العملية اإلدارية أبكملها النجاح والتوفيق

من التخطيط تسقط فاعليته وجتعله غري ذي قيمة, وابلتايل تكون العملية اإلدارية غري مكتملة فتصبح ال جدوى 
 منها, وتكون كمن حيرث يف املاء و تكون العملية التعليمية كلها متعثرة والسبب يكون يف غياب الربامج.

 كتمال العملية اإلدارية لفقدها عنصر التخطيط الكامل جيعلها غري قادرة على أن عدم إ األهداف:اع يض
حتقيق األهداف فتصبح األهداف سرااب واألماين أوهاما. ألن أساليب تنفيذ األهداف وحتقيقها يكمن يف وجود 

 .الربامج

 يف ل جناز العمإحيث تعطي الربامج للزمن قيمة, وتقلل من الوقت الضائع وتساعد على  قتصاد يف الوقت:إلا
 ستغالل.إأقصر وقت ممكن حبيث نستغل الوقت املتيسر أحسن 

 :كتملت العملية اإلدارية بكل عناصرها نصبح قادرين على إإذا  تساعد على جناح اخلطط التدريبية والتعليمية
 ملوضوعة, وطاملا حتقق اخلطط أهدافها تصبح خطط انجحة.حتقيق وتنفيذ أهداف اخلطط ا

 :يف غياب الربامج تتسلل العشوائية إىل عمليات التنفيذ ويكون نتيجة ذلك  البعد عن العشوائية يف التنفيذ
 .3تعثر العملية اإلدارية أبكملها وتفشل لعدم وجود حتديد واضح ملراحل وكيفية تنفيذ الواجبات

                                         

 .42, ص2002, 1مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي, املختار للنشر, القاهرة, ط  -1
 . 13,دت, ص2عبد احلميد شرف, الربامج التدريبية الرايضية, بني النظرية والتطبيق, مركز الكتاب للنشر, القاهرة, ط -2
 . 46-45-17املرجع نفسه, ص -3
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 :العلم املسبق أبسلوب التنفيذ املناسب وطريقة التعليم األفضل وكمية الوقت املتيسر إلجناز أن دقة التنفيذ
العمل كل هذا يساعد عل الدقة يف التنفيذ أي أن الربامج سبب يف اإلجناز الدقيق فال تسقط فكرة وال يضيع 

 غرض.
 ن تتوفر لدى مصممي الربامج:أاخلصائص اليت جيب  -1-3

 و الثقايف فيمن يقومون بتصميم وبناء برامج التدريب.سواء العلمي أاة اجلانب التأهيلي مراع -

 عتماد على املدربني املتخصصني والدين يستطيعون مراعاة اجلانب الرتبوي يف عملية التدريب.ضرورة اإل -

مهنة التدريب  ةارسبفضل ذوي اخلربة يف القائمني على تصميم الربامج سواء من حيث ممارسة اللعبة او مم -
 ى الفرق الرايضية.إلحد

يفضل عند اختيار مصمم برامج التدريب األفراد الذين يهتمون ابلتجديد والتطور والتنوع املستمر يف طرق  -
 وأساليب التدريب والذي يستفيد من اخلربات األجنبية.

يفضل يف القائمني على تصميم برامج التدريب الذين يهتمون خبصائص وطبيعة األفراد الذين سيوضع هلم  -
1الربامج.

 

 يفضل األفراد الذين يراعون اإلمكانيات املتيسرة لديهم سواء كانت مادية أو بشرية. -

 السمات املميزة للرب امج التدرييب الناجح:  -1-4

 هتمامات األفراد الذين سينفذ عليهم: "انشئني, متقدمني, مستوى عال".إحتياجات و إأن يراع  -

 املنشاة الرايضية. هتدف إليه املؤسسة الرتبوية أو يعترب الربانمج جزءا مكمال للعملية اليت -

 ر قدرات الالعبني.ويأن يساعد الربانمج على تنمية وتط -

 كتشاف قدرات الالعبني ومواهبهم املختلفة.إن يساهم يف أ -

 ميكن تنفيذه واقعيا وفق اإلمكانيات والتسهيالت املتاحة. -

 البدنية بصورة عامة.حيافظ على األهداف الرتبوية اليت تنشدها الرتبية  -

ستيعاب إواخلاصة و مدى قدرته يف  ةيساهم يف إظهار الفكر التدرييب للمدرب ويبني قدراته ومعارفه العام -
2مستجدات العصر من التقنية احلديثة.

 

مادة تعليمية أو تدريبية أو ألي نوع من األفراد  لالخلتصميم برانمج  خطوات تصميم بر امج رايضي: -1-5
 يطلب له النجاح جيب أن يشمل على العناصر التالية:

 األسس اليت يقوم عليها الربانمج. .1

 اهلدف واألهداف اإلجرائية. .2

                                         

 . 43مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي, مرجع سابق, ص -1
 . 106,دت, ص2001, القاهرة, 1حيي السيد احلاوي, املدرب الرايضي, املركز العريب للنشر ط -2



 

 

 والتدريب الرايضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرب امج التدرييبالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ الرب امج التدرييبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييااللتدريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 

 حمتوى الربانمج. .3

 تنظيم األنشطة داخل الربانمج. .4

 تنفيذ الربانمج. .5

 األدوات املستخدمة يف الربانمج. .6

1مج.تقومي الربان .7
 

حتياطات واإلجراءات جيب هناك جمموعة من اإل حتياطات اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ الرب امج:اإل -1-6
 و املعاقني ويتفق على اغلبها العلماء وهي:أمراعاهتا عند تنفيذ برانمج رايضي لألسوايء 

 :ضرورة إجراء فحص طيب شامل للمشرتكني يف الرب امج 

ولكي تتحدد املسؤوليات جيب أن يتمتع املشرتكون يف الربانمج بقدر كبري من لكي يؤيت الربانمج مثاره 
ور واضحة ألمالصحة العامة ويتم التأكد من ذلك بواسطة إجراء عمليات فحص طيب شامل عليهم حىت تكون ا

 بطريقة ويتحمل كل مسؤوليته مبا يف ذلك املسؤولية املدنية على أن يتم ذلك قبل بدء عملية التنفيذ مباشرة مث
 نفيذ الربامج.تدورية بعد ذلك أثناء 

 هتمام بعملية اإلمحاء قبل البدء يف أي مترين:اإل 

نشطة بدنية أستقبال النشاط املنتظر حيث أن مفاجأة اجلسم أبي هي مبثابة أجراء تنبيه جلسم اإلنسان إل
 غري عادية تعرضه لإلصاابت ملواقف وخيمة.

 مراعاة محل التدريب : 

ب قد يكون محال خارجيا وهو عبارة عن كل التمرينات اليت يعطيها املريب لالعب وقد يكون محل التدري
نعكاس أثر احلمل اخلارجي على أجهزة اجلسم احليوية فإذا كان احلمل ضعيفا ال إاحلمل داخليا وهو عبارة عن 

 2عنه ظاهرة التدريب الزائد.يستفيد منه املمارس وإذا كان احلمل زائدا عن احلد اخلارجي ملقدرة الالعب تولد 
 التغذية املناسبة والراحة للممارسني أثناء عملية التنفيذ: ةمراعا 

جيابية تعتمد على التحرك النشط والعالج الطبيعي بعد اجلهد العنيف تكون فرتة الراحة إ جيب مراعاة أن
نفس الوقت جيب العناية التغذية ومعرفة املريب ألنواع التعب جتعله قادرا على حتديد مدة الراحة الالزمة يف 

 ناسب وحجم ونوعية النشاط الرايالذي يت ة والصحيح
 
 

 

                                         

 . 107حيي السيد احلاوي, املدرب الرايضي ,مرجع سابق, ص -1
 . 62-60عبد احلميد شرف ,الربامج التدريبية والرايضية بني النظرية والتطبيق , مرجع سابق ,ص -2
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 ستمرارية يف التدريب:تطبيق مبدأ اإل 

فيه  مبتعاد الالعب عن التدريب أو عدم االنتظارفة "تكيف اجلسم احلمل املؤقت" فإمن احلقائق املهمة مع
1يقلل من مستواه إذن ال بد أن يستمر الالعب يف التدريب أبسلوب منتظم طوال فرتة الربانمج.

 

  درو  يف عملية التنفيذ:املجتنب اإلسراع غري 

ستمرار يف املمارسة حىت ال يهبط مستوى الالعب وملا كان تكرار احلمل لفرتة معينة جيعل اجلسم ال بد من اإل
 االرتفاع اثنية مثان يعقب ذلك فرتة زمنية لتثبيت هذا التكيف  ةحلمل فإنه من األمهييف حالة تكيف على هذا ا

 2دروس يف تنفيذ الربامج يؤدي إىل عدم إحداث عمليات التكيف.املابحلمل وهكذا, وبذلك فإن اإلسراع غري 
II- :التدريب الرايضي 

 والرايضي: نبذة اترخيية عن التدريب البدين -2-1

حيث إنه كان  احلايليف العصور القدمية مل يكن االنسان يف حاجة ضرورية ملزاولة التدريب البدين بشكله  
و أيؤدي املهارات احلركية األساسية تلقائيا وعفواي.. دون قصد أو إعداد متمثلة, يف اجلري وراء فريسة ليقبضها 

 ذلك هبدف كسب قوته.سباحة جمرى مائي الجتيازه, او تسلق أشجار لقطف مثارها... و 
داد األجويتطور اإلنسان القدمي أخذ من األلعاب الشعبية البدائية واليت كان يتعلمها عن طريق ما ورثه اآلابء و 

 تدريبا على املهارات احلركية )اللقف, الزحف, املسك, اإلرسال(.
وأصبح كل فرد  لة والعشرية,يمر االنسان القدمي بعد ذلك يف ظروف اجتماعية خمتلفة وظهرت القب

ال عن الدفاع عن قبيلة او عشرية, وبذبك أصبحت القوة العضلية من أساسيات بناء الفرد ليس هبدف بنائه ؤو مس
جسمانيا ولكن بغرض الدفاع عن القبلية او السيطرة عليها, ومن هنا أصبح لزاما التدريب البدين أمرا ملحا 

3وضروري لكل فرد.
 

 تعريف التدريب الرايضي: -2-2

الروسي عرفه أبنه "عبارة عن إعداد الفرد الرايضي من الناحية  (MAT VIEW )مات فيف العامل
 الوظيفية والفنية واخلططية والعقلية والنفسية واخللقية عن طريق ممارسة التمرينات البدنية"

 التدريب الرايضي: -2-3

الالعبني والفرق الرايضية من  التدريب الرايضي هو:"العمليات املختلفة التعليمية والرتبوية والتنشئة,وإعداد
 4واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة". ةخالل التخطيط والقيادة التطبيقية هبدف حتقيق أعلى املستوايت الرايضي

                                         

 . 108الرايضي ,مرجع سابق , ص حيي السيد حياوي, املدرب -1
 . 65-63عبد احلميد شرف , الربامج التدريبية والرايضية بني النظرية والتطبيق ,مرجع سابق ,  ص -2
 . 19, ص1999بسيوطي أمحد, أسس ونظرايت التدريب, دار الفكر العريب, القاهرة, دط, -3
 . 19, ص1998, 1قيادة, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر, ط-يقتطب -مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلديث, ختطيط -4
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وهو أيضا "العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعلمية, اليت هتدف إىل قيادة وإعداد وتطوير 
 1ل النتائج يف الرايضة املمارسة".ضفة جوانبها لتحقيق أفالقدرات واملستوايت الرايضية يف كا

كما يعرف التدريب: "على أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية, وتعلم 
التكتيك, وتطوير القابليات العقلية ضمن منهج علمي مربمج وهادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول 

 2ايت الرايضية املمكنة".ابلرايضي إىل أعلى مستو 
ويعرف حممد عالوي: "التدريب الرايضي عملية تربوية وتعليمية منظمة ختضع لألسس واملبادئ العملية, 

و يف نوع معني من أعلى مستوى رايضي ممكن يف املنافسات الرايضية أوهتدف أساسا إىل إعداد الفرد لتحقيق 
 3نواع الرايضة".أ

الرايضي: "إنه عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل إعداد الفرد للوصول إىل ويفهم مصطلح التدريب 
جناز عن طريق اإلعداد الكامل لعموم األجهزة الوظيفية اليت حتقق الوصول إىل مستوى الئق, من حيث مستوى اإل

تعليم املسار احلركي مراعاة حياة الرايضي وصحته اجلسمية العامة,كما يتحسن التوافق العصيب والعضلي ويسهل 
4نتاج لدى الفرد".فضال عن زايدة قابلية اإل

 

 خصائص التدريب الرايضي: -2-4

لقد أصبح التدريب الرايضي يف عصران هذا يتطلب الكثري من املعرفة والكفاءة واإلملام جبميع العلوم 
األداء الرايضي اجليد من خالل املرتبطة ابلرايضة نظرا لكون هذه العملية معقدة هتدف إىل الوصول ابلالعب إىل 

إعداده إعدادا متكامال لذلك جيب على كل مدرب أن يكون ملما إملاما كامال خبصائص التدريب الرايضي واليت 
 من أمهها ما يلي: نيعترب 

 التدريب الرايضي عملية تعتمد على األسس الرتبوية والتعليمية: -2-5

ط وثيق, ويكوانن وحدة واحدة, إحدامها تعليمي "لعملية التدريب الرايضي وجهان يرتبطان معا براب
 واآلخر تربوي نفسي"

كتساب, وتنمية الصفات البدنية إفاجلانب التعليمي من عملية التدريب الرايضي يهدف أساسا إىل 
العامة واخلاصة, وتعليم وإتقان املهارات احلركية, والرايضية والقدرات اخلططية لنوع النشاط الرايضي التخصصي 

 كتساب املعارف,واملعلومات النظرية املرتبطة ابلرايضة بصفة عامة, ورايضة التخصص بصفة خاصة.إضافة إىل ابإل

                                         

 . 19, صالسابقاملرجع مفيت إبراهيم محاد. -1
ع, عمان, انهد رسن سكر,علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,دار الثقافة للنشر والتوزيع, الدار العلمية الدولية,للنشر والتوزي -2

 .9, ص2002األردن,دط, 
 .17, ص2002حممد حسن عالوي, علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,  دار الفكر العريب, القاهرة, مصر,دط,  -3
 .78, ص1997, 1قاسم حسن حسني,علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عمان, األردن, ط -4
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حب يهدف أساسا إىل تربية النشأ على  أما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرايضي فإنه
احلاجات الضرورية واألساسية لفرد, وحماولة الرايضة والعمل على ان يكون النشاط الرايضي ذو املستوى العايل من 

ىل تربية, إرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة اجلماعة, ابإلضافة تشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد, واإل
وتطوير السمات اخللقية احلميدة, كحب الوطن واخللق الرايضي والروح الرايضية, وكذلك تربية وتطوير السمات 

 1ثابرة وضبط النفس والشجاعة والتصميم"..ادية كسمة املاإلر 
النموذجي وشكل فاعليته تنظيم القواعد الرتبوية اليت متيز مجيع  هكما ميثل التدريب الرايضي يف شكل

الظواهر األساسية مفاصل قواعد التعليم والرتبية الشخصية ودور توجيه الرتبويني واملدربني اليت تظهر بصورة غري 
2ته خالل التدريب وأثناء القيادة العامة واخلاصة وغريها".مباشرة من جراء قياد

 

 التدريب الرايضي مب ي على األسس واملبادئ العلمية: -2-6

على أكانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينات واألربعينيات, تلعب دورا أساسا يف وصول الفرد إىل 
 حلديث والذي كان أمرا مستبعدا.املستوايت الرايضية دون ارتباطها ابلتدريب الرايضي العلمي ا

"فالتدريب الرايضي احلديث يقوم على املعارف واملعلومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من العلوم 
الطبيعية والعلوم اإلنسانية, الطب الرايضي, وامليكانيكا احليوية وعلم احلركة, علم النفس الرايضي, والرتبية وعلم 

 3االجتماع الرايضي".
 4يرى مفيت محاد: أن األسس واملبادئ العلمية اليت تسهم يف عمليات التدريب الرايضي احلديث تتمثل يف:

 علم التشريح. -

 وظائف أعضاء اجلهد البدين. -

 بيولوجيا الرايضة. -

 علوم احلركة الرايضية. -

 علم النفس الرايضي. -

 علوم الرتبية. -

 جتماع الرايضي.علم اإل -

 اإلدارة الرايضية. -

                                         

 .19ي , علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,مرجع سابق , صحممد حسن عالو  -1
 .26, ص1،2005مهند حسني الشتاوي وأمحد إبراهيم احلواجا, مبادئ التدريب الرايضي,دار وائل للنشر,عمان,األردن,ط -2
 . 21قيادة, مرجع سابق ص-تطبيق -مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلديث, ختطيط -3
 . 22املرجع نفسه, صمفيت  ابراهيم محاد . -4
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 األسس واملبادئ العلمية للتدريبميثل : 01شكل رقم 

 التدريب الرايضي يتميز ابلدور القيادي للمدرب: -2-7

رتباطه بدرجة كبرية من الفعالية من انحية الالعب "يتميز التدريب الرايضي ابلدور القيادي للمدرب إب
كاهل املدرب النفسية اليت تقع على  الرتبوية, و الرايضي, ابلرغم من أن هناك العديد من الواجبات التعليمية, و 

على املستوايت الرايضية اليت أالرايضي إلمكان التأثري يف شخصية الالعب وتربية شاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق 
تبط بدرجة كبرية ر إن هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له النجاح إال إذا أال إتتناسب مع قدراته وإمكانياته, 

ن عملية التدريب أذ إستقالل وحتمل املسؤولية واملشاركة الفعلية من جانب الالعب الرايضي, واإلمن الفعالية 
 1".يالرايضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب الرايض

"كما تتسم عملية التدريب الرايضي يف كرة القدم ابلدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت يقودها 
يب, والعمل على تربية الالعب ابألعتماد على علم النفس واجبات وجوانب وأشكال التدر  من خالل تنفيذ

 2بتكار والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وختطيط التدريب".واألستقالل يف التفكري واأل
 : ستمراريةتميز عملياته ابألالتدريب الرايضي ت -2-8

تشغل فرتة معينة ومومسا معينا ليست عملية)مومسية(أي أهنا الية ستمرار التدريب الرايضي عملية تتميز ابأل"
 العليا يتطلب االستمرار يف عملية االنتظام يف ةعلى املستوايت الرايضيمث تنقضي وتزول وهذا يعين ان الوصول أل

التدريب الرايضي طوال أشهر السنة كلها, فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب الرايضي عقب انتهاء موسم 

                                         

 . 23, 22حممد حسن عالوي, علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية , مرجع سابق, ص -1
, 2001, 1حسن السيد أبو عبده, االجتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدم, مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية, اإلسكندرية, مصر ,ط -2

 .28, 27ص
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املنافسات الرايضية, ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك يسهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى الالعب ويتطلب األمر 
 1البدء من جديد حماولة التنمية,وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدوء والراحة السلبية".

 تالوصول ألعلى املستواي ستمرار عملية التدريب الرايضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا ابالنتقاء وحىتإ"
2عتزال الالعب للتدريب".إالرايضية دون توقف حىت 

 

 واجبات التدريب الرايضي: -2-9

هناك واجبات للتدريب الرايضي ال بد للمدرب والالعب من تنفيذها لتحقيق اهلدف من التدريب 
 ثالثة أقسام تربوية وتعليمية وتنموية وهي:على وعملية التدريب تنقسم واجباهتا 

 الواجبات الرتبوية للتدريب: -2-9-1
يقع الكثري من املدربني يف خطأ جسيم إذ يعتقدون أبن العناية ابلتوجيه لتنمية السمات اخللقية, تطوير  

الصفات اإلرادية لالعب ال قيمة هلا, وال يدرك املدرب مقدار خطئه إال متأخرا بعد أن تتواىل هزائم فريقه فكثريا ما 
ستعداد, إال أنه من الناحية الرتبوية, تنقص العبيه العزمية, املثابرة دا من الناحية الفنية متام اإليكون الفريق مستع

والكفاح, والعمل على النصر, مما يؤثر ابلطبع على إنتاجهم البدين والفين وابلتايل يؤثر على نتيجة املباراة لذلك 
 قها هي:هم واجبات الشق الرتبوي اليت يسعى املدرب إىل حتقيأفإن 

ن حيققه برغبة أعلى وهدفه الذي يعمل على وال, وليكون مثله األألعبته ن حيب الالعب أالعمل على  
كيدة وشغف, هو الوصول إىل أعلى مستوى من األداء الرايضي وما يقتضيه ذلك من بذل جهد وعرق يف أ

 هو مطلوب منه.و األداء األقل مما أالتدريب, مبتعدا عن أية مربرات للتهرب من التدريب 
زايدة الوعي القومي لالعب ويبدأ هذا ابلعمل على تربية الوالء اخلالص لالعبني حنو انديهم ووطنهم ويكون  -

 رادية واخللقية.إلهذا الوالء هو القاعدة اليت يبين عليها تنمية ابقي الصفات ا

 ط النفس, وعدالة رايضية.أن ينمي املدرب يف الالعبني الروح الرايضية احلقة من تسامح, وتواضع, وضب -

تطوير اخلصائص والسمات اإلرادية اليت تؤثر يف سري املبارايت, ونتائجها, كاملثابرة, والتصميم, والطموح   -
 . واجلرأة, واإلقدام واالعتماد على النفس, والرغبة يف النصر, والكفاح والعزمية,...إخل

 الواجبات التعليمية للتدريب: -2-9-2
 رتقاء ابحلالة الصحية لالعب.إلاملتزنة للصفات البدنية األساسية وا التنمية الشاملة 

 .التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرايضة التخصصية 

 .تعلم واتقان املهارات احلركية يف الرايضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رايضي ممكن 

 التخصية. تعلم وإتقان القدرات اخلططية الضرورية الرايضية 

                                         

 . 22قيادة, مرجع سابق ,ص-تطبيق -مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلديث, ختطيط -1
 .15, 14,ص2002مدينة نصر, القاهرة, مصر,1حنفي حممود خمتار, األسس العلمية يف تدريب كرة القدم, دار الفكر العريب, دط  -2



 

 

 والتدريب الرايضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرب امج التدرييبالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ الرب امج التدرييبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييااللتدريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 

 الواجبات التنموية للتدريب: 2-9-3

  التخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفريق إىل أقصى درجة تسمح به القدرات املختلفة
1هبدف حتقيق الوصول ألعلى املستوايت يف الرايضية التخصصية أحداث األساليب العلمية املتاحة.

 

 اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي: -2-10

على املستوايت ألكي ميكن إعداد الالعب الرايضي شامال يف عملية التدريب الرايضي لكي حيقق 
 2فمن الضروري ان يراعي أبرع جوانب ضرورية وهي: هالرايضية اليت تسمح هبا قدراته واستعدادات

 اإلعداد البدين: -2-10-1
العامة,واخلاصة بنوع النشاط الرايضي يهدف إىل إكساب الالعب خمتلف الصفات أو القدرات البدنية 

 التخصصي.
 اإلعداد املهاري: -2-10-2

الذي  ييهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي املهارات احلركية املرتبطة ابلنشاط الرايضي التخصص
 ميارسه, وحماولة اتقاهنا, وتثبيتها, واستخدامها بفعالية.

 اإلعداد اخلططي: -2-10-3
وإكساب الالعب الرايضي القدرات اخلططية الفردية,واجلماعية الضرورية للمنافسات يهدف إىل تعليم  

 ستخدامها بفعالية حتت نطاق خمتلف الظروف, والعوامل يف املنافسات الرايضية.إالرايضية, وحماولة إنتقاهنا, و 
 اإلعداد الرتبوي والنفسي: -2-10-4

قدرات, والسمات, واخلصائص, واملهارات النفسية يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي خمتلف ال 
 تيف املنافسا هوتنميتها,وكذلك توجيه, وإرشاده, ورعايتها بصورة تسهم يف إظهار كل طاقاته وقدراته واستعدادات

 الرايضي يف تشكيل وتنمية شخصية متزنة وشاملة لكي يكتسب الصحة  بالرايضية, ابإلضافة إىل مساعدة األلعا
 والبدنية اجليدة.النفسية 

 اإلعداد البدين                               اإلعداد املهاري                        
 
 
 

 اإلعداد اخلططي                        اإلعداد الرتبوي والنفسي                        
 (: اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي2شكل رقم )

                                         

 . 30قيادة , مرجع سابق ,ص-تطبيق -ث, ختطيطمفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلدي -1
 . 25, 24حممد حسن عالوي, علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية ,مرجع سابق, ص -2
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 من بني األهداف العامة للتدريب الرايضي ما يلي: أهداف التدريب الرايضي:  -2-11

 متغريات الفيزيولوجية لجيابية لسم اإلنسان من خالل املتغريات اإلرتقاء مبستوى عمل األجهزة الوظيفية جلاإل
 جتماعية.والنفسية واإل

 الثالثة: على فرتة ثبات ملستوايت اإلجناز يف اجملاالت أحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية بتحقيق حماولة اإل
 جتماعية.الوظيفية, النفسية, واأل

هداف عملية التدريب الرايضي بصفة عامة خالل جانبني أساسيني على مستوى واحد من أوميكن حتقيق 
لرايضي, فاألول يهدف األمهية مها اجلانب )التدرييب والتدريسي( واجلانب الرتبوي ويطلق عليها واجبات التدريب ا

كتساب وتطوير القدرات البدنية )السرعة, القوة, التحمل(, واملهاريةاخلططية واملعرفية أو اخلربات الضرورية إإىل 
اجملتمع, ويهتم بتكميل الصفات  ةلالعب يف النشاط الرايضي املمارس.والثاين يتعلق يف املقام األول إبيديولوجي

عنواي وإداراي, ويهتم بتحسني التذوق,التقدير وتطوير الدوافع, وحاجات وميول الضرورية لألفعال الرايضية م
 1املمارس, وإكسابه السمات اخللقية واإلدارية احلميدة, الروح الرايضية, املثابرة, ضبط النفس والشجاعة ...إخل.

والعمل على كما يهدف التدريب الرايضي غلى وصول الالعب للفورمة الرايضية من خالل املنافسات 
 واخلططية, كل من احلاالت البدنية, والوظيفية واملهارية استمرارها لطول فرتة ممكنة والفورمة الرايضية تعين تكامل

 .2الالعب من األداء املثايل خالل املنافسات الرايضيةواليت متك  واملعرفية, واخللقية ية,والذهن والنفسية
نسانية للبطل وذلك إبعطائه الفرصة م يف حتقيق الذات اإليساهابإلضافة إىل ذلك فإن التدريب الرايضي 

إلثبات صفاته الطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق التنافس الشريف العادل وبذل اجلهد, فهو يعد دائما عامال من 
 .3جتماعيعوامل حتقيق تقدمه اإل

 واعد التدريب الرايضي:ق -2-12

مستمرة تستغرق سنني عديدة حىت يصل الالعب إىل األداء ملا كانت عملية التدريب عملية تربوية علمية 
 4الرايضي املثايل املطلوب, لذلك تنطبق عليها القواعد اليت تنطبق على العمليات الرتبوية األخرى وهي:

 العمل بوعي: -2-12-1
انب جب هنا هتدفأن عملية التدريب عملية تربوية أصال, أي أن يدرك أوال أويعين هذا أنه على املدرب 

إىل تنمية الناحية اخللقية والصفات  كتساب املقدرة اخلططيةإتعلم املهارات احلركية,وتنمية الصفات البدنية و 

                                         

 . 12, ص1998أمر هللا البساطي,أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته, منشاة املعارف, اإلسكندرية, مصر, دط , -1
 . 21قيادة,مرجع سابق , ص-تطبيق -د, التدريب الرايضي احلديث, ختطيطمفيت إبراهيم محا -2
 .20انهد رسن سكر,علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,مرجع سابق, ص -3
 .48-45حنفي حممود خمتار, األسس العلمية يف تدريب كرة القدم,مرجع سابق, ص -4
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نه كقائد يف عملية تربوية له خصائص معينة,وله دور هام يف أاإلرادية لالعب أيضا كذلك جيب أن يعلم جيدا 
 ختطيط التدريب حبيث يكون مبنيا على أساسا علمي سليم.

جيابية يف العمل ويعين هذا أن ال إأييت العمل بوعي أيضا من جانب الالعبني, وذلك مبشاركتهم مشاركة و
ن يدرك الالعب دقائق فن أو اخلطط هو إعطاء مترينات بدون أيكون أسلوب التدريب الالعبني على املهارات 

فنية يف فن أداء املهارة حىت يدرك هداف كل تدريب والنقاط الأبل جيب على املدرب أن يشرح لالعبني ,األداء
خطائهم ذاتيا وخصوصا أثناء املبارايت هذا أالالعبني الطريقة السليمة يف األداء املهاري, ويقوم هم إبصالح 

 بتكارية.إاألسلوب من التدريب جيعل الالعبني يتحملون املسؤولية مع املدرب كما يؤدون التدريب بروح عالية 
 التنظيم: -2-12-2

ن تنمية مهارة أساسية أو التدريب على خطة ,إجيب على املدرب أن يعتين ابلتنظيم يف طرق ووسائل التدريب 
و تنمية صفة بدنية ال أييت دفعة واحدة ولكن يستغرق ذلك من املدرب فرتة طويلة من الزمن قد تصل إىل أمعينة, 

املدرب, ويف خالل ذلك يقوم املدرب بتكرار ليه إأسابيع أو شهور حىت يصل الالعب إىل املستوى الذي يهدف 
ن ينظم عملية التدريب أالتدريب على هذه املهارة خالل وحدة التدريب اليومية, لذلك فإنه يتحتم على املدرب 

 على النحو التايل:
  خريا من سنة إىل أختطيط وتنظيم عملية التدريب من يوم إىل يوم, ومن أسبوع إىل أسبوع,ومن شهر إىل شهر و

 خرى.أ

  ن تدرب عليه الالعبون.أتنظيم كل وحدة تدريبية, وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية على ما سبق 

  ان يرتبط اهلدف من التدريب يف كل وحدة تدريب هبدف وحدة التدريب السابقة,وهدف وحدة التدريب
 1الالحقة.

 يضاح:اإل -2-12-3
ن يكون هذا التعلم عن طريق حواسه, هلذا فإن اخلطوة ألكي يستطيع الالعب أن يتعلم مهار معينة,جيب 

مام الالعبني, أاألوىل اليت يقوم هبا املدرب عند البدء يف تعليم مهارة هي أن يقوم بتقدميها بطريقة جتعلها واضحة 
 وال أييت ذلك إال إبحدى الطرق اآلتية:

ىت يتعرفوا عليها عن طريق املشاهدة وقد يقوم مام الالعبني حأالطريقة األوىل وفيها يقوم املدرب أبداء املهارة  -
مام الالعبني, أو حيضر املدرب صورا او يعرض فيلما سينمائيا لشرح املهارة, وتسمى أالعب آخر أبداء املهارة 

 هذه ابلتقدمي البصرين وبعدها يقوم الالعبون أبداء املهارة.

ملدرب بشرح حركة معينة لالعبني عن طريق اللفظ, أما الطريقة الثانية فتسمى ابلتقدمي السمعي, وفيها يقوم ا -
 وبعدها يقوم الالعبون مبحاولة أداء املهارة.

                                         

 .48املرجع السابق, ص. األسس العلمية يف تدريب كرة القدم حنفي حممود خمتار-1
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أما الطريقة الثالثة فتسمى ابلتقدمي السمعي البصري وهي املفضلة عند معظم املدربني وفيها يقوم املدرب بشرح  -
 أو الالعب الزميل.املهارة تفصيليا أثناء مشاهدة الالعبني للنموذج الذي يقوم به املدرب 

والتقدمي السمعي أو البصري جيعل لدى الالعب تصورا سليما للحركة, هذا التصور احلركي جيعل احلركة متر خالل 
 1اجلهاز العصيب لالعب مما جيعله يؤدي احلركة بطريقة أسلم.

  التدرج: -2-12-4
رتفاع هبا, يعمل دائما على اإلن أيضع املدرب يف خطة التدريب الرايضي احلديث متطلبات عالية جيب 

ولقد أصبح التدريب مرتفع الشدة طابقا عاما يف تدريب كرة القدم, مثله يف ذلك مثل التدريب يف مجيع أوجه 
األنشطة الرايضية املختلفة على مستوى البطولة, فأصبحنا نرى اآلن فرقا يتدرب العبوها ثالث مرات يوميا وملدة 

 وهو ما مل يكن موجودا يف السنوات العشر املاضية. سبوع الواحدستة أايم يف األ
داء قاعدة هامة يف التدريب ومبدأ هاما يف احلمل والتدرج يف حسن مستوى من األإىل ألقد أصبح التدرج للوصول 

 الكبرية, والتدرج يعين سري خطة التدريب وفقا ملا أييت:احلمل و دورة أاحلمل الصغرية, دورة التدريب يكون أثناء 
 ن السهل إىل الصعب.م -

 من البسيط إىل املركب. -

 من القريب إىل البعيد. -

 2من املعلوم إىل اجملهول. -
 ستيعاب:اإل -2-12-5

ن يستوعب أإن قاعدة االستيعاب هلا قيمتها اهلامة يف عملية التدريب, فالالعب الذي يتمرن دون 
و قواعد اخلطط, ال يستطيع أن أن يستوعب فن احلركة يف أداء املهارات األساسية أهداف التدريب العامة, ودون أ

ستيعاب الالعبني بعضهم عن بعض وفقا جلملة عوامل إداء رايضيا بنجاح خالل املبارايت, وخيتلف مقدار أيؤدي 
هو مطلوب منه  ستيعاب الالعب ملاإالسابقة, وذكاؤهم وسالمة حواسهم يقاس مستوى  ةمنها: خرباهتم الرايضي

و خالل املبارايت, وخربات النجاح عند الالعب أنتائج جناحه أو فشله يف حتقيق هذه املتطلبات أثناء التدريب 
ن تكون املتطلبات الحظ املدرب عند وضع خطة تدريب, أن يأتعترب دائما حافزا لتقدمه لذلك فمن املهم 
 3.تهداف التدريب وإن يستوعب تلك املتطلباأقيق ميكنه حت تتماشى مع املستوى الذي عليه الالعب حىت 

 
 

                                         

 .48ص السابق املرجع حنفي حممود خمتار, -1
 .48املرجع نفسه ,ص  حنفي حممود خمتار.-2
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 ستمرار:اإل -2-12-6
من حيث:  ستمرار دورا هاما يف وصول الالعب إىل املستوى العايل من األداء الفين للمهارةيلعب اإل

 داء الفين العايل.آلية هذا األالدقة والتكامل, وتثبيت 
معينة أو خطة معينة ويستوعبها حىت يستطيع أن يؤديها ن يعرف الالعب مهارة أولقد ثبت أنه ال يكفي 

مر يف التمرين على تمبا هو مطلوب منه إتقان ومقدرة عالية حتت أي ظرف من ظروف املباراة ولكن جيب أن يس
هذه املهارة ملدة زمنية طويلة, وسنني مستمرة,بل يف احلقيقة طوال عمره الرايضي فالعب الكرة يستمر يف  

املهارات مادام يف املالعب,وال ميكنه الكف عن التدريب عن أية مهارة, وأن كان نوع التمرين على التدريب على 
 هذه املهارة خيتلف مع اختالف خرباته السابقة.

كذلك فإن تطوير الصفات البدنية لالعب ال يرتقي وال يتقدم إال مع االستمرار يف العمل على تطوير هذه 
كتساب الالعب معرفة وخربة جديدتني, فمن تكرار إتمر ألي مترين, عامال هاما يف الصفات, ويعترب التكرار املس

 ومن تطبيق بنيالتمرين تستجد دائما جوانب جديدة يف األداء املهاري أو اخلططي تضاف إىل املعرفة السابقة لالع
 مبدأ االستمرار يف التدريب يراعي املدرب ما أييت:

ية تعليم مهارة أساسية, أو خطة جديدة,يف نفس الوقت الذي يعاد فيه تبين وحدة التدريب حبيث تسري عمل -
 أداء مهارة اساسية قدمية بغرض تثبيتها.

ال يقوم املدرب إبعطاء مهارات جديدة أو تطوير صفة بدنية, إال بعد أن يقتنع أبن املهارات القدمية أو  -
 1الصفات البدنية قد وصلت إىل مرحلة التثبيت.

 الرايضي:ل التدريب مراح -2-13

تعد مراحل التدريب الطويلة املدى أكرب وحدة يف جهاز ختطيط التدريب الرايضي, حيث يتكون هذا 
لفعالية حىت الوصول إىل لمن مزاولة التدريب األول  أسنة وتبد 15و8فرتة ترتاوح بني  ىالنوع من التخطيط عل

 على مستوى رايضي ممكن.أ
ختيارهم طبقا لنوع إألوملبية نؤكد أن النجاح كان للرايضيني الذين مت إن تقومي البطوالت احمللية والقارية وا

الفعالية أو اللعبة الرايضية وأصبح واضحا أن املستوى العايل ال ميكن الوصول إليه إال بواسطة تنمية الشروط 
 األساسية من املرحلة األوىل واالستمرار يف مرحلة التدريب.

كما أن شعور الناشئني بتحقيقهم للنجاح يف الرايضة أمر يؤدي إىل متسكهم هبا وتعترب دافعا لبذل املزيد 
حد األحباث اليت أمن اجلهد يف سبيل الرقي مبستوايهتم فيها وابلتايل حتقيق املزيد من النجاح خالهلا وكشفت 

 سنة. 15إىل8كانت يف املرحلة السنية من ابلنجاح و ى املواقف اليت يشعر فيها الناشئنيأجريت للتعرف عل

                                         

 . 39, ص1996ط,   للجنسني من الطفولة إىل املراهقة, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر,دمفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي  -1
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عاب الرايضية ال ينتج وليد الصدفة لكنه ينمو ويتطور لفالوصول إىل املستوايت العالية يف مجيع الفعاليات واأل
تدرجييا من خالل التخطيط الصحيح لعمليات التدريب الرايضي الذي ميتد لسنوات عديدة تنقسم فيما بينها إىل 

رايضي وفقا للقوانني السابقة ترتكز كل منها على املرحلة السابقة هلا, ميكن تقسيم التدريب المراحل متعددة 
 عتماد على عاملني مها:ابإل
القابلية اجلسمية لدى املبتدئني والذي على أساسه يتم بناء املستوايت الرايضية العليا أي بناء القواعد  .1

 ي العايل.األساسية واحتماالت الوصول إىل املستوى الرايض

الرتكيز الكامل على الفاعلية أو اللعبة الرايضية اخلاصة وفيما يتم حتسني املستوى وحيافظ عليها أطول فرتة  .2
 ممكنة.

 ن اإلشارة إىل بعض مراحل األداء اليت تعني مراحل التدريب الرايضي وهي:موهنا تك -

  سنوات. 9-5مرحلة التدريب األساسي األول وتشمل عمر 

 سنة. 18-10لبناء والتخصص وتشمل عمر مرحلة تدريب ا 

 سنة فما فوق 19العليا وتشمل عمر  تمرحلة تدريب املستواي 

بينما هناك تقسيم أخر يضيف مرحلة جديدة بني املرحلتني الثانية والثالثة وهي مرحلة تدريب املتقدمني )بعد 
 مرحلة البناء وقبل مرحلة تدريب املستوايت العليا(.

 موعات يف التدريب الرايضي:ستخدام اجملإأسباب  -2-14

تعليمية أو تعائدية  أوستخدام اجملموعات يف التدريب يف كوهنا حتفيزية ابإلمكان تلخيص األسباب إل
ن يتعلموا من بعضهم أنه ينبغي أو أن الالعبني يتدربون بطريقة أسهل وذلك ألهنم أكثر تداخال عتقاد أبإهناك 

جتماعية أو إعتبارات و أن التدريب يف اجملموعات يعد مفضال إلأالبعض ومن اخلربة اليت يولدها عمل اجملموعة, 
 1حتاد هذه األشياء معا.إن يعمل الناس معا أحياان يكون التفكري املنطقي هو أسياسية أي كيف ينبغي 

ة, وأن املدرب والعالقة بينه وبني الالعب, واملمارسة وسلوك ن التدريب الرايضي هو عمليأكما جيب أن نفهم 
 التدريب, وعناصر التدريب مجيعها متثل جزءا من عملية التدريب.

ن عملية التدريب هي املصطلح العام الذي يؤخذ به عند شرح وعرض وفهم العمل أن ندرك أجيب 
ختالف إختالفات اليت حتدث يف نطاق العملية وقياسها واليت يكون سببها جل تقييم اإلأالتدرييب وذلك من 

2الظروف واملواقف.
 

 هناك شكالن خمتلفان من أشكال التدريب الرايضي:أشكال التدريب الرايضي: -2-15
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واهلدف األساسي منه ليس النجاح يف املنافسات بقدر ما هو التأكيد على  التدريب ابملشاركة: -2-15-1
 ستمتاع ابملشاركة.جل اإلأفالالعبون هنا يهتمون أكثر بتحسني أداءهم من  ,املشاركة أكثر منه على اإلعداد

وهو يف األساس معريف يشمل إعدادا حمددا ومتخصصا من اجل األداء يف  تدريب األداء: -2-15-2
ضة, ويعتمد تنفيذه بصفة أساسية على املدربني واملتخصصني واخلرباء يف علوم الرايضة والذين هلم صلة ابلبيئة الراي

 -خرباء الفسيولوجي والبيولوجي-خرباء البيوميكانيك -التدريبية وإدارة املنافسات )خرباء علم النفس الرايضي
1خرباء العالج الطبيعي...إخل(.

 

 :متطلبات التدريب الرايضي -2-16

إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي بصفة عامة, كما هو مبني يف التخطيطني التاليني خنص بذلك 
العبني ممارسني لألنشطة واملهارات الرايضية املخالفة هبدف حتسني قدراهتم البدنية املختلفة من قوة عضلية وسرعة 

 ية الداخلية ابجلسم...وحتمل ورشاقة ومرونة, مع إمكانية رفع كفاءة اجهزهتم الوظيف
 متطلبات التدريب الرايضي عامة: 2-16-1
 

 رعاية ختطيط            إمكاانت    العب            مدرب              
أما إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية كقطاع البطولة مثال... فهذا خيتلف إىل حد  

 .املكونة لتلك املتطلباتكبري يف شكل العناصر 
 متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية: -2-16-2
 

 العب        مدرب مبواصفات     ختطيط على            إمكاانت        رعاية من
2موهوب          خاصة             مستوى عال           متطورة          نوع خاص

 

 التدريب الرايضي:مبادئ أساسية يف  -2-17

 ن يعرف الالعب ملاذا يتدرب.أقبل البدء بعملية التدريب جيب  مبدأ املعرفة: -2-17-1
وعرض  املشاهداتيتمثل هذا املبدأ بعرض لوحات وصور إيضاحية إضافة إىل  مبدأ املشاهدة: -2-17-2

ليت هلا عالقة مباشرة بشكل الرايضة أفالم سينمائية لألداء اجليد وعرض اجلداول والرسومات التوضيحية املختلفة ا
 املراد العمل والتدريب عليها.

 عند أداء حركة جديدة ال بد من التدرج يف األداء من السهل إىل الصعب.التنظيم والرتتيب: أمبد -2-17-3

                                         

 .32, ص السابقاملرجع  نبيلة امحد عبد الرمحان وسلوى عز الدين فكري.-1
 .39, 38بسطوطي أمحد, أسس ونظرايت التدريب ,مرجع سابق, ص -2



 

 

 والتدريب الرايضي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرب امج التدرييبالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ الرب امج التدرييبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييااللتدريبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 

عند إعطاء متارين والبدء بعملية التدريب البد للجهة األخرى وهي جهة الالعبني قرتاب:مبدأ اإل -2-17-4
 ن تتقبلها.أ

املتزايدة واملتدرجة  هذا املبدأ مهم لتطوير أجزاء اجلسم من خالل عدد من التكراراتمبدأ التكرار: -2-17-5
 ىل الوصول حلالة ديناميكية احلركة, إضافة إىل حتسني يف قوة الالعب وسرعته ومرونته وحتمله.اليت تؤدي إ

يرتبط هذا املبدأ مببدأ التكرار والتنظيم واملمارسة املكررة واملنظمة  ستمرارية )الدميومة(:اإل أمبد -2-17-6
 للمهارة.

الشك أن التنوع ابألداء الرايضي من العوامل األساسية لعملية التوازن بني التكامل  مبدأ التنوع: -2-17-7
 البدين والتكامل العقلي.

ضطراابت الداخلية واإلصابة اية الالعب من اإلوقنبالغ إذا قلنا إن هذا املبدأ هو ال مبدأ التدرج: -2-17-8
 بتعد عن أسلوب التدرج ابلتدريب.إن حتصل له إذا أاليت ميكن 

ن ألطالب املدرسة جيب  حىتو أن كل ما يعطي لالعب أاملقصود مببدأ املنفعة هو  مبدأ املنفعة: -2-17-9
 يكون انفعا.

 1كافية لتثبيت احلركة يف عقل الالعب. وإمنا تساعده.  ليست وحدهااملعرفة مبدأ التثبيت: -2-17-10
 :كرة اليداملبادئ الفسيولوجية لتدريب   -3

طه لربامج التدريب نشر عملية مراعاهتا عند ختطي اليدهناك بعض املبادئ الفسيولوجية جيب على املدرب كرة 
 ن يراعي ما يلي:أالبد التدريب بطريقة سليمة 

يولوجية األساسية واهلامة املقصود مببدأ التدريب النوعي كأحد املبادئ الفس التدريب النوعي: أمبد -3-1
داء للعبة من الناحية الفسيولوجية ن توجه عملية التدريب وتركز على متطلبات األأ, هو اليدكرة لتدريب  

 واملهاريةواخلططية.
نتاج لتبادل الصحيح بني احلمل والراحة وينظر  ن عملية التكيف هيأويذكر حنفي خمتار  مبدأ التكيف: -3-2

 إليها كوحدة.
حبيث يصبح  ااحليوية لالعب تتكيف مع احلمل نتيجة لتكراره ةكانت األجهز ملا   زايدة احلمل: أمبد -3-3

لى حدوث أتثريات,لذا جيب على املدرب عيؤدي ة الالعب, وابلتايل الاحلمل بعد فرتة معينة يف مستوى مقدر 
 التدريب. زايدة محل

ن يتوخى احلذر أجيب زايدة األمحال التدريبية بصفة مستمرة, ولكن جيب على املدرب  مبدأ التدرج: -3-4
 ويراعي مبدأ التدرج عمد زايدة األمحال التدريبية.

                                         

 .122,  ص2004,  2كمال مجيل الربضي, التدريب الرايضي للقرن الواحد والعشرين, دار وسائل النشر, ط  -1
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لكي ينجح املدرب يف ختطيطه لعملية التدريب جيب أن يراعي الفروق الفردية  الفروق الفردية: أمبد -3-5
 البيولوجي واجلنس واحلالة الصحية...إخل. رالرايضي, والعم رن حيث السن, والعملالعبني م

ن يتميز هذا الربانمج ابلتنوع وعدم التكرار, ونعين أعند ختطيط الربانمج التدرييب جيب  التنوع: أمبد -3-6
 ابلتنوع هنا تنوع محل التدريب بني العمل والراحة.

درييب على تدريبات اإلمحاء ن يتضمن الربانمج التأى املدرب مراعاة جيب عل مبدأ اإلمحاء والتهدئة: -3-7
 ي بداية كل جرعة تدريبية, ابإلضافة إىل تدريبات للتهدئة تعطي يف هناية كل جرعة تدريبية.تعطي

جيب أن خيطط املدرب بدقة متناهية لعملية التدريب لسنوات متعددة  التدريب طويل املدى: أمبد -3-8
 لضمان وصول الالعب للمستوايت الرايضية العالية.

داء أو جمموعة عضلية معينة منه يتسبب يف عدم أجهزة اجلسم احليوية أإن ضعف أحد  التكامل: أمبد -9 -3
1طلوبني.الالعب للمتطلبات البدنية واملهارية ابلدقة والتكامل امل

 

 :كرة اليدطبيعة التدريب يف   -4

شرتاك يف املبارايت حبيث يصل الالعب خالل التدريب العلمي لإل اليدناك أسس عامة لتحضري العب كرة ه
إىل  سالمة من مرحله اهلدوءالسلبية قبل املباراة ولينتقل يف على مستوى عضوي ونفسي ليتجنب ردود الفعل أل

 من مظاهر ردود الفعل الفسيولوجية والنفسية قبل املباراة ما يلي:ن أمرحلة محل املباراة حيث 
ما إذا ما بدأت إاليد كرة   ةن وظائف اجلسم تعمل بطريقة طبيعية وعادية ما قبل املباراأوجد  فسيولوجيا: -4-1

مون األدرينالني مع ىل إاثرة إفراز الغدة الكظرية )فوق الكلى( هلر إن اإلاثرة النفسية القوية تؤدي أاملباراة فنجد 
رتعاش إىل زايدة النبض,وظهور العرق و إرة ملحوظة يف العمل الوظيفي للجهاز العصيب السمبثاوي تؤدي إستثا

 طراف مما قد يؤدي إىل إعاقة سلبية لالعب.خفيف ابأل
ارة نفسية خفيفة مع مدح و قدرة عالية يف ثستإآاثر نفسية ما قبل املباراة تظهر يف هناك ن أوجد  نفسيا: -4-2

داء وعدم تنجم آاثر نفسية ملموسة تظهر يف عصبية ملحوظة يف األ اليدكرة ةبارامنه ببداية أالرتكيز النفسني ووجد 
ما آاثر املباراة ومع بدايتها فقد يظهر الالعب يف مرحلة كفاح غري إالسيطرة على األداء اخلططي والنسيان النسيب 

 2عب وفقدان اإلحساس ابلسرعة وعدم السيطرة على الكرة.لفكراي مع عدم األداء خلطة ال منتظم
 
 
 

                                         

-29, ص1998,.1, مركز الكتاب للنشر دط كرة اليدكمال درويش و عماد الدين عباس و سامي حممد علي, األسس الفسيولوجية لتدريب    -1
31. 

 .74, 73, ص1999, مركز الكتاب للنشر,دط , اليدأسامة رايض, الطب الرايضي وكرة  -2
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 محل التدريب: -5

" محل التدريب على أنه: "الثقل أو العبء البدين والعصيب Harrarيعرف " تعريف محل التدريب: -5-1
 1الواقع على كاهل الالعب الذي ينجم بسبب املثريات احلركية املقصودة".

عتربه قوة املثري وفرتة دوام املثري وعدد أعني من محل التدريب مها احلمل اخلارجي و و يف حني يفرق "مت فيف" بني ن
ستنتاجات العضوية اليت تنشأ نتيجة للحمل اخلارجي عتربه درجة اإلأاحلمل الداخلي  ماأمرات تكرار املثري الواحد 

ستهالك إوختوميكي"إن محل التدريب هو العبء الواقع على اجلسم والذي يتطلب أوبناء على ما ذكره العامل "
 2ستشفاء.ارة عمليات اإلثستإطاقة اجلسم ويؤدي إىل التعب الذي بدوره يؤدي إىل 

ميكن تقسيم محل التدريب اليت ميكن عن طريقها التحكم يف حتديد جرعات مكو ات محل التدريب: -5-2
 حالة التدريب كما يلي: التدريب حسب متطلباتمحل 
 :وهو مقدار فرتة أتثري التمرين الواحد على أعضاء وأجهزةجسم الالعب. شدة املثري احلركي 

 :وحتدد بعدد مرات تكرار املثري. عدد مرات تكرار املثري احلركي 

 :دة والساعة ويقصد هبا العالقة بني فرتيت العمل والراحة خالل الوحدة التدريبية الواح كثافة املثري احلركي
التدريبية, ينصح علماء التدريب الرايضي أن تكون فرتة الراحة البينيةمناسبة عندما تصل نبضات القلب يف 

 .نبضة يف الدقيقة 120هنايتها إىل 

احليوية والتدريب  ءوالكيميا ينتيجة ألحباث متخصصني يف الطب الرايضمستوايت محل التدريب: -5-3
 إىل تقسيم محل التدريب كما يلي: مكن الوصولأالرايضي وغريهم 

 احلمل األقصى. -

 احلمل أقل من األقصى. -

 محل متوسط. -

 محل بسيط. -

 محل متواضع. -

 مبادئ محل التدريب: -5-4
كرب املشاكل اليت تواجه املدربني يف التدريب هي معرفة كيفية حتديد جرعات محل التدريب يف أمن 

رتفاع مبتطلبات التدريب حىت يتسىن له النجاح وللتغلب على هذه التدريب من جهة ومن جهة أخرى كيفية اإل
 دئ األساسية حلمل التدريب واملتمثلة يف:املبابيدرس بعناية اتمة  أنرب مداملشكالت جيب على كل 

 
                                         

 .61-59, ص1999, 1ية والتطبيق", مركز الكتاب للنشر, القاهرة, مصر, طعادل عبد البصري علي: التدريب الرايضي والتكامل بني النظر  -1
 .52, ص1998, 1أبو العالء أمحد عبد الفتاح, التدريب الرايضي واألسس الفيزيولوجية, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر, ط -2
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 مبدأ التنمية البدنية املتعددة اجلوانب لألجهزة احليوية:-5-4-1
التنمية البدنية املتناسقة وزايدة اإلمكاانت الوظيفية  مهية عظيمة يف تقدير محل التدريب ويساعد يفأله 

أوال إىل ويلزمو ابلتنمية الشاملة رفع قدرة كل من العمل والراحة على األجهزة احليوية  لنظام عمل األجهزة احليوية 
 مستوى مرتفع وتصعيد قدرة حتمل محل التدريب.

 زايدة محل التدريب ابلتدريج: أمبد -5-4-2
واخلربات امليدانية أفضلية تصعيد محل التدريب ابلتدريج بعد تنمية مدة ترتاوح ما بني  أثبتت البحوث

جناز الوظيفي لالعب وبذلك تكون زايدة محل يوم, حىت حيدث التكيف ويثبت التقدم يف مستوى اإل 14-21
 كتساب تكيف جديدإالتدريب على شكل خطوات وتبعا لذلك حتدث عمليتني منفصلتني عن بعضهما, 

 1وتثبيت التكيف احلديث التعلم.
 محل التدريب الفردي: أمبد -5-4-3

معرفة الفروق الفردية وحتديد اإلمكانيات جيب عند حتديد جرعات محل التدريب الفردية لالعبني 
هم هذه العوامل اليت تساعد على حتديد جرعات محل أالشخصية اليت على أساسها حتدد جرعات التدريب ومن 

اسبة هي: العمر)السن( عمر التدريب وحالة التدريب والصحة العامة ومحل التدريب وقدرة الالعب التدريب املن
 2على الرجوع حلالته الطبيعية زائد احلالة النفسية وحالة املزاج.

 مبدأ محل التدريب على مدار السنة: -5-4-4
عن طريق التدريب املستمر  ن تستمر أو تتطور إالأمن املعروف إن عملية التكيف يف التدريب ال ميكن 

و املهارات احلركية تقل إذا مل تثبت يف حالة التدريب ملدة أاملتواصل على مدار السنة أو السنني فالصفات البدنية 
 طويلة عندما يقف التدريب.

 مبدأ الراحة: -5-4-5
والتعديل بني ري يغإن عملية  التخطيط حلمل التدريب يف النشاط الرايضي عملية هامة يعتمد على الت

فرتات الراحة وفرتات العمل والتنسيق بينهما يتوقف على قدرة اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب على العودة حلالته 
 3الطبيعية عقب القيام ابجملهود.

 مبدأ محل التدريب اخلطري:-5-4-6
اخلاصة  تو حيدد بدقة زايدة محل التدريب الشخصي لالعب بوضع املتطلباأن يضع أجيب على املدرب 

 لتسجيل كل ما يطرأ من تغريات قبل وبعد إعطاء محل التدريب بدقة وعم ابلالعب وال تغيب عن مالحظته

                                         

 .53, صمرجع سابق أبو العالء أمحد عبد الفتاح,  - 1
 .83, دت , ص1إبراهيم محاد, ختطيط برامج إلعداد العيب كرة القدم, دار الفكر العريب القاهرة, مصر, ط حممود أبو العينني و مفيت -2
 .74-67عادل عبد البصري علي, التدريب الرايضي والتكامل بني النظرية والتطبيق,مرجع سابق , ص -3
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مقارنة بني ما يالحظه قبل وبعد إعطاء محل التدريب حىت يتوصل إىل إعطاء اجلرعة املناسبة للوصول إىل اجلرعة 
1املناسبة.

 

 معىن أخالقيات التدريب: -6

األخالقيات تشعبات كثرية يف اآلراء حول املعىن األساسي للكلمة وهتتم  األخالق يف املقام تربز مناقشة 
 جتماعية.األول ابلقيم اإلنسانية اليت تضع األساس يف العالقات اإل

 ويضع قانون "وسبرت" عدة تعريفات كاملة للتطبيق:
 .نظام للتعامل مع ما هو طيب أو شرير أو صواب أو خطأ 

 دقيقة تثبيت لألخالقيات. جمموعة مبادئ 

  عتبارات الصواب والتأثري اخلاطئ أو الطيب.إاخللق وتعين التعلق ابملبادئ و 

 .قابلية لن تكون حكما طيبا أو شريرا 

 خالقيات التدريب:أأتثري اجملتمعات على  -6-1
الرايضة تناول العديد من الكتاب والباحثني عن اجملتمعات املسيطرة على التاريخ واليت تدافع عن 

ففي املنافسة كان الفائز مينح إكليل من  -اجلمال -فاليواننيون كانوا يشرتكون يف األنشطة اليت كانت متثل االمتياز
 غصون الزيتون والثاين ال مينح شيئا.

وة, إال أن الفائز كان انشطة اليت تتسم ابلوحشية والقسأما الرومان كانوا جيدون متعة يف االشرتاك يف األ
 ابحلياة واخلاسر ابملوت.يكافأ 

جتماعية الرايضية و اخلسارة ولكن املهم هو العالقات اإلأالوالايت املتحدة األمريكية ليس املهم الفوز 
ن الرئيس األمريكي)فورد( قال إن اول مكان إلبداء الرغبة يف التفوق هي الرايضة أو بطريقة أخرى كيف أحيث 

2جملتمع على اخالقيات الرايضة ومدى ارتباطه ابألخالق أو بعده.حتصل على شيء ومن هنا ما يربز أتثري ا
 

 طرق التدريب: -7

شرتاطات احملددة تعرف طريقة التدريب أبهنا: )املنهجية ذات النظام واإل مفهوم طرق التدريب: -7-1
 املستخدمة يف تطوير احلالة البدنية واملهارية للرايضي(.

 أنواع طرق التدريب:-7-2
تدور شدته حول  الذي يقصد هبا تقدمي محل تدرييب لالعبني/الالعبات التدريب املستمر: طريقة -7-2-1

 املتوسط لفرتة زمنية او ملسافة طويلة نسبيا.
 تطوير التحمل )منخفض الشدة, مرتفع الشدة(. أهدافها:

                                         

 .40, 34, 75, صالسابقاملرجع  عادل عبد البصري علي -1
 .210قيادة,مرجع سابق, ص-تطبيق -د, التدريب الرايضي احلديث, ختطيطمفيت إبراهيم محا -2
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تبادل,املتتايل يقصد هبا تقدمي محل تدرييب يعقبه راحة بصورة متكررة أو الطريقة التدريب الفرتي: -7-2-2
 للحمل والراحة.

 (.العام , اهلوائي , العضليطريقة التدريب الفرتي ) أقسامها:
تزداد شدة أداء التمرين يف هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفرتي مرتفع  طريقة التدريب التكراري: -7-2-3

 جيابية الطويلة.ة اإلالشدة فتصل إىل الشدة القصوى وابلتايل يقل خالهلا احلجم كما تزداد الراح
 القوة العضلية القصوى, السرعة, القوة املميزة ابلسرعة. أهدافها:

هي طريقة تنظيمية لإلعداد البدين ميكن تشكيلها بطرق التدريب  طريقة التدريب الدائري: -7-2-4
 التكراري(. ث وهي التدريب )املستمر, الفرتي ,األساسية الثال

يطبق من خالله أي طريقة من طرق التدريب الثالثة األساسية, تنمي من خالله السرعة  مميزاهتا وخصائصها:
القوة العضلية, التحمل, املرونة, الرشاقة تطور القدرات البدنية فرداي, توفر اجلهد والوقت, التشويق واإلاثرة 

 1ستخدام التمرينات طبقا لإلمكاانت املتاحة.إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 .216, صالسابقاملرجع  -1
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 خالصة:
مهية ابلغة يف تطوير وتنمية ن للربانمج التدرييب أو التدريب الرايضي أأستخلصنا إما سبق  لمن خال
عتماد على اخلصائص إلوالنفسية لكل رايضي, مما يؤدي إىل رفع مستوى الرايضي وذلك اب القدرات البدنية

القواعد واألهداف واخلصائص هم أ والسمات املميزة وكذا أهم اخلطوات الالزمة لتصميم الربانمج وذلك من خالل
 وأنواع التدريب كما تطرقنا أيضا إىل مبادئ التدريب.

خالقيات التدريب,وبصفة عامة أكما تطرقنا إىل اخالقيات التدريب وإعطاء صورة لتأثري اجملتمعات على 
القدرات  إعطاء نظرة شاملة عن التدريب الرايضي بصورة مبسطة وحتديد ركائزه من أجل الكشف عن مدى تنمية

جتماعي وما له من انه جيب الرتكيز كذلك على اجلانب اإل البدنية واجلسمية لالعب واملمارس يف نفس الوقت إال
أمهية يف خلق وحتقيق التماسك االجتماعي, وتنمية القدرات العقلية واخللقية والروحية داخل الفريق وهذا يكون 

 ابلتعمق يف مواضيعه وجماالته املتعددة.
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 :متهيد 
الساحة الرايضية ليس على مستوى  من أكثر املصطلحات املتداولة يف يعترب مصطلح اللياقة البدنية       

يتميز به عصر التكنولوجيا متد إىل مناقشات عامة الناس وصار من أهم ما إاملتخصصني يف هذا اجملال فقط بل 
إن اللياقة البدنية أصبحت مطلبا أساسيا للفرد العادي يف مواجهة اخلطورة الناجتة عن قلة احلركة اليت يقوم هبا 

ضغط الدم والسمنة واملشكالت  رتفاعإو  يثة كأمراض القلب وتصلب الشراينينتشـــار األمراض احلدإاإلنسان و 
 . املرتتبة عنها

تعد اللياقة البدنية هدفا يسعى لتحقيقه الرايضيون وحدهم بل أصبحت هدفا لتحقيق الصحة من أجل ومل         
 ختالفات حول مصطلح اللياقة البدنية ومكوانهتا.ار هذا املفهوم أدى إىل زايدة األنتشإحياة أفضل لإلنسان, و 

ختالفا على جوهر إحقيقتها ليست  ختالفات لكوهنا يفة أننا ال نود أن خنوض يف تلك األويف احلقيق        
ختالف حول املسميات أو حول مستوى تناول املوضوع ابلدراسة مجلة وتفصيال ونتناول يف إ ماهي املوضوع بقدر
 وبعض عناصرها القوة والسرعة .وم اللياقة البدنية.هذا اجلزء مبفه
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I-  : ماهية اللياقة البدنية 
 :مفهوم وتعريف اللياقة البدنية - 1

حاول الكثري من العلماء تعريف اللياقة البدنية وظهرت عدة تعريفات توضح بكلمات خمتصرة املقصود       
بكلمة اللياقة البدنية غري أن املالحظ يف مجيع هذه التعريفات أهنا ليست متناقضة بقدر ما تكمل بعضها البعض 

 ما متكامال للياقة البدنية وسوف نستعرض فيما يلي بعض من تلك التعريفات.لتعطى يف هناية األمر مفهو 
اللياقة البدنية أبهنا: 'املقدرة على أداء عمل عضلي على حنو مرض'. ويتجه  منظمة الصحة العاملية"تعرف "      

بعض العلماء يف تعريفهم للياقة البدنية إىل الرتكيز على اجلانب الفسيولوجي حيث يعرف"فوكس" و آخرون 
 1ة الفسيولوجية أو الوظيفة اليت تسمح بتحسني نوعية احلياة. ؤ اللياقة البدنية أبهنا الكفا 1987
و ينص التعريف  هارسون كالركنتشارا يف الوقت الراهن ذلك التعريف الذي نشره إومن أكثر التعاريف       

على أن" اللياقة البدنية هي املقدرة على تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبدون تعب مفرط مع توفر قدر من 
  2اجهة الضغوط البدنية يف احلاالت الطارئة".الطاقة يسمح مبواصلة العمل واألداء خالل الوقت احلر وملو 

 :خصائص اللياقة البدنية -2
من التعاريف السابقة للياقة البدنية ميكن مالحظة أن مجيعها ميكن أن تعطي املفهوم املتكامل للياقة البدنية      

بعض  ستخالصإ عن اجلوانب األخرى, غري أنه ميكنوإن كان كل منها قد يركز على جانب أو أكثر منفصال 
 اخلصائص األساسية اليت تعطي يف جمملها املفهوم املتكامل للياقة البدنية وهذه اخلصائص هي:

 إن اللياقة البدنية عبارة عن مقدرة بدنية تتأسس على عمليات فسيولوجية خمتلفة وتتأثر ابلنواحي النفسية. -
 أهنا مستوى معني من العمل الوظيفي ألجهزة اجلسم ميكن قياسه وكذالك ميكن تنميته.  -
 أن أحد األهداف املهمة للياقة البدنية هو حتقيق الوقاية الصحية وتوفري حياة أفضل للفرد. -
إن اهلدف األساسي للياقة البدنية هو حتسني قدرة اجلسم على مواجهة املتطلبات البدنية العادية  -

تستلزمها ظروف احلياة اليومية ابإلضافة إىل إمكانية مواجهة حتدايت بدنية أكثر صعوبة   يف  اليت
 3املواقف الطارئة أو من خالل أداء جهد بدين كالتدريب أو املنافسات الرايضية.

 :مكو ات اللياقة البدنية - 3
  تواجه جمموعة مقابلة هلا منمن القدرات البدنية والفسيولوجية اليت . اللياقة البدنية كمجموعة      

املتطلبات احلركية ميكن تناوهلا يف شكل أمناط وخصائص األداء البدين فالعدو بسرعة جزء من اللياقة ومقاومة 
 ستمرار يف األداء البدين ألطول فرتة ممكنة يعد جزء اثلثا وغري  ثقل معني يعترب جزء آخر واإل

                                         

 .171, ص 1992حممود عوض البسيوين , فيصل ايسني الشاطئ , نظرايت و طرق الرتبية البدنية و الرايضية , ديوان املطبوعات اجلامعية  - 1
 .13,القاهرة,ص2003, 1الدين:فسيولوجيا اللياقة البدنية,دار الفكر العريب ,طأبو العالء أمحد ع الفتاح وأمحد نصر   - 2
 .14,صنفسه املرجع  أبو العالء أمحد ع الفتاح وأمحد نصر الدين  فسيولوجيا اللياقة البدنية - 3
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ف سهولة دراستها فقط وحىت ميكن وضع بدنية إىل مكوانهتا األساسية هبدوقد قام العلماء بتقسيم اللياقة ال     
الربامج التنفيذية لتطورها تبعا لتطور هذه املكوانت بنسبة خمتلفة حسب أمهية كل منها لنوع العمل البدين املطلوب 

البدنية ففي بداية األمر أطلق بعض العلماء الكتلة الغربية  تنفيذه وقد أطلقت عدة مسميات على مكوانت اللياقة
شتمل إمصطلح" عناصر اللياقة البدنية" مقابل تسمية ذلك يف الكتلة الشرقية مبصطلح" الصفات البدنية" ولقد 

اخلالف حول تقسيمات اللياقة البدنية بني العلماء ما بني اإلضافة أو احلذف ومابني تعدد هذه املكوانت أو 
ميعها حتت مسمى واحد أو تفتيتها إىل مكوانت منفصلة فعلى سبيل املثال يقوم البعض إبضافة عنصر"مقاومة جت

عتباره نتيجة طبيعية اتبعة املرض" إىل مكوانت اللياقة البدنية بينما ال يقوم البعض األخر إبضافة هذا العنصر إب
 1معينة لتنميته بل على األكثرلتحسن املكوانت األخرى كما أنه ال ميكن تعمد وضع برامج 

من ذلك جند أن البعض يقوم إبضافة اللياقة البدنية نفسها إىل جمموعة أكثر تركيبا مثل" اللياقة احلركية" اليت       
 تضم جمموعة من املكوانت كالقدرة والرشاقة والتحمل الدوري والقدرة العضلية وغريها.

 ياقة البدنية يف مخسة مكوانت أساسية هي:وقد حددت املدرسة الشرقية مكوانت الل   
  strengthالقوة. -1
  speedالسرعة. -2
  agilityالرشاقة. -3
 enduranceالتحمل. -4
 flesceibility املرونة.  -5

 1984بينما يقوم البعض بتقسيم تلك املكوانت اخلمسة إىل مكوانت فرعية وعلى سبيل املثال يقسم "عالوي" 
 عنصر التحمل إىل:

 Basic enduranceحتمل عام.  -
   spécial enduranceحتمل خاص -

 والتحمل اخلاص ينقسم إىل: 
 حتمل السرعة. -
 حتمل القوة. -
 2حتمل التوتر العضلي الثابت.  -
 حتمل العمل واألداء. -

                                         

1  -  E.Hahn , entrenement Sportif de l'enfant , édition vigot , paris 1981 , P 96 

 17العالء أمحد ع الفتاح وأمحد نصر الدين: فسيولوجيا اللياقة البدنية مرجع سابق,صأبو   -2
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أن حيسم اخلالفات اجلارية حول هذا املوضوع بعد مسحه للعديد  1979وحياول "حممد صبحي حسانني"       
نتهى إىل ترتيب مكوانت اللياقة إاملتخصصة اليت تضمنت أراء ثالثني عاملا من الغرب والشرق و من املراجع العلمية 

 البدنية وكما مساها:" مكوانت األداء البدين"وكان ترتيبها كالتايل:
 التوافق  -6السرعة  -5الرشاقة  -4املرونة  -3التحمل  -2القوة العضلية  -1
 زمن رد الفعل. -10الدقة  -9القدرة العضلية  -8التوازن  -7

 :التقسيمات الفسيولوجية ملكو ات اللياقة البدنية -4 
آخر, ال يعتمد على جمرد  جتاهإينظر علماء الفيسيولوجيا الرايضية إىل مكوانت اللياقة البدنية من            

الك من خالل التحليل الوظيفي اخلصائص اخلارجية املميزة لألداء, بل ميتد ويزداد تعمقا يف اجلسم اإلنساين ويتم ذ
تاج البدين كمكون من مكوانت اللياقة ناألو اليت تسبب الشكل اخلارجي للجسم أللعمليات الفسيولوجية املختلفة 

 1البدنية.
سنتناول بشيء من سيولوجية املسببة هلا وفيما يلي رتبطت مكوانت اللياقة البدنية بطبيعة العمليات الفإو          

 ك التقسيمات الفسيولوجية:التفصيل تل
 :GETTMAN: 1988تقسيم جتمان  - 4-1 

أن هذا  1988بناء على املفهوم الذي توصل إليه "نوبل" للياقة البدنية من أجل الصحة فقد أوضح جتمان      
 النوع من اللياقة البدنية يضم املكوانت التالية:

 التحمل العضلي   -5القوة العضلية  -4املرونة -3تركيب اجلسم  -2وظيفة اجلهازين الدوري والتنفسي  -1
 :.SHARKEY 1984تقسيم" شاركي"  4-2 

 يركز "شاركي" على تقسيم مكوانت اللياقة البدنية إىل مكونني مها:     
                                : Aérobic Fitnessاللياقة اهلوائية  -

ستهالكه وترجع أمهية هذا النوع من إستنشاق ونقل األكسجني و إياقة اهلوائية قدرة اجلسم على لويقصد ابل
شرتاك عدة أجهزة فسيولوجية يف اجلسم هلا عالقتها الوثيقة بصحة اإلنسان بشكل عام حيث إاللياقة إىل 

تتحسن الدورة الدموية وعمليات التنفس وتقل خطورة التعرض ألمراض القلب ويتحسن التمثيل الغذائي 
مهمة  للدهون فال يتعرض الشخص للزايدة السريعة يف وزن اجلسم, ويلخص "شاركي "جممل ذالك يف عبارة

ومؤثرة يقول فيها :" إن اللياقة اهلوائية ميكنها أن تضيف احلياة إىل سنوات عمرك وليس جمرد إضافة مزيد من 
 السنوات لعمرك". 

                                         

,  1998حممد صبحي حسانني وأمحد كسري معاين, موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي, الطبعة األوىل, مركز الكتاب للنشر, القاهرة مصر,   - 1
  . 93ص:
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  Muscular fitnessاللياقة العضلية:  -
يرى"شاركي" : إن اللياقة العضلية عبارة عن مصطلح يضم عناصر القوة والتحمل واملرونة كما يرى أنه  

 ,1كانت اللياقة اهلوائية حتقق للفرد الصحةإذا  
فإن اللياقة العضلية حتقق ذاتيته فتمنحه الشكل اجليد للقوام وتعمل على وقايته من آالم أسفل الظهر  

حتفاظ مبستوى من اللياقة والكفاءة اليت يتعرض هلا أقرانه وخاصة مع تقدم العمر كما أهنا هتيئ للفرد فرص اإل
املختلفة ألطوال فرتة من العمر.ومن املالحظ أن تقسيم مكوانت اللياقة البدنية هبذا الشكل يركز ألداء األعمال 

على األنشطة والرايضات ذات اإلنتاج اهلوائي للطاقة فقط دون اإلشارة إىل النوع اآلخر)الالهوائي( وقد يرجع 
   2ياة والصحة العامة للفرد.ذالك إىل تركيز "شاركي" على اللياقة البدنية من جانب  عالقاهتا ابحل

 

  
 
 
 

               
 (:تقسيم جامتان وشاركي للياقة 01) جدول   

لناحية البدنية رتقاء ابخالل تطوير هذه العناصر ميكن اإل مرتبط كليا بعناصر اللياقة البدنية منعداد البدين واإل
 ىل عناصر اللياقة البدنية وهي السرعة القوة .إللرايضي وسنتطرق 

II-  السرعة 
يوجد عدة آراء العلماء الدول الشرقية والدول الغربية حول مفهوم السرعة وطبيعتها : ماهية السرعة ومفهومها -1

 ومكوانهتا ,لتوضيح ذلك نستعرض بعض منها 
 3 السرعة مبفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة يف أقل زمن.

حدى الركائز اهلامة للوصول إىل حتقيق أعلى أداء تعترب السرعة من املكوانت األساسية لألداء البدين وإو 
 .4نتقالية", ويعرفها هارة أبهنا "القابلية العالية لسرعة احلركة اإلحركي يف معظم األنشطة الرايضية

 .5ويرى البعض أبهنا "القدرة على أداء حركات معينة يف أقصى زمن ممكن" 
                                         

  .244, ص:1999ر الفكر العريب, القاهرة مصر, أسامة كامل راتب, النمو احلركي, ب ط, دا - 1
 19.20أبو العالء أمحد ع الفتاح وأمحد نصر الدين:نفس املرجع السابق,ص  -  2
  . 157علي فهمي ألبيك وشعبان إبراهيم حممد,ختطيط التدريب يف كرة السلة, ب ط, منشأة املعارف, اإلسكندرية, ص: - 3
 .162 ,صدط1992القاهرة, العريب, لفكر ا ,دار البدين إلعدادا  النظرية األسس ,امكوانهت لبدنيةوا  حسانني,اللياقة صبحيو اجمليد عبد مروان - 4
 106. ,ص  1999 والتوزيع,عمان, للنشر الرتبيةالبدنية,دارالفكر يف والتقومي والقياس ختباراتاإل إبراهيم, اجمليد عبد مروان - 5

 تقسيم جامتان:
 وظيفة اجلهازين الدوري والتنفسي. -1
 تركيب اجلسم. -2
 املرونة. -3
 القوة العضلية. -4
 التحمل العضلي. -5

 تقسيم شاركي :
 الياقة اهلوائية. -1
 اللياقة العضلية. -2
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العصبية الالزمة للتوقيت واملدى  ستجاابتاإلالعضلية مع  ستجاابتاإلوينظر إىل السرعة كمؤشر ملدى توافق 
 , حيث يتطلب ذلك كفاءة اجلهازين العضلي والعصيب.احلركي اخلاص للمهارات الرايضية املختلفة

سالمة اجلهاز العصيب العضلي  عمل يف أقل زمن ممكن وتتوقف على فريى درهنوف على أهنا"قابلية الفرد لتحقيق
 1عند الرايضي"

 وبذلك يفهم حتت مصطلح السرعة التعاريف التالية:
, أو القابلية العالية لسرعة احلركة "القدرة على إجناز حركة أو حركات مكررة متتالية إبيقاع سريع

  .2اإلنتقالية"
ومن خالل التعاريف السابقة ويستخلص الباحث أن السرعة هي املقدرة على تكرار األداء احلركي 

 قت ممكن.املتشابه يف أقل و 
فهي تبعا ملفهوم "الرسون و يوكم" عدد احلركات يف الوحدة الزمنية وتبعا لرأي كالرك فهي سرعة عمل احلركات    

دل السريع ما ستجاابت العضلية الناجتة عن التباسرعة ميكن التعبري عنها أبهنا اإلمن نوع واحد بصورة متتابعة يف ال
 العضلي.سرتخاء نقباض وحالة اإلبني حالة اإل
  "السرعة أبهنا القدرة على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم   1980ويعرف "فرنك ديك

 قل زمن ممكن.إككل يف 
 نتقالية: القدرة على التحرك لألمام أبسرع ما ميكن.وعرفها "هارة" بكوهنا السرعة اإل  
  3متتابعة.و يعرفها " كالرك ": أبهنا سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة 
 نقباض ستجاابت العضلية الناجتة عن التبادل السريع ما بني حاالت اإلو يعرفها البعض بكوهنا: تلك اإل

 4سرتخاء العضلي .و حالة اإل
 أمهية السرعة : - 2

لسرعة الرايضي رى و إمنا ختتلف أمهيتها أيضا. و ليست مظاهر السرعة فقط اليت ختتلف من رايضة أو مسابقة ألخ
ال جيوز إمهال تنميتها يف بقية الرايضات حيث يز مبارايهتا ابملدة القصرية , و اليت تتم اتواع الرايضنكربى من أأمهية  

 حيدد مستوى سرعة الرايضي حسب: 
 سرعة اجلري يف مسابقات قصرية. -

                                         

1
- DORNHORFF.M.H ,L’éducation physique et sportive ,office des publication universitaire 

,Alger ,1993,p82. 
 .159مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي, ب ط, دار الفكر العريب, القاهرة مصر, ص: - 2
 118 ,ص1998,دطوالتوزيع,عمان,األردن, والنشر للطباعة الرايضي,دارالفكر التدريب حسني,أسس حسن قاسم - 3

 .  5, ص:1998ريسان خريبط جميد, تطبيقات يف علم الفسيولوجيا والتدريب الرايضي, طبعة األوىل, دار الشروق للنشر والتوزيع, عمان األردن,  4
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 أتدية احلركات املنفردة و فعالياهتا. -
 الرايضة الفنية.قدرة الرايضي على أتدية حركات ابلغة الصعوبة يف أنواع  -

كما تعترب مكون هام للعديد من جوانب األداء البدين يف الرايضات املختلفة و تعترب إحدى عوامل جناح العديد 
 من املهارات احلركية.

 ميكن تصنيف السرعة إىل األنواع الرئيسية التالية : :   تصنيف السرعة -3
 .السرعة احلركية 
 .السرعة االنتقالية 
 1 ) رد الفعل (, و يقسمها " وديع ايسني ": إىل زمن رد الفعل زمن احلركة. سرعة زمن الرجع 

 :السرعة احلركية : 3-1 
يقصد ابلسرعة احلركية أداء حركة ذات هدف حمدد ملدة واحدة أو لعدد متتايل من املرات يف أقل زمن ممكن ,     

 أو أداء حركة ذات هدف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف فرتة زمنية قصرية و حمددة .
هارة حركية واحدة و اليت تؤدى وهذا النوع من السرعة غالبا ما يشتمل على احلركات املغلقة اليت تتكون من م    

الكرة أو حركة تصويب الكرة أو احملاورة ابلكرة كما قد تتضمن حركات  مسكملرة واحدة و تنتهي مثال : حركة 
تشتمل على أكثر من مهارة حركية واحدة مثال : سرعة استالم و مترير الكرة أو سرعة احملاورة و تصويب الكرة ,  

 األداء على عجلة السرعة لفرتة زمنية حمددة . كما يتضمن هذا املفهوم سرعة
ويف بعض األحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة أجزاء اجلسم ألنه خيتص أبجزاء أو     

مناطق معينة من اجلسم فهناك السرعة احلركية للذراع و السرعة احلركية للرجل , وعموما تتأثر السرعة احلركية لكل 
 جتاه احلركة املؤداة .إزاء اجلسم بطبيعة العمل املطلوب و جزء من أج

 :  نتقال:سرعة اإل2- 3
نتقال القدرة على التحرك من مكان ألخر يف أقصر زمن ممكن وغالبا ما يستخدم هذا يقصد بسرعة اإل    

و السباحة و ركوب املصطلح يف األنشطة الرايضية اليت تشتمل على احلركات املتماثلة املتكررة كاملشي و اجلري 
 الدراجات.

يف جمال القياس يف الرتبية الرايضية يرى بعض الباحثني قصر هذا املصطلح على سرعة االنتقال يف اجلري أو و     
 2العدو نظرا ألن األنواع احلركية األخرى ترتبط ابلنواحي الفنية لألداء )التكتيك( 

 

                                         

رة حممد صبحي حسانني ,أثر برانمج تدرييب مقرتح على تنمية السرعة والتحمل يف سباحة الزحف للناشئي .طبعة االوىل دار الفكر العريب القاه - 1
 2ن.311ص1983

 312ص  نفسهرجع .املأثر برانمج تدرييب مقرتح على تنمية السرعة والتحمل يف سباحة الزحف للناشئي -حممد صبحي حسانني   -2
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 1نتقال إىل نوعني مها:ويف ضوء هذا تنقسم سرعة اإل
 :سرعة اجلري ملسافة قصرية جدا: 3-2-1 

ويشري هذا النوع من السرعة إىل معدل الذي يستطيع به الفرد دفع جسمه يف الفضاء عن طريق القيام        
ما ميكن أن نطلق عليه ايدية أو ز كتساب السرعة التإ حبركات متتابعة من نوع واحد, أي أهنا تتعلق إبمكانية الفرد

ثنني مها: عامل معدل تزايد السرعة وعامل السرعة إسم )العجلة(, وتتأثر السرعة ابجلري بشكل عام بعاملني إ
 القصوى.

حيتاج إىل تزايد  اليدويلعب املعدل الذي تتزايد به السرعة دورا هاما يف جمال النشاط الرايضي, فالعب كرة      
وغريمها.   القدمرمى, وكذلك ابلنسبة لالعب كرة السلة وكرة سرعته مبعدل كبري جدا عندما جيري ابلكرة حنو امل

 وحيتاج متسابق العدو إىل سرعته أبقصى معدل ممكن يف بداية السباق حىت يتحقق نتائج طيبة.
ويرى العديد من العلماء القياس يف الرتبية الرايضية أن املسافة املناسبة إلظهار سرعة اجلري ال جيب أن تزيد      
 فهذه املسافة مناسبة لكي يكتسب الفرد فيها أقصى معدل من تزايد السرعة ابلنسبة للزمن, ولذلك مرت18عن 

فإن هذا الشكل من أشكال السرعة له أمهية خاصة ابلنسبة ملسافات العدو وملسافات القصرية ومسابقات 
 األلعاب.

 :السرعة القصوى يف اجلري:3-2-2 
عتماد يصبح ابلدرجة األوىل مركزا على العامل الثاين وهو الذي رت فإن اإلم18عندما تزيد مسافة العدو عن      

 يطلق عليه اسم "عامل السرعة القصوى يف العدو".
ومن املالحظ أن هذا العامل قد يرتبط بدرجة منخفضة ابلعامل السابق )سرعة اجلري ملسافات قصرية جدا(      

نطالق كبرية يف كرة السلة أو كرة اليد أو  إني الذين ميتازون بسرعة فعلى سبيل املثال: قد جند أن هناك بعض الالعب
 مرت مثال والعكس صحيح50كرة القدم ولكنهم ال يتمتعون ابلسرعة كبرية يف العدو ملسافة 

وميكن قياس السرعة القصوى يف اجلري بصفة عامة عن طريق العدو ملسافات القصرية يف خط مستقيم, وتشري     
 2مرت.91.43يد عنمرت وأال تز 27.43أن أقل مسافة لقياس السرعة القصوى جيب أال تقل عن "إيكارت" إىل 

مرت 54.86مرت إىل 32.57ويذكر "ابرو" أن أفضل مسافة تظهر فيها السرعة القصوى يف العدو هي ترتاوح من  
مرت, 91سافة عنلسون" أال تزيد هذه املوأن هذه املسافة ختتلف ابختالف السن واجلنس, يرى "جونسون وني

 .التحمل ابإلضافة إىل صفة السرع صفة فهذه املسافة تظهر عامل السرعة, وإذا زادت عن ذلك فإهنا تتطلنب
 
 

                                         

  .233-232,ص ص:1994حممد حسن عالوة وحممد نصر الدين رضوان, اختبارات األداء احلركي, طبعة الثالثة,دار الفكر العريب,القاهرة,  - 1
 .234-233ص: نفسهاملرجع  , اختبارات األداء احلركي حممد حسن عالوة وحممد نصر الدين رضوان, - 2
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 : سرعة زمن الرجع   3-3
ستجابة ملنبه نوعي )مثري( برد فعل إرادي اإلن زمن رجع )زمن رد الفعل( هو السرعة اليت يتمكن هبا الفرد م     

 ستجابة هلذا املثري.الزمن الذي مير بني بدء حدوث املثري وبني بدء حدوث اإلنوعي, أي أنه 
ستجابة الفرد هلذا املثري نظرا لصعوبة إوهذا التعريف يتأسس على وجود فاصل زمين بني بدء ظهور املثري وبدء      

 ستجابة مباشرة ألي مثري مبجرد ظهوره.اإل
اهرة أولية بسيطة, ولكن الدراسات اليت أجراها بعض العلماء وينظر البعض إىل زمن الرجع على أنه ظ    

املتخصصني يف هذا الشأن بينت أن زمن الرجع يظهر عند قياسه لصورة مركبة فقد متكن "تيشنر" من تصنيف 
 زمن الرجع إىل أربع مظاهر رئيسية وهي:

 .بداية حدوث املثري 
 الت احلية للمنبه.فرتة الكمون األوىل: واليت حيدث خالهلا تلقي املستقب 
  فرتة الكمون الثانية: وهي فرتة اليت حيدث خالهلا نقل اإلشارات عن طريق األعصاب املصدرة إىل

 ختاذ القرار(.إاأللياف احلركية, ويطلق على هذه الفرتة )زمن التفكري و 
  العضالت نقباض إفرتة اإلرجاء: وهي الفرتة الزمنية اليت حتدث خالهلا العملية احلركية اليت تسبق

 املنفذة للحركة
 " إىل أن زمن الرجع عند اإلنسان يتكون من :TRIPPويشري "ترب   

 ستقبال املثري.زمن االستقبال: وهو خاص إب -
 زمن التفكري: وهو خاص بتفسري اإلشارات وإصدار األمر. -
 1زمن احلركة: وهو الزمن اخلاص ببدء احلركة. -

ستجابة وهذه األزمنة تشتمل على فكان زمن الرجع هو جمموع األزمنة منذ بدء ظهور املثري حىت بدء ظهور اإل   
زمن تنمية األعضاء احلسية املستقبلة وزمن العمليات العضلية وزمن مرور النبضات العصبية من األعضاء احلسية 

زمن الرجع البسيط وزمن  , نوعني من زمن الرجعوجيب علينا أن نفرق بني  ,إىل املخ ومن املخ إىل العضالت
 الرجع التمييزي )املركب(.

ستجابة هلذا املثري  حلظة اإلة ظهور مثري واحد معروف من قبل و وزمن الرجع البسيط هو الزمن احملصور منذ حلظ 
ستجابة ملثري ابإل أكثر ومطالبة الفرداحة, أما يف حالة وجود مثريين أو احلال يف البدء يف اجلري أو السب كما هو

واحد فقط )بعد إجراء عملية التمييز بني املثريات( فإن زمن الرجع يف هذه احلالة يسمى بزمن الرجع التميزي 
 )املركب(.

 ستجابة, وذلك على النحو التايل:وخيتلف زمن الرجع عن زمن الفعل املنعكس وعن زمن احلركة وعن زمن اإل 
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 /زمن الفعل املنعكس:3-1 -3
أي أنه فعل ال إرادي, ر بشأن الفعل املطلوب القيام به,ختاذ القراإالتفكري و  عبارة تقصري زمن الرجع نتيجة عزلهو 

النخاع  تنتقل املثريات عرب األعصاب إىل ستقالله النسيب عن الضغط اإلرادي, ففي الفعل املنعكسفهو يتميز إب
 أن تصل اإلشارات إىل اجلهاز العصيب املركزي. ليا دونآالنخاع ستجابة عن طريق هذاالشوكي حيث يتم اإل

األثر الكمي الذي  س املعلمي إلظهاربشكل خاص يف جمال دراسات علم النف وتنتشر دراسة األفعال املنعكسة  
ومن أشهر األفعال املنعكسة نتباه وغريها,حتدثه بعض املتغريات التجريبية مثل: التوتر العضلي, التعب, التكيف واإل

 سم: املنعكس الرديف.إيف هذا اجملال الفعل املنعكس للركبة أو ما يطلق عليه أحدااث 
ابلسرعة, فعلى سبيل مثال: ترتاوح سرعة مدى  - يف أي صورة من صورة ويتميز الفعل املنعكس يف اإلنسان   

ل من السرعة املعدمللي اثنية(,وهذا9-مللي اثنية 1)اثنية 1000/9اثنية إىل 1000/1الفعل املنعكس للركبة من
 1ستجابة إرادية لإلنسان.إثبت أنه يفوق أسرع 

 /زمن احلركة:3-2 -3
نتهاء اإل ني بداية احلركة وحىت إمتامها أوويبدأ بنهاية زمن الرجع وبداية احلركة, أي أنه الزمن الذي ينقضي ما ب

نقباضات السرعة النسبية إلالذي تنقبض به العضلة, فمن املعروف أن  ويشري زمن احلركة إىل املعدل منها,
ختالفات كبرية فيما بني األفراد بعضهم وبعض, فقد يتميز شخص ما بسرعة كبرية يف حركات العضالت ختتلف إب

الرجل, بينما آخر بسرعة كبرية يف حركات الذراع, واألكثر من ذلك فقد يتميز الشخص األول أبن العضالت 
ن السرعة اليت تنقبض هبا العضالت املثنية, ومن انحية أخرى ختتلف املمتدة للذراع تنقبض بسرعة نسبية أكرب م

سرعة حركات جسم الفرد فيما بينها, فقد يكون الشخص بطيئا يف السرعة يف العدو, ورمبا يكون الشخص نفسه 
 سريعا ابلنسبة حلركات الذراع واألصابع أو العكس ابلعكس.

 ستجابة:/زمن اإل3-3 -3
بني زمن الرجع وزمن احلركة, أي أنه عبارة عن الزمن الكلي الذي ينقضي ما بني حدوث هو عبارة عن الربط   

 2نتهاء من إمتام احلركة أو العمل.املنبه )املثري( واإل
 الطريقة العلمية لقيا  السرعة : -4

 هناك طريقتان حيددمها " فردوسي " لقياس السرعة و مها : 
 التصوير السينمائي البياين . -1
 إللكرتونية حلساب الزمن.األجهزة ا -2
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  والنوع األول هتتم به دراسات امليكانيكا احليوية حيث تستخدم فيه آالت التصوير خاصة يتم من خالهلا
رة حساب السرعات بغاية من الدقة إذ ميكن عن طريقها حساب سرعات الكرات املختلفة كسرعة ك

ء املختلفة للجسم أثناء أداء أعمال كذلك قياس سرعة حركة األجزاالتنس أو اجلولف أو كرة القدم,
 خاصة تتطلب سرعات فائقة.

  : أما النوع الثاين فينقسم إىل نوعني 
 نوع يستخدم فيه اللمس . -
 1  نوع يستخدم فيه اإلشعاع الضوئي -

كأملان" النوع األول من أجل قياس )القدرة العضلية و اليت تتطلب حساب   -ستخدمت "مار جراي إولقد 
 السرعة.    ,السرعة, إذ وكما سبق اإلشارة إليه أبن القدرة = القوة 

 ستخدام اإلشعاع الضوئي اإللكرتوين : إ
 ل ألعاب القوى  يستخدم لذلك أجهزة خاصة مزود هبا حاليا العديد من املالعب و خاصة يف جما

ستخدام إستخداماهتا تدخل يف نطاق دراسات امليكانيكا احليوية جبانب إو الدخول يف تفاصيل هذه األجهزة و 
   لتشغيلها ليست يف جمال هذه الدراسة  اليف و اليت هي حباجة إىل فنينيمثل هذه األجهزة الغالية التك

 مكو ات السرعة : -5
 يرى خرباء الدول الشرقية أن تتضمن السرعة املكوانت التالية : 

قدرة الفرد على احملافظة على املعدالت العالية من السرعة ألكرب فرتة زمنية ممكنة  وهي/حتمل السرعة: 1 -5
 2.وهي أعلى معدل سرعة يستطيع الفرد إخراجها/السرعة القصوى : 2 -5.
ن أكثر املكوانت أمهية ابلنسبة لألداء احلركي يف العديد من األنشطة هي م/القوة املميزة ابلسرعة: 3 -5

الرايضية مثل الرمي يف مسابقات امليدان كرمي الرمح أو القرص أو دفع اجللة والوثب العايل والوثب الطويل, 
أهنا مكون  وكذلك يف معظم األلعاب الرايضية ككرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد واهلوكي...كما

هام أو صفة بدنية هامة لتنمية السرعة لدى العدائني يف السباقات املضمار ولدى متسابقي السرعة يف 
 3السباحة ورايضة الدرجات.

 4تعين قوة اجلهاز العصيب على إنتاج قوة سريعة.
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تقسيمها الفسيولوجي  نتقالية أتتيان يفية والسرعة اإلاحلرك السرعةنتقالية والسرعة احلركية:/السرعة اإل5-4
عنصر السرعة قدرات أخرى قد يدخل ضمنها العمل  هوائية اليت تشتمل ابإلضافة إىلضمن القدرات الال

إال  ال يستطيع أن يظهر أقصى سرعة له ولوجية السرعة حيث أن اإلنسانكسي ضلي الثابتة, وهنا ختتلفالع
 1لبضع ثوان قليلة.

 نتقال اليت يطلق عليها أحياان "سرعة الرتدد احلركي".حيدة وسرعة اإليطلق عليها البعض ابلسرعة احلركة الو 
 العوامل املؤثرة يف السرعة : -6

 هناك بعض العوامل اهلامة اليت يعتمد عليها يف تنمية وتطوير صفة السرعة, ومن أهم هذه العوامل:    
ستفادة لذلك جيب على الفرد اإلنقباضات العضلية تعمل احلرارة على زايدة سرعة اإل /درجة احلرارة:1 -6

 من اإلمحاء والتهيئة قبل البدء يف ممارسة التمارين الرايضية.
التناقص  لعشرين, بعد ذلك تتجه السرعة إىلسرعة الرجل ميكن زايدهتا حىت سن ا /السن واجلنس:2 -6

التجارب أبن سرعة مبعدل اثبت, أما املرأة فتصل سرعة يف سن السادسة عشر حىت السابعة عشر, وقد أثبتت 
 من سرعة الرجل. %85السيدات تصل إىل حوايل 

إذا قلت املرونة عن املعدل املناسب يف منطقة احلوض ميكن أن تعوق السرعة وخاصة يف اجلري  /املرونة:3 -6
السريع ألنه يف هذه احلالة سوف تزيد من املقاومة عن طريق العضالت غري املشرتكة يف اجملهود, كما أنه ال 

 وجد دليل حىت اآلن على أنه ميكن زايدة السرعة عن طريق تنمية املرونة أكثر من املعدل املناسب.ي
من املعروف أن عضالت جسم اإلنسان تشتمل على ألياف  /اخلصائص التكوينية لأللياف العضلية:4 -6

ز األلياف البيضاء نقباض البطيء يف حني تتميمحراء وأخرى بيضاء, فاأللياف العضلية احلمراء تتميز ابإل
نقباض السريع مقارنة ابأللياف احلمراء, ونتيجة لذلك فإنه يصبح من الصعوبة تنمية مستوى الفرد الذي ابإل

 يتميز بزايدة نسبة أليافه احلمراء يف معظم عضالته والوصول إىل مرتبة عالية يف حالة أداء التمرين.
يتعلق هذا مبدى جناح عمليات التكيف واإلاثرة  :/النمط العصيب والتوافق العضلي العصيب للفرد5 -6

 للعضالت العاملة يف احلركة.
القوة العضلية هامة لضمان السرعة, ونستطيع القول أن هناك عالقة طردية بني القوة /القوة العضلية: 6 -6

القصرية عن والسرعة, حيث أثبتت التجارب العملية أن تنمية القوة العضلية زادت من سرعة عدائي املسافات 
 2غريها من العيب املسابقات األخرى.
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التوتر العضلي خاصة يف العضالت املقابلة من العوامل اليت تعوق  /القدرة على االسرتخاء العضلي:7 -6
سرعة أداء التمرين, وغالبا ما يعود التوتر العضلي لعدم معرفة الفرد ابلطريقة الصحيحة لكيفية أداء التمرين أو إىل 

سرتخاء العضلي هام جدا للحركات اليت تتطلب عنصر نفعايل, لذلك فاإلستثارة والتوتر اإلرجة اإلرتفاع دإ
 السرعة.

نقباضا سريعا وقواي بعكس إأن العضلة القابلة املطاطية تستطيع تغطي /قابلية العضلة لالمتطاط: 8 -6
لة يف احلركة فقط ولكن هناك أمهية  متطاط على العضالت العامالعضالت القليلة املطاطية وال تقتصر أمهية اإل

 كربى للعضالت املقابلة حىت تتم احلركة بسهولة ويسر دون حدوث أي مقاومة من العضالت املقابلة.
وهي مسة نفسية تركز على قابلية الفرد يف التغلب على املقاومات الداخلية واخلارجية /قوة اإلرادة: 9 -6

  1والتصميم للوصول للهدف الذي ينشده.
 التوجيهات اهلامة لتنمية السرعة: -7

 ( مرات أسبوعيا.3-2ستخدام السرعة القصوى من )إممارسة التمرينات اليومية مع مراعاة  -

 رتفاع والزايدة التدرجيية ابلسرعة حىت الوصول إىل السرعة القصوى.ينبغي مراعاة مبدأ اإل -

 صاابت الناجتة عن عدم التهيئة املسبقة.جيب العناية ابإلمحاء للوقاية من التعرض حلدوث اإل -

 متطاط يف العضالت .أن مترينات السرعة تصبح ذات فائدة كربى يف حالة توافر عامل املرونة واإل -

أوقات و تدريبات السرعة يف ستعداد اجلهاز العصيب, و على ذلك يستحسن عدم القيام بتمرينات إمراعاة  -
 بعد األعمال املرهقة.املمارسة يف الصباح الباكر أو 

 يستحسن البدء بتمرينات السرعة عقب عمليات اإلمحاء مباشرة. -

 نتقالية.هتمام بتمرينات التقوية العضلية حىت ميكن بذلك تنمية السرعة اإلينبغي اإل -

ة تنمية ستخدام أدوات و أجهزة, مث يلي حماولإنتقالية ابلنسبة للفرد بدون ينبغي مالحظة تنمية السرعة اإل  -
 2جهاز.ستخدام أداة أو رتباطها إبالسرعة إب

 نتقالية: النواحي الفسيولوجية لتنمية السرعة اإل -8
 نتقالية النواحي الفسيولوجية التالية:يراعى عند تنمية السرعة اإل       7 -

العضلي ما نقباض ستخدام السرعة حتت القصوى و القصوى مع مراعاة أن ال يؤدي ذلك إىل اإلالتدريب إب  -
 سرتخاء.بتسامة و اإلإن يتم األداء احلركي ابلتوقيت الصحيح و اإل

ال يؤدي التعب إىل هبوط مستوى السرعة مع عدم التكرار أكثر  دام مسافات قصرية يف التدريب حىتستخإ  -
 حىت ال يؤدي التعب إىل ظهور أخطاء يف األداء.

                                         

 314-313الشاذيل ويوسف عبد الرسول بوعباس, األسس العلمية لتدريس التمرينات البدنية ,مرجع سابق, ص ص: أمحد فؤاد - 1
 314, ص نفسهمرجع  ׃أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بوعباس -  2
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 دقائق. 5-3الشفاء و ترتاوح يف الغالب من  ستعادةتكون فرتات الراحة كافية حبيث تسمح إب  -
 مرات أسبوعيا جتنبا إلرهاق اجلهاز العصيب. 3-2ستخدام السرعة القصوى مبا ال يزيد على إعدم   -
العضالت  ت السرعة للوقاية من اإلصاابت يفقبل إجراء تدريبا (اإلمحاء)اإلعداد جيب العناية بعمليات التهيئة و  -

 األربطة.واتر و األو 
 سرتخاء.ستفادة من أتثري عامل التمطية على متارين السرعة و املقدرة على اإلاإل -
      ستفادة من فاعليـــــة هذه الرتتيبـــــات حيسن البدء برتتيبات السرعة بعد عمليات اإلمحاء مباشرة حىت ميكن اإل-

 و عدم أتثر اجلسم ابلتعب.
 1.نتقالتنمية سرعة اإلهتمام بتنمية القوة العضلية حىت ميكن اإل-

III-  القوة العضلية 
 مفهوم القوة العضلية : -1
 يعرفها هارة((Harra من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جملاهبة أقصى مقاومة  أعلى قدر"بكوهنا

 2خارجية مضادة ".
 ( كما يعرفها زاتسيورسكي(Zaciorski مواجهتها ة خارجية أو مقاوم على هنا "قدرة العضلة يف التغلبأب  
  يعرفها شتيللر(Stiller)  إمكانية العضالت أو جمموعة من العضالت يف التغلب على مقاومة أو عدة "

 مقاومات خارجية سواء كانت اثبتة أو متحركة ".
 بينما يعرفها هتنجرHetenger))  أبهنا مقدرة العضلة على إنتاجها يف حالة أقصى إنقباض إيزومرتي "

 .3إرادي "
 اتفيف ويعرفها مMathweev))  قدرة العضلة يف التغلب على مقاومات خمتلفة ومواجهتها حسب "

 متطلبات النشاط الرايضي " ومتثل املقاومات املختلفة يف نظر ماتفيف مايلي:
 .التغلب على وزن اجلسم كما حيدث يف رايضة اجلمباز والوثب على سبيل املثال 
  املصارعة والرايضات املشاهبة.التغلب على املنافس كما يف رايضة اجليدو و 
 .التغلب على الثقل اخلارجي كما يف رايضة رفع األثقال ورمي املطرقة وقذف القرص 
 4أثناء اإلحتكاك كما يف رايضات اجلماعية مثل كرة القدم يف التغلب على الكرة واملنافس. 

                                         

1 - Jürgen Weineck, Biologie du Sport, Edition Vigot, Paris 1992, Page  296  
 .91,ص3,1997طعالوي, علم التدريب الرايضي,دار املعارف,القاهرة,حسن حممد  - 2
 . 236,ص1994,دطحمم هباء الدين سالمة,فسيولوجياالرايضة,دار الفكر العريب,القاهرة, - 3
 .22,ص1,1998طأمحد كسري معاين,موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي,مركز الكتاب للنشر,القاهرة,و  حممد صبحي حسانني - 4
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ولكن ابلنسبة لتصنيفها إىل أنواع فيكمن معرفتها من خالل تقسيم الرسون وفليشمان  هذا ابلنسبة للتعريف
Larson et Flichman))1: 

 أنواع القوة العضلية :  -2
تعددت اآلراء حول أنواع القوة العضلية فقد أشار البعض إىل تقسيمها من حيث إرتباطها بعناصر أو 

كذلك مت تصنيف   ,وة وكذلك صنفت تبعا ملقدار املنتج من القوةقدرات بدنية أخرى كالقوة السريعة وحتمل الق
 القوة على أساس القوة العامة والقوة اخلاصة.

 :إرتباط القوة العضلية ببعض القدرات البدنية 
وذو  ,ترتبط القوة العضلية بكل من عنصري السرعة والتحمل على شكل قدرات هلا شكل جديد ومميز

 عالقة وثيقة ابلنشاط املمارس وبصفة عامة يقسم فاينيك القوة العضلية إىل ثالثة أنواع كمايلي: 
 القوة املميزة ابلسرعة 
 القوة اإلنفجارية 
 حتمل القوة العضلية 

 القوة املميزة ابلسرعة:  -2-1
لكوهنا جتمع بني صفيت السرعة والقوة وينظر  يدتعترب صفة القوة املميزة ابلسرعة كأهم صفة لالعيب كرة ال

( بكوهنا "قدرة الفرد يف التغلب Harraالسرعة = القوة املميزة ابلسرعة وقد عرفها هارا ) xإليها أهنا ارتباط القوة
 .2وهي عنصر مركب من القوة العضلية والسرعة" ,على مقاومات إبستخدام سرعة حركة مرتفعة

درة العضلة أو جمموعات عضلية للبلوغ ابحلركة إىل أعلى تردد يف أقل زمن ويعرفها أيضا على أهنا "مق
ممكن" ويضيف هارا تعريف آخر أبهنا " إمكانية اجلهاز العصيب العضلي يف إنتاج أقصى قوة يف أقل وقت ممكن" 

ركي يف ويرى ابزو أن "الربط بني القوة العضلية والسرعة احلركية يف العضالت تعد من متطلبات األداء احل
حيث يعرف القوة املميزة ابلسرعة على أهنا "قدرة الرايضي على إخراج أقصى قوة يف العضلة أو  ,املستوايت العليا

 3,العضالت يف أقل زمن ممكن"
بينما بنظر البعض إىل  " كمصطلح فيزايئيPowerويسميها بعض خرباء التدريب الرايضي ابلقدرة"

" وهو مايعين إخراج أقصى قوة أبسرع أداء حركي Explosive Powerالقدرة كمرادف للقوة اإلنفجارية "

                                         

 .83,ص1999بسطويسي أمحد بسطويسي, أسس ونظرايت التدريب الرايضي,دار الفكر العريب, القاهرة ,دط,  - 1
 99 .حممدحسن عالوي,علم التدريب الرايضي, مرجع سابق,ص - 2
 . 43ص2006سكندرية,دط,حممد جابر بريقع و إيهاب فوزي البدوي, املنظومة املتكاملة يف تدريب القوة والتحمل العضلي ,منشأة املعارف اإل - 3
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عند اهلجوم واإلنتقال السريع أو عندما حياول الالعب املهاجم اخلداع وتغري  اليدوملرة واحدة كما حيدث يف كرة 
 .1إجتاه جسمه حملاولة وضع الكرة خلف حائط الصد

حيث إتفق كل من الرسون ويوكم على تعريفها بكوهنا "القدرة على إخراج أقصى قوة يف أقصر وقت 
حيث يؤكد لتحقيق ذلك  ,حركي القوة يف شكل تفجربسرعة حركة مرتفعة" أي إستخدام معدالت عالية من 

 يتطلب مايلي:
 درجة عالية من القوة 
 درجة عالية من السرعة 
  عة)إستخدام السرعة لتوليد القوة أو إستخدام القوة لتفجري السرعة(القدرة على دمج القوة ابلسر 
 2التفجر احلركي والذي يكون يف وقت حمدود للغاية. 

سبق أن القوة املميزة ابلسرعة هي مقدرة الرايضي على األداء احلركي املتميز ويستخلص الباحث مما
 أبقصى قوة ويف أقصى سرعة ممكنة وهذا مايتطلبه هذا النشاط .

 القوة اإلنفجارية:  -2-2
ويطلق عليها البعض القوة القصوى أو القوة العظمى وتعرف "أبعلى قوة ديناميكية ميكن للعضلة أو 
جمموعة العضلية أن تنتجها ملرة واحدة"وتعرف أيضا "أبهنا أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب أثناء اإلنقباض 

 3اإلرادي"
ولكن القوة  ,بعض املراجع العربية ووصف كال النوعني ابلقدرةمع مالحظة أن هناك عدم تفريق يف 

وبذلك فهي  ,وميكن التعرف عليها من خالل ماتتميز به أبعلى قوة وأقصى سرعة وملرة واحدة ,اإلنفجارية تظهر 
من خالل أداء مهارات تتطلب الوثب عاليا بسرعة كأداء  اليدأقصى قوة سريعة حلظية وكما نشاهدها يف كرة 

أما القوة املميزة ابلسرعة هي القدرة على التغلب املتكرر على املقاومات  أو الدفاعالصد أو التصويب رة مها
 ,4إبستخدام سرعة حركية مرتفعة وتكون القوة والسرعة عند ذلك أقل من القصوى

إنتظار أن القوة املميزة ابلسرعة تتمثل يف التكرار دون ما برهة  2003ويؤكد ذلك طلحة حسام الدين
)اجلري السريع( أما القوة اإلنفجارية فهي القدرة على قهر مقاومة قصوى أو أقل من القصوى ولكن لتجميع القوى

 .5يف أسرع زمن ممكن

                                         

 26 .,ص 2000يوسف الزم كماش,اللياقة البدنية لالعيب كرةالطائرة, دارالفكر,عمان, األردن,دط, - 1
 .108, ,ص1عادل عبد البصري, التدريب الرايضي والتكامل بني النظرية والتطبيق, مركز الكتاب للنشر,القاهرة, ط - 2
 .69ي احلديث,مرجع سابق,صمفيت إبراهيم محاد: التدريب الرايض - 3
 .83 ص1997أبواجملد عمرو وإمساعيل اخلكي,ختطيط برامج تربية و تدريب الرباعم والناشئني يف كرة الطائرة,مركزا لكتاب للنشر,القاهرة,دط, - 4
 67. ,ص 2003يف التدريب الرايضي,داراملعارف,القاهرة, دط, (1 ) طلحة حسام الدين وآخرون,املوسوعة العلمية - 5
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فيستخلص الباحث أن القدرة العضلية هي القوة اإلنفجارية وخاصة عند أداء اإلرتقاء يف كرة اليد اليت 
وسنتطرق ابلتفصيل إىل هذا يف موضوع القدرة العضلية وفيما يلي بعض التعريفات  ,تتطلب حركة وحيدة إلجناحها

 اليت وصفها العلماء للقوة اإلنفجارية:
  حيث يرى ابروBarrow) أن القوة القصوى تتطلب من الفرد إخراج احلد األقصى من القوة اليت ميتلكها" )

 .1والذي خترجه العضلة ضد مقاومات تتميز إبرتفاع شدهتا"
  وعرفها كالركClarke)وعرفها هارا أبهنا " أقصى قوةخترجها العضلة نتيجة إنقباضيه عضلية واحدة" (أبهنا

 " أعلى قدرة من القوةيبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي جملا هبة أقصى مقاومة خارجية مضادة"
 ويعرفها هتنجرHettinger))أقصى إنقباض إيزومرتي القوة اليت تستطيع العضلة إنتاجها يف حالة "أبهنا

 2"إرادي
وعلى ذكر التعاريف السابقة يرى الباحث أبن القوة اإلنفجارية هي أقصى قوة اليت ميكن للرايضي 

 إنتاجها خالل أقصى إنقباض عضلي إرادي.
 حتمل القوة: -2-3

هد بدين تعرف يف كثري من املراجع "ابلتحمل العضلي" أو "اجللد العضلي" مبعىن قدرة الفرد على بذل ج
 , 3مستمر أثناء وجود مقاومات على اجملموعات العضلية املعينة ألطول فرتة معينة"

"هي القدرة على مقاومة  األكرب للعمل على اجلهد العضلي ويذكر بسطويسي عن هارا العبءحبيث يقع 
 4التعب أثناء أداء جمهود بدين يتميز حبمل عال على اجملموعات العضلية املستخدمة يف بعض أجزائه أو مكوانته"

ويعرف أبو العال عبد الفتاح بكونه "قدرة الفرد على مواجهة مقاومات متوسطة الشدة لفرتات طويلة نسبيا حبيث 
  5اجلهاز العضلي"يقع العبء األكرب يف العمل على 

ويعرفه ماتيوز بكونه "مقدرة العضلة على أن تعمل ضد مقاومات متوسطة لفرتة طويلة من الوقت" ويعرفه 
ابرو بكونه "مقدرة التغلب على العمل العضلي املفروض أداؤه أثناء فرتة زمنية مستمرة"ويعرفه كالرك بكونه 

 .6ة لدرجة أقل من القصوى""املقدرة على اإلستمرار يف القيام إبنقباضات عضلي
 يديستخلص الباحث األمهية احليوية ألنواع القوة العضلية يف الرايضات اجلماعية بصفة عامة ورايضة كرة ال

عب يستطيع تنفيذ معظم الواجبات اهلجومية والدفاعية كما حيتاج إىل بذل درجة عالية من الوأن ال,بصفة خاصة

                                         

 .22,ص1,2008حممد صبحي حسانني و أمحد كسري معاين,موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي,مركز الكتاب للنشر,القاهرة,ط - 1
 .98,ص1,2001السيد عبد املقصود, نظرايت التدريب الرايضي,تدريب وفسيولوجيا القوة, مركز الكتاب للنشر,القاهرة,ط - 2
 .68ال, القوة والبطولة, دار اجلهاد للنشر والتوزيع,مصر,دط,دت,صعصام الوشاحي, التدريب ابألثق - 3
 .84,ص1999بسطويسي أمحد البسطويسي, أسس ونظرايت التدريب الرايضي,دار الفكر العريب,القاهرة,دط, - 4
 .85,ص1993ط,أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين, فسيولوجيا اللياقة البدنية, دار الفكر العريب,القاهرة,د - 5
 .24,صنفسهحممد صبحي حسانني و أمحد كسري معاين,املرجع  - 6
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لعنيفة واملستمرة لفرتة طويلة من الوقت وهذا ما مييزه عن منافسه يف هذا أنواع القوة للتغلب على املقاومات ا
 العنصر احليوي من خالل إمتالكه ألنواع القوة العضلية.

 كما ذكران سابقا مت تصنيف القوة على أساس القوة العامة والقوة اخلاصة.
 : القوة العامة -

العضلية واليت يتم تنميتها خالل مرحلة اإلعداد واليت ختتص بكل األنظمة واليت تعترب أساس برامج القوة 
, واملستوى املنخفض من القوة العامة رمبا يكون عامل مؤثر األويل أو يف السنوات األوىل من بداية تدريب الالعب

 .وحمدد لكل مراحل تقدم الالعب
 :القوة اخلاصة -

( وترتبط ابلتخصص يف األداء اليت ويقصد هبا مايرتبط ابلعضالت املعنية يف النشاط )املشرتكة يف األداء
ترتبط بنوع الرايضة وبطبيعة النشاط. فإن تنمية القوة اخلاصة والوصول هبا ألقصى حد ممكن جيب أن تكون 

 1.مندجمة بشكل كبري وذلك يف هناية موسم اإلعداد اخلاص
يتطلب معرفة العالقة بني القوة  اليدكرة  وحول موضوع حبثنا الذي يتضمن تنمية القوة اإلنفجارية لالعيب 

من القوة العضلية إختالفا  كل من جونسون وفيشر وهارة إىل أنه ختتلف املتطلبات ,كما أشارالعضلية والسرعة
تبعا لطبيعة النشاط املمارس وطبقا للعالقة بني القوة والسرعة, حيث ميكن إستخدام القوة أبسلوب  شديدا

ألداء يف بعض األنشطة القدرة على سرعة إنتاج القوة حيث ترتبط السرعة إنفجاري, سريع , بطيء, ويتطلب ا
 .2"ث ال توجد سرعة دون قوة عضليةابلقوة العضلية إرتباطا كبريا, حي

 تنمية القوة العضلية دون زايدة يف التضخم العضلي: -3
القوة العضلية عن هذا ففي رايضات متعددة يتطلب األمر حدا أدىن من القوة العضلية وأن أي زايدة يف 

 احلد ال تؤدي إىل حتسني يف مستوى األداء.
يتطلب تنمية القوة العضلية للناشئني يف كرة اليد دون زايدة التضخم العضلي حيث تكون تدريبات األثقال إجتاه 

 تنمية القدرة العضلية كما يلي:
 ستخدام أمحال منخفضة نسبيا يف يرتبط مفهوم تدريب القدرة العضلية بدون زايدة يف التضخيم العضلي إب

 األداء بسرعات عالية.

                                         

 .359 ,ص 2,2001طوالتوزيع,القاهرة, للنشر لطباعة اراد ,قالنظريةوالتطبي الرايضي اجلبايل,التدريب عويس - 1
 .91,ص1997,دطللنشر,القاهرة, الكتاب املرونة,مركز– حتماللقوة -القدرة– القوة–التدريب يف العلمية وآخرون, املوسوعة الدين حسام طلحة -2
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  يؤدي التدريب إبستخدام احلد األقل من األقصى إىل إاثرة الوحدات احلركية املختلفة حيث أن السرعة
األولية للقوة بواسطة التدريب ابألثقال قد تعزوا إىل زايدة حمددة للوحدات احلركية وليست زايدة يف حجم 

 .1لعضلة(العضلة ) تضخم ا
 2إن التدريب الثابت األيزومرتي يؤدي إىل زايدة التضخيم العضلي مقارنة ابلتدريب الديناميكي. 
  أما من احلد األقصى يودي إىل زايدة تنمية القدرة العضلية %60إىل  %30إن التدريب يف حدود ,

ت أكرب. ابإلضافة التضخم العضلي يهدف إىل رفع ثقل يف حدود أقل من القصوى بتنفيذ بطيء وتكرارا
 .3( Dudley1991إىل رفع ثقل حدود تفوق القوة القصوى ) داديل . 

 لكن تشري نتائج الدراسات التضخم العضلي حيدث عادة يف كال نوعي األلياف العضلية السريعة والبطيئة,
إبستخدام أن النسبة األكرب للتضخم العضلي حتدث عادة يف األلياف العضلية السريعة,ففي حالة التدريب 

شدات عالية كتدريبات السرعة والقوة املميزة ابلسرعة يزداد تضخم األلياف السريعة,ويف حالة إستخدام 
الشدة املنخفضة والتكرارات األكثر يزداد تضخم األلياف البطيئة وإن زايدة تضخم العضالت أييت نتيجة 

 .4األثقال وكمال األجسامتضخم األلياف السريعة والبطيئة وهذا ما نشاهده عند العيب رفع 
  إن التدريبات اليت هتدف إىل تنمية القوة العضلية لفرتات تدريبية معينة أو ملوسم رايضي معني تؤدي إىل

 تنمية القوة دون زايدة يف تضخم العضلي أما تدريبات القوة الطويلة املدى تؤدي إىل التضخم العضلي.
درة العضلية للناشئني يف كرة اليد دون حدوث زايدة يف حجم مما سبق نستخلص أن إمكانية تنمية القوة والق

( من احلد األقصى % 60-50العضلة أو التضخم العضلي وهذا عند إستخدام الشدات أقل من القصوى )
 بتكرارات متوسطة وسرعة األداء عالية.

 العوامل الفسيولوجية املؤثرة يف القوة العضلية: -4
قواي بني  رتباطاإ, وابلتايل فإن هناك إىل زايدة يف مساحة مقطع العضلةإن تنمية القوة العضلية يؤدي 

 .5مساحة مقطع العضلة والقوة اليت ميكن أن تنتجها العضلة
 املقطع الفيسيولوجي للعضلة: -4-1

, ويرى علماء الفسيولوجيا أن كلما كرب كل ألياف العضلة الواحدة ين املقطع الفسيولوجي جمموع مقطعيع
 املقطع الفسيولوجي للعضلة كلما زادت القوة العضلية أي أن قوة العضلة تزداد حجم األلياف العضلية ومن 

                                         

 20 .,ص 1997,دط,اإلسكندرية,منشأة املعارف,لاألثقا شحاتة,التدريبب براهيم حممدإ -1
 .67مرجع سابق, صلألطفال, ابملقاومات العضلية القوة تنمية محاد,أسس إبراهيم مفيت -2
 .64 صمرجع سابق, الرايضي, التدريب يف العلمية وآخرون,املوسوعة الدين حسام طلحة -3
 .110 صمرجع سابق, الفسيولوجية, األسس الرايضي الفتاح,التدريب عبدء العال أبو -4
 40. صمرجع سابق,  الرايضي, التدريب يف (1 )العلمية املوسوعة وآخرون, الدين حسام طلحة -5
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 .1املعروف أن عدد األلياف يف العضلة الواحدة اثبت ال يتغري من امليالد وعلى مدى احلياة
 جتاهنيإبني  وزايدة مساحة مقطعها الفسيولوجي منو العضلةلإلشارة أنه خيتلف العلماء حول أسباب 

فريى البعض أن هذا التغيري حيدث نتيجة لزايدة عدد األلياف ابلعضلة الواحدة حيث لوحظ ذلك ابلنسبة لالعيب 
رفع األثقال وكمال األجسام بينما يرى الرأي اآلخر على أن عدد األلياف العضلة يتحدد يف كل عضلة وراثيا وال 

 يتغري مدى احلياة وأن منو العضلة حيدث عن طريق زايدة حمتوايت الليفة وهذا ما ذكر يف عدة مراجع.
وأن الزايدة اليت حتدث يف حجم العضلة ترجع إىل زايدة املقطع العرضي لليفة العضلية الواحدة نتيجة زايدة 

األكتني واملايوسني واألنسجة الضامة وهذا  حمتوايت الليفة من مصادر الطاقة والشعريات الدموية واللويفات وفتائل
 .2ابلقوة العضلية املرتبطة, وتضخم العضلة أحد العوامل األساسية مايعرف ابلتضخم العضلي

وابلرغم من أمهية التضخم العضلي وأتثريه على القوة العضلية إال أن القوة العضلية ميكن أن تنمو دون 
طريقتان معروفتان يف تنمية القوة فق العضلي العصيب ومها نظامان أو وازايدة يف التضخم العضلي أي عن طريق الت

 :3العضلية جيب شرحهما يف كيفية زايدة حجم العضالت كما يلي
  Hyper tropheeالتضخم العضلي: -4-2

تعتمد الطريقة األوىل على تنمية القوة عن طريق زايدة التضخم العضلي بزايدة مساحة املقطع العرضي 
 حيث يزيد حجم كل ليفة من ألياف العضلية. ,العضليةلليفة 

زايدة حجم وقوة األواتر واألربطة والنسيج الضام داخل العضلة عن طريق تنشيط بناء الربوتني ابلعضلة 
 داخل الليفة العضلية. نقباضاإلواملكوانت املسؤولة عن 

اخلصائص حبيث التستخدم عضلي مراعاة بعض تتطلب تنمية القوة القصوى عن طريق التضخم ال
 ستخدامإ, وعند من القوة القصوى %90-%75شدات يف حدود  ستخدامإ الشدات القصوى ابلرغم من

مع مراعات أن سرعة  %100-%90الشدات  ستخدامإالتدريب اإليزومرتي تظهر الفائدة األكرب عند 
ال ترتبط بطريقة التدريب بقدر ما ترتبط بتنمية كل من السرعة والقوة كمكوانت لألداء السريع وجيب أن  نقباضاإل

 .4اثنية ويرى البعض أن أفضل طريقة هي التكرار حىت حالة الرفض 30-25تستمر التكرارات يف كل دورة لفرتة 
ط أيضا بعمليات بيولوجية للجهاز , كما ترتبكما تتعلق ضخامة العضلة بدرجة مباشرة لكثافة محل العمل

 .5العضلي للفرد وأييت نتيجة لتدريبات الطويلة املدى لرفع مستوى القوة العضلية
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 ( :Mass musculaireالتكيف العصيب العضلي) -4-3
تعتمد الطريقة الثانية على حتسني كفاءة العمل العصيب ورفع مستوى نظم إنتاج الطاقة دون زايدة حجم 

, وذلك من خالل حتسني عمل األلياف العضلية أبنواعها املختلفة,حيث تنتج القوة العضلية مبقدار العضليةالكتلة 
العضلي, وكذلك زايدة خمزون مصادر الطاقة  نقباضاإلما أمكن تعبئته من الوحدات احلركية اليت تشرتك يف 

وسيتطرق الباحث إىل شرح هذه 1.نقباضلإلالفوسفاتية وكفاءة عمل اإلنزميات لسرعة إنتاج الطاقة املطلوبة 
 الطريقة الحقا أي عند تنمية القوة العضلية دون الزايدة يف التضخم العضلي.

أي من الطريقتني أو الدمج بينهما بناءا على عدرة عوامل منها نوع التخصص الرايضي  ستخدامإويتحدد 
ال أمحد عبد الفتاح على سبيل املثال أن بعض , ومستوى القدرة لديه. فيذكر أبو العواخلصائص الفردية للرايضي

األنشطة الرايضية مثل تطويع املطرقة ودفع اجللة يتطلب تنمية القوة أي زايدة احلجم والكتلة والتضخم العضلي 
 لذلك تستخدم الطريقة االوىل.

ضات نشطة الرايضية تنمية القوة العضلية مع عدم زايدة كتلة اجلسم, مثل الرايكما تتطلب بعض األ
 اجلماعية ومن بينها رايضة الكرة الطائرة, ففي مثل هذه احلالة تستخدم الطريقة الثانية لتنمية القوة العضلية.

كما أن بعض األنشطة الرايضية تتطلب زايدة القوة عن طريق العامل العصيب والتضخم العضلي معا مثل متسابقي 
 .2رايضة املصارعة العدو والتجديف وبعض األوزان املتوسطة والثقيلة يف

 (:القوة والسرعة ) تزاوج القدرات البدنية  -5
فإن إرتباط وتزاوج عنصري القوة العضلية  اليدكرة  تعترب القوة والسرعة من الصفات البدنية األساسية لالعب

 والسرعة ينتج عن ذلك الصفات التالية:
 من أكرب القوة نسبة تكون وبذلك اثنوي كعنصر السرعة مع أساسي كعنصر العضلية القوة صفة تتزاوج -

 .والوثب كالرمي املسابقات يف أمهيته يظهر كعنصر ابلسرعة املميزة القوة وينتج السرعة
, وبذلك تكون نسبة السرعة أكرب من كما يتزاوج عنصر السرعة كعنصر أساسي مع القوة كعنصر اثنوي -

 .العنصر ملسابقة العدو بشكل خاصالقوة وينتج عن ذلك )قوة السرعة( حيث يظهر أمهية هذا 
وعندما يكون هذا اإلرتباط بني صفيت القوة والسرعة يف أعلى شدته أي أبقصى قوة وسرعة ممكنة ينتج  -

, ويلعب دورا كبريا يف أداء املهارات احلركية الوحيدة عن ذلك عنصر يف غاية األمهية يف جمال التدريب
 .3(power-explosiveاالنفجارية )وهو مايعرف ابلقوة اإلنفجارية أو القدرة 
 ...   الدفاعو  والتصويب رتقاء اليت تتطلب اإل اليدحيث يظهر أمهية هذا العنصر مثل رايضة كرة 
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 خالصة :
ة  والسرعة  من أهم مكوانت اللياقة البدنية ومن املتطلبات األساسية لألداء يف األنشطة الرايضية بصفة و تعد القد

خاصة ومن العناصر األساسية للوصول إىل املستوايت العليا يف كافة األنشطة البدنية عامة وكرة اليد بصفة 
 والرايضية.

من أهم الصفات البدنية الرئيسية واليت البد من توافرها يف األنشطة و السرعة اإلنتقالية نفجارية كما أن القوة اإل
 مسابقات امليدان واملضمار والتصويب يف كرة اليت يتطلب أدائها الوثب العمودي مثل الوثب العايل واحلواجز يف

السلة وكرة اليد واإلرسال والتمرير   وحتدث الزايدة يف مسافة الوثب العمودي تبعاً لتطوير القدرة العضلية فهي 
 . ملا هلا من إتثري  حتتل املرتبة األوىل بني ترتيب القدرات البدنية يف معظم األنشطة الرايضية 
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 متهيد
ن األطفال والشباب ستحساان وإقباال شديدين مإتعترب رايضة كرة اليد واحدة من األنشطة الرايضية اليت القت    
ستطاعت هذه إكال اجلنسني.فربغم عمرها القصري نسبيا إذا ما قورنت بعمر بعض األلعاب األخرى, فقد  من

نتشارها  إالرايضة أن تقفز إىل مكان الصدارة يف عدد ليس بقليل من الدول يف بعض السنني , هذا ابإلضافة إىل 
 كنشاط رايضي وتروحيي يف معظم دول العامل .

متالك العديد من القدرات احلركية إضمنه من مهارات حركية متنوعة تتطلب من ممارسها كما أن كرة اليد مبا تت  
متالك إالتوافق العضلي العصيب والرشاقة والقوة املميزة ابلسرعة ,كما أهنا تتطلب  و العامة واخلاصة وبشكل خاص

 قدرات عقلية ونفسية مضافة إىل مهارات وفنون اللعبة الفردية واجلماعية .
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I- كرة اليد 
 ماهية كرة اليد: -1
أصبحت كرة اليد أكثر ممارسة على مستوى العامل يف خمتلف األعمار واألجناس وتعتمد يف أساسها على سرعة   

يط واخلداع وغريها من املهارات طستخدام املهارات األساسية كالتمرير والتنالتنقل ابلكرة إىل منطقة اخلصم إب
 ٠)كرة اليد (  املختلفة يف

م( مقسم إىل منطقتني كل منطقة حمددة 20م( وعرضه )40متارس لعبة كرة اليد بني فريقني على ميدان طوله )  
مهاجم الدخول فيها ألي العب سواء كان مدافع أو م( املعروفة ابملنطقة احملرومة حيث اليسمح 6فيها منطقة )

م( املعروفة ابملنطقة تنفيذ األخطاء ابإلضافة إىل منطقة الرمية 9نطقة )وتليها م، إليها ابلكرة أو بدوهنا أثناء اللعب 
 .املرمى وكذا منطقة دخول وخروج الالعبني لىم( ع7احلرة على بعد )

( 7( العبني داخل امللعب زائد حارس املرمى و)6( العب منهم )14يتكون عدد الالعبني يف كل فريق من )  
كرب عدد من األهداف على مرمى اخلصم , حيث يبلغ طول أريق تسجيل حتياط ,وحياول كل فالعبني يف اإل

م( ,وذلك خالل مدة زمنية حمددة حسب الصنف واجلنس ومقدرة بشوطني كل شوط 2رتفاعه )إم( و 3املرمى )
حتكاك بني الالعبني مما د( ومن خصائص هذه اللعبة هي قوة اإل10د( تتخللهما فرتة راحة مدهتا )30ـ )بيقدر 

                                 1القوة والرشاقة والسرعة يف األداء والدقة يف التصويب.تتطلب 
 تعريف كرة اليد:  -2
احتياطيني, تتصف  سبعةجتري بني فريقني يتألف كل منهما من سبعة العبني و  رب كرة اليد من األلعاب الرايضيةتعت

 2بسرعة األداء والتنفيذ ويشارك فيها عدد كبري من الرايضيني هلا قواعد وقوانني اثبتة. 
 نتشار كرة اليد يف العامل :    إ -3

ستخدمت فيها الكرة وخاصة  إذا ما قورنت بلعبة كرة إتعترب كرة اليد من أحدث األلعاب الكبرية اليت         
ن كان نسب أصل العاب الكرة مجيعا إىل تسويكا بنت امللك ونياس إا مبئات السنني  و القدم اليت ظهرت قبله

ملك ايبس من بالد اإلغريق حيث كانت تلعب كرة اليد مع وصيفتها ذلك أن العاب الكرة الصغرية و الكبرية  
ل هلم تلك األلعاب كانت متارس بواسطة اجلنسني أايم الفراعنة وهناك واثئق تثبت أن احلياة اليومية كانت متث

أول رئيس جلنة فنية ابالحتاد الدويل أن الفرد يف  "أميل هرول"ستعملوا الكرات من اجللد والقش أيضا ويقول أو 
ستخدم يديه قبل قدميه وهلذا تعترب كرة اليد أقدم األنشطة اليت مارسها اإلنسان حىت قبل كرة القدم إبداية نشأته 

                                         

 .223ص ٬  2006السنة  ٬عمان  ٬دار جرير للنشر والتوزيع ٬1ط  ٬تعليم الرتبية الرايضية  ׃إبراهيم حممد احملا سنة  - 1
 371ص 1993سنة ٬مصر ٬دار الكتاب العلمية  ٬موسوعة األلعاب الرايضية املفضلة  ׃مجيل نصيف  - 2



 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كرة اليد واملرحلة العمريةالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

71 

املعلومات التارخيية اخلاصة بلعبة كرة اليد على وجه اليقني وهذا هو احلال يف نستطيع التحقق من صحة وهلذا ال
 1معظم األلعاب.

ومن احملتمل جدا أن كرة اليد يف مرحلة تطورها األول ظهرت يف نفس الوقت يف عدد من البلدان ولكن بصورة   
مج عمله املدرسي لتالميذ مدرسته يف بران 1898عام  نلسن""هواجر متنوعة فقد أدرج معلم اجلمباز الدامناركي 

صدر "نلسن" كتيبا عن لعبة واليت كانت تعرف أمبدينة "أدروب" لعبة تشبه كرة اليد احلالية وبعد تسع سنوات 
سم على ملعب كرة القدم إب 1893وكما كانت تشيكوسلوفاكيا قد مارست لعبة كرة اليد  "هاند بولد"سم إب

ختذت" أ كأملانيا سويسرا مث ابرو و البلدان أ هبا كرة اليد حىت اآلن يف بعض"حزينا" وهذه التسمية مازالت تعرف 
 .1930أما دخول كرة اليد على صورهتا احلالية فكان عام 1905أفراد " صفة كرة اليد سبعة  حزينا

صدر معلم السويدي "ولدن" جمموعة من القوانني حتت أوبعد عدة سنوات ظهرت هذه اللعبة يف السويد حيث    
لعبة   1919عنوان األلعاب يف الطبيعة ومن ضمن هذه األلعاب ما يشابه كرة اليد احلالية كما مارست السويد 

 .( أفراد داخل املالعب املختلفة 7كرة اليد املشاهبة إىل حد بعيد مع كرة اليد )
اهلجوم على الالعب  واليت كانت حترم اجلري ابلكرة أوولكن مل تتخذ اللعبة طبعة املنافسات من حيث قواعدها   

 ٠مبجرد حيازته هلا
 متارس هذه اللعبة أول مرة عندهم بواسطة الرجال لكن بعد ذلك وجدت إقباال من العيب وهذا مل لكوكذ  

 تنظيم اللعبة بني الرجال كما قام بتعديل بعض قواعدها حىت أتخذ إىل "شلنز"اإلقبال من جانب العيب أملانيا دعا
 رة كما أصبح اجلري ابلكرة مسموحااللعبة طابع املنافسة فأصبح يسمح لالعب مبهامجة منافسه يف حالة حيازة الك

 به. 
البطولة الداخلية ك أقيمت أقيمت أول بطولة رمسية لكرة اليد أبملانيا مبدينة "هانوفر" بعد ذل 1921عام  ويف   

يف مدينة "الهاي"  1926لعاب القوى الدويل املنعقد أحتاد املؤمتر الثامن إل كثري من البلدان, ويف يف األوىل
عام  ويف نتخبت جلنة ألول مرة أتخذ على عاتقها قيادة لعبة كرة اليد دوليا ووضع قواعد هلذه اللعبةإ ٠هبولندا

ختالف يف قواعد اللعبة بني الرجال والنساء, إوضعت القواعد الرمسية لكرة اليد وحىت هذا التاريخ كان  1928
حتاد إنعقدت مجعية أتسيسية ألول إأثناء إقامة دورة األلعاب االوملبية أبمسرتدام  1928أغسطس عام  24 ويف

حتاد الدويل, ل وتعرب هذه الدول األعضاء املؤسسني لإلحتاد حبضور عدة دو هواة كرة اليد وأصبحت برلني مقرا لإل
دقيقة والرجال  20x2ستثناء وقت اللعب سيدات دت قواعد اللعبة بني الرجال والنساء إبجنفس العام و  ويف

30x2 طبعت قواعد اللعبة ابللغات األملانية والفرنسية وذلك عمال على نشر اللعبة  -1928-عام دقيقة, ويف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2لعبها بني الدول املختلفة.وتوحيد طريقة 
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 ميالد وتطور كرة اليد يف اجلزائر:   -4
وذلك مبراكز املنشطني أما اللعب بصفة رمسية فكان سنة  1942لقد كانت البداية األوىل لكرة اليد  اجلزائرية سنة 

 1953وبذلك إبحدى عشر العب أما نسبة اللعب  بسبعة العبني فكان ضمن الدورات األوىل سنة  1946
 ٠حىت مت تنظيم أول بطولة جزائرية 1956أن حلت سنة وما 

كان العدد قليل من املمارسني هلذا النوع من الرايضة وذلك   1962 - 1930ونشري هنا أن هذه املرحلة بني   
ستعمارية وقد ظهرت احلركة الرايضية يف اجلزائر حتت أتثري بسبب حالة التميز اليت شهدهتا البالد خالل الفرتة اإل

رتبية البدنية  ستعمارية واليت لعبت دورا معتربا يف التنظيم والاع من أجل احلرية اليت رافقت الشعب قبل الفرتة اإلالصر 
 . خاصة الشباب الذي يكون القوة احلية يف الوطن وحتضري اجلماهري 

 "محاد عبد نطالقة الثانية لكرة اليد حيث مت تعنيكانت اإل  1963ستقالل وابلضبط سنة ومباشرة بعد اإل   
تلك الفرتة كانت بداية مشوار الفدرالية  الرمحن وإمساعيل مداوي" هبدف إنشاء أول فدرالية جزائرية لكرة اليد ويف

اجلزائرية لكرة اليد برائسة السيد إمساعيل مداوي الذي كان يف نفس الوقت رئيس رابطة اجلزائر العاصمة لكرة اليد 
 :درالية فهم كالتايل أما أول الفرق اليت اخنرطت يف الف

 LOMSEبولوغني SAINT-EVGENE)فريق ) .1
 (.R.U.A فريق الراسينغ جلامعة اجلزائر) .2
 ( .G.L.E.Aفريق اجملموعة املالئكية لكلية اجلزائر العاصمة ) .3
 (. H.B.C.Aفريق اندي اجلزائر لكرة اليد ) .4
 (.  G.S.Aفريق غالية رايضة اجلزائر ) .5
 فريق من عني الطاية. .6
  1سبارتو وهران.فريق  .7

خنرطت الفدرالية اجلزائرية يف الفدرالية العاملية واليت كانت تتكون من ثالثة رابطات فقط إ 1963أما يف سنة   
 ٠1963( يف سنة  LOMSقسنطينة " أما أول بطولة جزائرية فكانت من نصيب فريق )، وهران، "اجلزائر

ة الرابعة واليت متثل مت إنشاء الرابط 1968 سنة وىف 1984كما حتصل نفس الفريق على نفس اللقب سنة    
حيث يتم فيها توزيع  ،ويف سبتمرب يف نفس السنة املكتب الفدرايل يعلن عن تنظيم بطولة شبه رايضة اجلنوب

 2نوادي العاصمة  إىل جمموعتني واحدة من الشرق واألخرى من الغرب.
 ٠ما اجلنوب فكان غائبا حلداثة رايضة كرة اليد هلذه املنطقةأوطنية  تظم الشرق والغرب والوسط بينما البطولة ال  

                                         

 . 35ص ٬,اجلزائر1992مارس 595,18جملة الوحدة الرايضية ,العدد -1
 .371ص٬ 1993سنة ٬مصر ٬دار الكتاب العلمية  ٬موسوعة األلعاب الرايضية املفضلة  ׃مجيل نصيف  -2
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أدخلت تعديالت  1977سنة  ويف 1901ثري قانون أ كل اجلمعيات اليت أنشأت مت حل 1975سنة  ويف   
  ٠واليت تظم سبع مجعيات(ASP)رايضية إذ بدأت بطوالت اجلمعيات النخبوية 

فت ثالث بطوالت جهوية الوسط والشرق والغرب بينما سنة غنية ابإلحداث كوهنا عر  1984وتعد سنة    
( 1500وكانت عدد بطاقات لالعبني آنذاك يصل إىل ) 1989سجل هنا ظهور الرابطة اجلهوية لورقلة سنة 

 ٠( بطاقة20.000موزعة على ثالثني رابطة أما اليوم فعدد بطاقات لالعبني يفوق )
فريقية مث جددت العهد مع هذه الرايضة إعلى شكل بطولة  1989حتضنت اجلزائر الدورة الثامنة سنة إولقد     

بتداء إبعد إحدى عشرة سنة لتستضيف الدورة الرابعة عشر بطولة إفريقيا لألمم يف كرة البيد وذلك بقاعة حرشة 
∙نفني ذكور وإانثمنتخبا من الص 18وذلك حبضور ماال يقل عن  2000ماي  8أفريل إىل  19من 

1 
 مميزات كرة اليد احلديثة:     -5 
ستهالك طاقوي كبري وحتتاج أيضا إىل بعض الصفات إخرى حتتاج إىل كرة اليد ككل الرايضات اجلماعية األ   

البدنية الضرورية من أجل ممارستها, كالسرعة والقوة واملداومة من أجل احلفاظ على القدرات البدنية واملهارية 
 دقيقة للمقابلة. 60 خالل

 حتضري بدين عايل مما يعطي حركية كبرية للمدفعني ويؤثر بصورة إجيابية على مسة العدوانية على حامل الكرة. -2
 النجاح يف مرة اليد يتطلب تنمية عوامل التحضري البدين, التقين, والتكتيكي منها: -3

 .حجم تدريب مرتفع 
 .شدة التمارين خالل حصص التدريب عالية 
 .إجياد تكامل بني التدريب والنشاط االجتماعي للرايضي من خالل تنظيم متكامل 

 إطارات تقنية مؤهلة.
تعترب كرة اليد من األلعاب الرايضية اجلماعية اليت يتميز السلوك احلركي فيها ابلتنوع والتعدد نظرا لوجود العب 

املهاري أبنه جمموعة من احلركات املرتابطة وخصم وأداة يف تفاعل مستمر وغري منقطع  ,لذلك يتميز األداء 
واملندجمة واليت تتطلب من الالعب التأقلم معها حسب حاالت اللعب خالل املنافسة معتمدا يف ذلك على قدراته 
البدنية املورفولوجية واملهارية وكذلك حالته النفسية والعقلية, وتفاعلهم مجيعا لتوجيه األداء إىل درجة عالية من 

والفعالية وكرة اليد احلديثة, ونظرا ألن امللعب صغريا نسبيا ابلنسبة لعدد الالعبني داخله لذلك جيب أن يتم  اإلجناز
 2قتصاد وسرعة إلجناز أفضل النتائجإاألداء بسرعة يف التحرك والتمرير والتصويب كل هذه املواقف بتحكم ودقة و 
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 .20سكندرية. صايسر دبور: كرة اليد احلديثة, دار املنشأة , اإل -2
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 أمهية رايضة كرة اليد: -6
تعترب رايضة كرة اليد من الرايضات اجلماعية واليت هلا أمهية كبرية يف تكوين الفرد من جوانب عديدة كتكوينه    

بدنيا وحتسني الصفات البدنية كاملداومة والسرعة والقوة واملرونة ...اخل , كما أهنا تسعى إىل تربية املمارس الرايضي 
حرتام القانون وتقبل الفوز أو إموعة الواحدة وكذلك املثابرة والكفاح و ,  وهلا سلوكيات ببث روح التعاون داخل اجمل

اهلزمية كما, أن رايضة كرة اليد هلا دور كبري يف تكوين الشخصية حيث تنمي يف العبيها قوة اإلرادة والشجاعة 
 والعزمية والتصميم واألمانة بوجه خاص .

ة ألنواع الرايضات األخرى, فإن الكثري من العيب ألعاب وتعد رايضة كرة اليد وسيلة مفضلة كرايضة تعويضي   
القوى مثال حيرزون جناحا مرموقا يف كرة اليد, كما أن العيب كرة اليد يصلون إىل مستوايت عالية بشكل ملحوظ 

      1. يف ألعاب القوى
ارسيها من قدرة على اإلملام وتعترب رايضة كرة اليد جماال خصبا لتنمية القدرات العقلية وذلك ملا تتطلبه يف مم   

نتباه واإلدراك والفهم بقواعد اللعبة وخططها وطرق اللعب وهذه األبعاد تتطلب قدرات عقلية متعددة مثل اإل
  2 .والرتكيز والذكاء والتحصيل 

ن كل هذه اإلجيابيات جتعل من هذه الرايضة ذات أمهية كبرية كغريها من الرايضات األخرى وعليه ال بد أ       
  3. هتمام املدربنيحتضى إب

 خصائص ومميزات لعبة كرة اليد: -7
شعبية كبرية, حيث أصبحت من الرايضات املنتشرة  إكتسبتكرة اليد تتميز  ابلعديد من اخلصائص , اليت  إن

 على مستوى الكرة األرضية, وازداد عدد املمارسني هلذه اللعبة, ومن أهم مميزات كرة اليد ما يلي:
 مكانياهتا البسيطة إ 
 .فيها عنصر التشويق لكل من الالعب واملتفرج 
 .سهلة من حيث تعلمها والتقدم فيها 
 .قانوهنا بسيط 

فائدهتا شاملة لكل أجزاء اجلسم نتيجة ما حتمله من سرعة وكفاح مستمر بني املهامجني واملدافعني يتماشى خاصة 
 مع طبيعة الشباب.
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حيان, مما يفرض على بشكل سريع, وحتت ضغوط من الالعب املنافس يف بعض األاحلركات يف كرة اليد تتم 
 1الالعبني أن يكتسبوا القدرة على التكّيف السريع املناسب للموقف, أو الوضعية يف املباراة.

 األداء املهاري يف كرة اليد : -8
وتعترب هذه املهارات بتدريباهتا التطبيقية األداء املهاري يف كرة اليد يشمل املهارات احلركية اهلجومية والدفاعية, 

مبثابة العمود الفقري للعبة, ويلتحم هبا اجلانب البدين واخلططي جبانب الناحية النفسية واإلعداد الذهين ركن 
املهارات احلركية يعترب أهم هذه األركان وأكثرها حساسية فهو عادة أيخذ الوقت األطول على مدار فرتات 

ل املدرب الكثري من اجلهد والتفكري وال غىن عنه لالعب سواء املبتدئ, فاملهارات أساسية التدريب, كما ينا
على يف اإلتقان تسهل له أو فريقه إحراز أابلنسبة له, وكذا الالعب املتقدم فهو يطمح أن يتمكن منها بدرجة 

 اهلدف.
 ستقبال و التمرير :اإل -8-1
) البيضة أوال أم الدجاجة ...( وال ميكن الفصل بينهما إال لتوضيح الناحية  التمرير مهاراتن متالزمتانو  ستقبالاإل

التعليمية لكل منهما فكلتامها تؤثر يف األخرى و تتأثر هبا . و تعترب هااتن املهاراتن القاعدة األساسية اليت تبىن 
ستقبال , كما إسبقه مترير و  عليها ابقي املهارات األخرى , فليس هناك تنطيط للكرة أو خداع أو تصويب إال إذا

 2نتقال الفريق من مهاجم إىل مدافع.إدعائهما معناه فقط حيازة الكرة و إأن اخلطأ خالل 
 ستقبال الكرة :إ -8-1-1

وكقاعدة عامة جيب  ,جعلها لعب   ميكنه ابلتايل سرعة التصرف هباستقبال الكرة حىتإجيب على الالعب إتقان 
ستقبال الكرة و بيد واحدة يف بعض إستقبال الكرة ابليدين كلما أمكن ابإلضافة إىل قدرته على إعلى الالعب 

 ليها . إاحلاالت اليت يضطر 
كما جيب على الالعب الذي يقوم بلقف الكرة أن يتخذ مكانه بصورة تسمح بسرعة اتمني الكرة و متنع املنافس 

 شرتاك فيها أو تشتيتها .من اإل
 لتقاط الكرة إستقبال الكرة إىل ما يلي :ـ لقف الكرة   ـ إيقاف الكرة  ـ إو تنقسم مهارة 

 ويتكون من : لقف الكرة :  -
 اللقف ابليدين ـ اللقف بيد واحدة 

 اللقف ابليدين : ـ لقف الكرات العالية ـ الكرات املنخفضة ـ الكرات العالية ابليدين 
كرة بيد واحدة نظرا الستحالة التحكم فيها ابليدين وهذه اللقف بيد واحدة : تتطلب بعض مواقف اللعب لقف ال

 احلالة تتطلب قدرة خاصة و هي اإلحساس ابلكرة ابإلضافة إىل ضرورة تقدير قوة و صحة توقع خط طرياهنا.
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 :إيقاف الكرة  -
ستحالة إتستخدم مهارة إيقاف الكرة حملاولة الالعب فرض سيطرته على الكرة يف حالة سوء التمريرة أو عند 

 اللقف الصحيح للكرة.
 لتقاط الكرة :إ

منطقة املرمى  رتدادها من اهلدف أو إحيدث يف بعض حاالت اللعب سقوط الكرة ودحرجتها على األرض عند 
لتقاطها حىت يستطيع إقرب العب حماولة أثر متريرة خاطئة أو سبب فاعلية املنافس ويتطلب األمر من إوكذا على 

 ر للبعض أن التقاط الكرة من األمور السهلة ولكن الواقع يثبت أن كثريا من الالعبنيمعاودة اللعب, وقد يظه
 1خاصة أثناء اجلري.يصعب عليهم السيطرة على الكرة و 

هو نقل الكرة من حيازة الالعب املستحوذ عليها طبقا لطبيعة اللعب, والظروف اليت مترير الكرة :  -8-1-2
ستخدام التمريرة إ ذلك أي نوع من أنواع التمرير اليت حتقق اهلدف من يفرضها املوقف املتشكل مستخدما يف

 2ستمرار سري اللعب, و دون خمالفة لقواعد اللعب ذاهتا.إخالل 
 و ينقسم التمرير إىل :

 التمريرة الكرابجية : -أ 
على اهلدف , و تعترب هذه التمريرة من أهم التمريرات يف لعبة كرة اليد و تستخدم سواء يف التمرير أو التصويب 

 هناك نوعان هلذه التمريرة طبقا لطريقة األداء مها :
 رتكاز: و يستخدم غالبا عند التمرير ملسافات طويلة او عند التصويب على اهلدف نظرا ملا التمرير من اإل

 تتميز به من وحدة كبرية .
 و يتميز ابلسرعة مبقارنته : يستخدم هذا التمرير يف مجيع مواقف اللعب و عند التصويب من اجلري التمرير ,

 3رتكاز.ابلتمرير من اإل
 التمريرة البندولية : ) املرجحة (: -ب 

ستخدام الكرة إب األماكن عن طريق إرسال ز و تغيريخاصة عند احلجحتقيق األداء املؤكد للتمريرات و ميكن 
يكون يف هذه احلالة بني  ن جسم الالعب املستحوذ على الكرة التمريرات البندولية على مستوى احلوض و ذلك أل

 كل العب املنافس و الكرة نفسها و ميكن تقسيمها إىل :
 . التمريرة البندولية إىل األمام 
 . التمريرة البندولية إىل اخللف 
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 .1التمريرة البندولية إىل اجلانب 
 التمريرة الصدرية : -ج 

هناك طريقتني لصور التمريرة الصدرية متزايدة كصورة من صور التمرير و  أثبتت التمريرة الصدرية مالئمتها بصورة
 مها:
 ستقبال الكرة يف إ: تستخدم هذه التمريرة للمسافات القصرية بسرعة توجيهها بدقة, وتؤدى عند ابليدين

ستقباهلا إمناسب, وخترج الكرة مبجرد  مستوى الصدر, وحيتم املوقف سرعة التمرير إىل زميل يف مكان خايل
 الرسغني , بعد التمرير تشري أصابع اليدين للخارج . دفعمتداد مفصلي املرفقني و إب
 ستقبال ابليدين إىل زميل انحية اجلانب و يكون املرر يف حالة : تستخدم بسرعة التمرير مبجرد اإل بيد واحدة

 2حركة يف األمام.
 :التصويب  -8-2

كرب أالفريق الفائز هو الذي ينجح يف إصابة مرمى الفريق اخلصم بعدد باراة كرة اليد هو إصابة اهلدف و إن غرض م
ن املهارات األساسية واخلطط أاهلزمية بل التصويب احلد الفاصل بني النصر و من األهداف, ولذا تعترب مهارة 

هذا ابإلضافة  هاية ابلتصويب الناجح على اهلدفمل تتوج يف النذإاهلجومية أبلواهنا املختلفة تصبح عدمية اجلدوى , 
 إىل أن هذه املهارة يعشقها كل من الالعب و املتفرج و جتذهبم أكثر من املهارات األخرى .

 و يتأثر التصويب بعدة عوامل :
 . املسافة : فكلما قصرت ساعد ذلك على دقة التصويب 
  اليد كثريا يف توجيه التصويب يسهم رسغ التوجيه :و.  
  رات الفريق املناسب يف ثغستغالل إالسرعة : من حيث سرعة اإلعداد املناسب لنوع التصويب حىت ميكن

 الوقت املناسب .
 و يف كرة اليد ميكن التمييز بني التصويبات: بعيدة املدى ـ التصويبات القريبة ـ رمية اجلزاء ـ الرمية احلرة املباشرة .

 التصويب البعيد :  -8-2-1
مرت أو خارجه يف حالة وجود ثغرة يف دفاع املنافس وجيب 9 يف حدود خط البه التصويب أمام مدافع أو  ويقصد

حارس املرمى , كما جيب مراعاة عامل ملدافع و أن يتميز هذا النوع ابلقوة مع دقة التوجيه إلمكان التغلب على ا
حارس املرمى , و تعترب التصويبات العالية و  ختيار مكان توجيه التصويبة مما يسهم يف مفاجأةالتغيري ابلنسبة إل

 .خاصة يف الزوااي العليا للمرمى من أفضل أماكن التوجيه ابلنسبة هلذا النوع من التصويب
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 التصويب القريب : -8-2-2
يف حالة اهلجوم  ازة مهاجم الدائرة على الكرة, أووهو الذي يؤدى ابلقرب من دائرة اهلدف, كما يف حالة حي

جتاه الدائرة وحترير الكرة إليه للتصويب, ومن املستحسن يف هذه احلالة قيامه ابلوثب إأو قطع مهاجم يف اخلاطف 
 . أو السقوط إلمكان التخلص من املدافع

وأهم ما يتميز به هذا النوع هو حسن التوجيه و ليس قوة التصويب, و لذا وجب مراعاة موقف حارس املرمى  
 عند توجيه التصويبة.

 :جلزاء رمية ا -
وهي عبارة عن كفاح بني الرامي وحارس املرمى واليت يلعب فيها عامل القدرة على الرتكيز وقوة األعصاب ابلنسبة 

رتفاع التصويبة طبقا خلربة الرامي وسلوك إليها, وكذا إختيار الزاوية اليت جيب التصويب إللرامي دورا هاما, ويتحدد 
 1حارس املرمى.

 :الرمية احلرة املباشرة  -
اندرا ما تنجح هذه الرمية يف إصابة اهلدف وخاصة يف حالة حسن قيام املدافعني بعمل حائط دفاعي إال عقب 

نتظام حارس املرمى أو حائط الصد ومما إبعض حركات اخلداع أو بعض احلاالت املفاجئة, وعلى سبيل املثال قبل 
ميكن تلخيص أهم أنواع التصويبات و ,ة من احلكم يساعد على ذلك إن الرمية احلرة يسمح أبدائها حاليا دون إشار 

 املستخدمة فيما يلي :
 ) التصويبة الكرابجية ) تصويبة الكتف 
  التصويبة ابلوثب 
  التصويب ابلسقوط 
  التصويب ابلطريان 
  التصويب اخللفي 
 .التصويبة احلرة املباشرة 
 تنطيط الكرة :  -2-3 -8

نفراد املهاجم حبارس املرمى حيث يراعى السرعة القصوى يف إتستخدم مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة يف حالة 
 تنطيط الكرة للوصول إىل دائرة اهلدف للتصويب.

رختائه ومرونته, إوألداء هذه املهارة يراعى أن تتم حركة تنطيط الكرة بيد واحدة وأساسا من رسغ اليد مع مراعاة 
على الكرة أكرة ابليد املفتوحة لتنطيطها إىل األرض أماما مع مراعاة أن سالميات األصابع هي اليت تقابل وتدفع ال

 رتدادها من األرض .إبعد 
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اخلداع: يستخدم املهاجم اخلداع كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسه ويعترب من املهارات احلركية اهلامة والذي 
 خداع بدون كرة:لمهارات السابقة وينقسم اخلداع إىل يعتمد جناحه على مدى إتقان الالعب ل

  اخلداع البسيط ابجلسم 
  اخلداع املركب ابجلسم 
  : خداع ابلكرة 
  اخلداع ابلتمرير مث التمرير 
  اخلداع ابلتصويب مث التمرير 
  اخلداع ابجلسم مث التمرير 
  اخلداع ابلتمرير مث التصويب 
 .1اخلداع ابلوثب مث التصويب 
 األداء يف كرة اليد:متطلبات  -9
 املتطلبات البدنية :  -9-1
كرة اليد احلديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية , فأصبحت الصفات البدنية الضرورية     

 فكرة اليد مية , واألسبوعية , و الفرتية, و السنوية ,  لالعب كرة اليد اجلوانب اهلامة يف خطة التدريب اليو 
تتصف ابلسرعة يف اللعب و املهارة يف األداء الفين و اخلططي و القاعدة األساسية لبلوغ الالعب املميزات  احلديثة

حيث يرجع هلا األثر املباشر على مستوى األداء املهاري و  ,اليت تؤهله لذلك هو تنمية و تطوير الصفات البدنية 
ب لتنمية و تطوير الصفات البدنية يكون أيضا من ن التدريإلذلك فلالعب خاصة أثناء املنافسات ,  و اخلططي 

بذلك ترتبط اللياقة البدنية لالعيب كرة اليد ابألداء اخلططية , و  التدريب على املهارات األساسية والتدريباتخالل 
املهاري و اخلططي للعبة . و تتضمن املتطلبات البدنية ألداء الالعب يف كرة اليد صفات بدنية لإلعداد البدين 

لعام , و صفات بدنية لإلعداد البدين اخلاص , حيث يهدف إىل تنمية الصفات البدنية العامة اليت ميكن على ا
أساسها بناء و تطوير الصفات البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد , بينما يهدف اإلعداد البدين اخلاص إىل تنمية 

و تزويد الالعب ابلقدرات املهارية و اخلططية  , على الصفات البدنية اخلاصة الضرورية لألداء يف لعبة كرة اليد , 
إما كانت الصفات البدنية اخلاصة وثيقا يف مجيع فرتات التدريب  و  رتباطاإأن يكون مرتبط ابألداء البدين العام 

لالعيب كرة اليد قد تنامت و تطورت بشكل ملحوظ نظرا لتطور األداء لالعيب كرة اليد كنتيجة لظهور كرة اليد 
ديثة اليت تتميز جبماعية األداء كهدف للوصول إىل كرة اليد الشاملة ,   فقد ألقى ذلك عبئا كبريا على الالعبني احل
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تنفاد دائم لطاقات سإذ انيطت هبم واجبات حركية تستدعي كمية كبرية من احلركة يرتتب عليها إدفاعا و هجوما 
 .1عمل بكفاءة عالية لتلبية هذه املتطلباتاليت تستلزم بدورها وجود أجهزة حيوية تالالعبني ,  و 

 وتتمثل املتطلبات البدنية يف الصفات البدنية املبينة كمايلي :
 :التحمل -
وجوده ن لعبة كرة اليد من األلعاب اليت تتطلب من الالعب جمهودا كبريا وعمال متواصل طوال فرتة أشك ال

يستمر يف بذل اجلهد دون فرتات راحة وأن يزيد من   الدفاع بدون توقف , والبد أنابمللعب سواء يف اهلجوم أو 
كفاحه وكفاءته ويرتفع  مبستواه مادام مستمر يف اللعب حبيث خيتم املباراة وهو يف حالة التقل أبي حال من 

  2.األحوال عن بدايتها
مقدرة كفاءة أو الفاعلية دون اهلبوط يف  ويعرف التحمل أبنه مقدرة الفرد الرايضي على اإلستمرار يف األداء يف 

 3 .الرايضي على مقاومة التعب
تفق معظم العلماء على أنه يعين : القدرة على اإلستمرار يف أداء العمل العضلي إويف تعريفات التحمل العضلي 

 لفرتة طويلة .
" قدرة العضلة أو اجملموعة العضلية على أداء  التحمل العضلي أبنه Thaxton   1911ويعرف " اثكستون " 

 4نقباض اإليزومرتي ألطول فرتة زمنية "اضات ضد مقاومة  لفرتة من الوقت أو احملافظة على اإلنقبإ
 املرونة:  -9-1-1

الوصول يف أداء ة اجلسم و واملقصود هبا مطاطية العضالت وابلتايل القدرة احلركية اجليدة جلميع مفاصل وأربط
احلركات إىل أفضل مدى الالعب , وصفة املرونة تساهم يف تطوير وتنمية الصفات البدنية األخرى وجبانب هذا 

  5كتساب وإتقان األداء احلركي.إفاملرونة تعترب من األسس يف 
جية , ويرى العلماء وهي القدرة أو الصفة اليت أتهل الرايضي للقيام حبركات ملدى واسع بنفسه أو بدافع قوة خار  

املتخصصون يف هذا اجملال أن املرونة هي مدى سهولة احلركة يف مفاصل اجلسم وهي ختتلف من شخص ألخر 
ستطالة طبقا لإلمكانيات الفيزيولوجية املميزة , " وتتوقف على قدرة األواتر و األربطة و العضالت على اإل

 .6واألمتطاط
 الرشاقة:  -9-1-2

                                         

 . 30-29, ص  2002, القاهرة ,  1حممد حست عالوي و آخرون : االعداد النفسي يف كرة اليد , مركز الكتاب للنشر ,ط  - 1
 . 61,ص , 2004ري جرجس : كرة اليد للجميع . دار الفكر العريب . مصر .أ . من 2-
 . 147,ص,   2001, القاهرة 2د مفيت إبراهيم محاد  التدريب الرايضي احلديث . الفكر العريب ,ط 3-
 .141د . أبو عالء أمحد عبد الفتاح : فسيولوجية اللياقة البدنية . دار الفكر العريب .مصر, ص,  4-

 25. بغداد . العراق ,ص2أ / قاسم حسن حسني : علم التدريب الرايضي للمرحلة الرابعة .مطبعة التعليم العايل .ط - 5
 .594,ص 1998. األردن  1د قاسم حسن حسني : أسس التدريب الرايضي .دار الفكر للطباعة و النشر .ط - 6
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السرعة يف تعلم األداء احلركي وتطويره وحتسينه وأيضا املقدرة  ان احلركات التوافقية املعقدة وقهي القدرة على إت
 1ستخدام املهارات إعلى 

جتاه, سواء كان سرعة تغري اإل ويتفق معظم اخلرباء على أن الرشاقة تعين قدرة الفرد على تغيري أوضاع جسمه أو
 على األرض أم يف اهلواء ذلك ابجلسم كله أم أجزاء منه, سواء كان ذلك

 القوة:  -9-1-3
هي قوة العضالت على العمل ضد قوى أخرى أو مقاومة خمتلفة وتقاس القوة املبذولة مبقدار التوتر يف األلياف 

 2العضلية املشاركة يف العمل 
ية وإمكانية كما يعرفها العديد من الباحثني ومن بينهم جونسوف و فيلوسوف أبهنا القدرة على بذل القوة العضل

ستخدامها ,كما تعترب من بني الصفات البدنية كالسرعة و التحمل و الرشاقة , فالقوة العضلية ترتبط ابلسرعة أو إ
 القوة املتفجرة.

واملقصود هبا تنمية القوة العضلية وخاصة ابلنسبة للعضالت اليت تستخدم أثناء اللعب كتنمية قوة العضالت 
 ب بقوة وكذلك تنمية عضالت الرجلني حىت ميكن الوثب عاليا وهكذا.الذراعني   حىت ميكن التصوي

 وتتحد هذه القوة مبقدار ما تستطيع أن تبذله العضلة من جهد يف حلظة أو حلظات معينة.
وابإلضافة إىل إسهام القوة يف اإلعداد البدين العام لالعب فإهنا تكسب الثقة ابلنفس و القدرة على مقاومة 

قانونية خالل املواقف اليت تصادفه أثناء اللعب وكذلك جتنب اإلصابة وخاصة اخلطرية , كما يف املنافس بطريقة 
حتكاك املستمر ابملنافس ,وأهم التمرينات اليت تستخدم للوصول إىل تقوية حالة السقوط على األرض أو اإل

بية ومقاومة الزميل وثقل اجلسم العضالت تكون من النوع الذي يعمل ضد املقاومة كاألثقال املختلفة والكرات الط
 . 3ستخدام أدوات اجلمبازإو 
 : السرعة    -9-1-4

 تعرف السرعة أبهنا املقدرة على أداء حركات معينة يف أقل زمن ممكن.تتأثر بكفاءة اجلهاز العصيب و العضالت , 
طريقة األداء و واملرونة و يناميكي نقباض العضلي الداإلى سرعة لالعب على زمن رد الفعل و يعتمد إظهار أقص

 التحمل .
وهناك عدة تعريفات أخرى خمتلفة نطرحها ملعرفة ظروف معينة وجهات نظر أخرى حبيث يعرفها "فرانك ديك" 

 . 4أبهنا القدرة على حتريك أطراف اجلسم أو جزء من روافع اجلسم أو اجلسم ككل يف أقل زمن ممكن 1920

                                         

 81, دار الفكر العريب ,مصر, ص 3,ط 1و الرايضية ,جحممد صبحي حسنني : القياس و التقومي يف الرتبية البدنية  - 1
 . 118ص 1987, القاهرة,  1د / قالة امساعيل : مبادئ التدريب الرايضي .دار البعث ,ط - 2
 57.203أ/ منري جرجس ابراهيم : كرة اليد للجميع , املرجع السابق ,ص -3
 .178املرجع السابق , ص.أبو العالء أمحد عبد الفتاح: فسيولوجية اللياقة البدنية  -4
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 . 1حركة ما يف ظروف معينة يف أقل فرتة زمنية ممكنة "وتعرف على أهنا " القدرة على تنفيذ 
 املتطلبات املهارية : -9-2
املتطلبات املهارية يف كرة اليد تتضمن مجيع املهارات األساسية للعبة سواء كانت ابلكرة أو بدوهنا و تعين كل    

ة كرة اليد هبدف الوصول إىل أفضل التحركات الضرورية و اهلادفة اليت يقوم هبا الالعب و تؤدى يف إطار قانون لعب
النتائج أثناء التدريب أو املباراة  ,  و ميكن تنمية و تطوير هذه املتطلبات املهارية من خالل التخطيط اجليد لربامج 
اإلعداد املهاري الذي يهدف إىل وصول الالعب إىل الدقة و اإلتقان و التكامل يف أداء مجيع املهارات األساسية 

 اليد حبيث ميكن أن يؤديها الالعب بصورة آلية متناسقة حتت أي ظرف من ظروف املباراة .للعبة كرة 
فكرة اليد حتتل مركزا متقدما بني مجيع األلعاب الرايضية مبا مييزها بتعدد املهارات احلركية اليت جيب أن ميتلكها 

ميتلكها الالعب و بواسطتها ميكن تنفيذ  الالعب و بواسطتها ميكن تنفيذ الكثري من املهارات احلركية اليت جيب أن
بد هلم من ن مجيع الالعبني الإو على ذلك فد املطلوب من اللياقة البدنية ,الكثري من املهارات الفنية عند توفر احل

 ..2متالك عدد كبري من اخلربات احلركية املتنوعة , و هي خاصية تتميز هبا لعبة كرة اليدإ

  : ىل نوعنيتنقسم املتطلبات املهارية إ
 املتطلبات املهارية اهلجومية: -9-2-1

املتطلبات املهارية احلركية تشمل املهارات احلركية اهلجومية و الدفاعية ,وتعترب هذه املهارات بتدريباهتا التطبيقية 
 3الذهينمبثابة العمود الفقري للعبة ,ويلتحم هبا اجلانب البدين واخلططي جبانب الناحية النفسية واإلعداد 

 املتطلبات املهارية الدفاعية: -9-2-2
كتساب إهي عبارة عن حتركات آلية هادفة يؤديها املدافع خبطوات سريعة وقصرية ومتالحقة ,وهتدف إىل منع 

املهاجم مليزات حركية هجومية تساعده يف تنفيذ  التصور اهلجومي له ولفريقه ,و التحركات الدفاعية اليت يقوم هبا 
تكون لألمام أو للجانب أو للخلف أو ألحد االجتاهات املشتقة منها مثل لألمام مبيل لليسار أو  الالعب إما

 4.لألمام مبيل لليمني. وتتمثل املتطلبات الدفاعية فيما يلي
 املتطلبات اخلططية: -9-3
ا قتصادية اليت يقوم هباإلادفة و فإننا نعين التحركات و املناورات اهلكلم عن خطط اللعب يف كرة اليد , عندما نت   

نوعني من اخلطط  العيب الفريق أثناء اهلجوم أوالدفاع بغرض حتقيق التفوق والفوز على الفريق املنافس واليت تشمل
 مها:

                                         

 .87,ص  1997,مصر,  3د / كمال عبد احلميد : اللياقة البدنية ومكوانهتا . دار الفكر العريب ,ط -1
 .33حممد حسن عالوي و آخرون : االعداد النفسي يف كرة اليد , مرجع سابق , ص  -2
  .149-106املرجع السابق ,ص  أ منري جرجس  كرة اليد للجميع -3

 .35-27,ص 1991, القاهرة, 1أ كمال درويش وآخرون: الدفاع يف كرة اليد , مركز الكتاب لنشر و التوزيع ,ط 4-
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 متطلبات خططية دفاعية  -
 متطلبات خططية هجومية. -
 وتتمثل املتطلبات الدفاعية يف :متطلبات خططية دفاعية:  -9-3-1
 دفاعية فردية:خطط  -3-1-1 -9

حىت يتم لالعب ملهاراته الفردية وتوظيفهاخالل قيامه بواجباته الدفاعية ,ستخدام اإخطط الدفاع الفردي عبارة عن 
 غري مستحوذ عليها.الكرة أو  سواء مستحوذ على لالعب املهاجم يف الفريق املنافسالتصرف بطريقة سليمة ضد ا

 خطط الدفاع اجلماعي: -3-1-2 -9
حسب يف مراكز دفاعية متجاورة أو  الدفاع اجلماعي عبارة عن تعاون جمموعة من الالعبني غالبا ما يكونواخطط 

طريقة الدفاع املستخدمة للدفاع ضد عدد من العيب الفريق املهاجم بغرض إفساد التصور اهلجومي هلؤالء الالعبني 
 1وفريقهم وذلك من خالل الدفاع.

 جومية:املتطلبات اخلططية اهل -9-3-2
يبدأ الفريق يف اهلجوم يف حالة حيازته للكرة سواء عقب تصوب املنافس على اهلدف أو عند لقف أو قطع الكرة, 

 وكذا عند خمالفة أحد املنافسني لقواعد اللعبة, 
 وميكن حصر املتطلبات اهلجومية يف نوعني من اهلجومات مها:

 أوال: اهلجوم اخلاطف )هجوم التفوق العادي(
 اهلجوم التنظيمي)اهلجوم العددي(.اثنيا: 
 اهلجوم اخلاطف واهلجوم اخلاطف املوسع: -9-3-2-1

مع التفوق العددي للمهامجني عبارة عن هجوم يتميز ابلسرعة اخلاطفة حلظة انتقال الفريق من  اهلجوم اخلاطف
ملدافعني حملاولة إصابة املرمى الدفاع إىل اهلجوم حنو مرمى الفريق املنافس بواسطة عدد من املهامجني يزيد عن عدد ا

 قبل قيام الفريق املدافع بتنظيم خطوطه الدفاعية.
 اهلجوم التنظيمي)العادي(: -9-3-2-2 

 ح للفريق املهاجم الفرصة ملفاجأة املنافس ببدء هجوم خاطف وخاصة عند سرعة عودة الدفاعيةمغالبا ال تس
لك من خمتلف احلاالت اليت متنح الفريق املدافع فرصة عند خروج الكرة عرب خط النهائي للملعب وما إىل ذأو 

 2العودة وتنظيم جبهاهتم الدفاعية.
 
 

                                         

 .44-42املرجع السابق ,ص ,الدفاع يف كرة اليد ,أ كمال درويش وآخرو -1
 .262:  ص السابق املرجع   أ كمال درويش وآخرو - 2
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 املتطلبات النفسية : -9-4
حد أهم أهداف التدريب الرايضي املخطط طبقا لألسس و إإن الوصول ابلالعبني للمستوايت العالية يعترب      

يب حيث يتوقف مستوى األداء يف كرة اليد جبوانبه املختلفة على التخطيط الدقيق لعملية التدر  ,املبادئ العالية
 رتقاء ابألداء ألعلى املستوايت الرايضية.اإلالرايضي, و ذلك هبدف التطور و 

الت فرق املستوايت العالية فقد ظهر واضحا خالل مبارايت البطو كرة اليد خاصة العيب و  فنظرا لألداء احلديث يف
 العاملية أتثري اجلانب النفسي على أداء الالعبني و الفرق و ابلتايل على اجلانب ة و الدولية اإلقليمي

اخلوف ن السمات النفسية كضبط النفس , والثقة , والتوتر و فقد لعبت العديد ملفين سواء املهاري أو اخلططي ,ا
 حسم نتائج بعض املبارايت .و غريها من السمات النفسية األخرى دورا هاما و رئيسيا يف 

التطور يف العبني و الفرق خالل املبارايت و فنظرا للتطور الكبري يف كرة اليد و الذي تعكسه مستوايت أداء ال
اجلانب النفسي اخلططية سواء يف اهلجوم أو الدفاع فقد ظهر بوضوح الدور الذي يقوم به داءات املهارية و اإل

ي جزء اخلططسي يشكل جبانب اإلعداد البدين , واملهاري , و أصبح اإلعداد النف بذلكابلنسبة لالعبني والفريق ,و 
وض غمار املنافسات الرايضية , ولذلك أصبح إعدادهم خلال يتجزأ من عملية تعليم وتربية و تدريب الالعبني و 

يل تطوير الفكر د الدو حتااإللجان الفنية لالحتادات األهلية و أعضاء اللزاما على املدربني واملتخصصني , وخرباء و 
 املرتبطة بلعبة كرة اليد .العلمي للجوانب واملوضوعات املختلفة و 

و الفرق يف املستوايت  حد اجلوانب اليت تؤثر على مستوى الالعبنيإالفريق ككل النفسي لالعبني و  و يعترب اجلانب
اليت قد تؤثر سلبا على مستوايهتم الفنية الفريق حتت العديد من الضغوط النفسية العالية واليت يقع فيها الالعبني و 

 1.خالل املبارايت
 املتطلبات الفيزيولوجية لالعب كرة اليد : -9-5

حيتاج الالعب عن ممارسته لرايضة كرة اليد إىل طاقة كيميائية حيوية تظهر يف امللعب على هيئة جمهود بدين و     
للطاقة املميزة جملهود الالعب يف كرة اليد صورتني أساسيتني مها الطاقة احليوية  الالهوائية ) يف غياب األكسجني ( 

الطاقة احليوية ة وجيزة زمنية مث تليها مباشرة لفرت دريب أو املبارايت و هود يف التوهي الطاقة الناجتة عن بداية اجمل
ستكمال خطواهتا الكيميائية يف تعتمد على وجود األكسجني إليف فرتات التدريب و املبارايت و  اهلوائية و تستمر

 اجلسم .
التوافق العضلي العصيب من و  كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي والقوة العضلية العصبية لالعب والسرعة كما تعترب    

اهلوائية وبدرجات كبرية  كفاءة يف الطاقة ت الفيزيولوجية العب كرة اليد , حيث حيتاج الالعب إىلأهم املتطلبا
ختبارات الفسيولوجية خاصة أتيت هنا أمهية اإلايضات اجلهاز الدوري التنفسي , وكرة اليد من ر  تبار أنعإبنسبية ,

الك أكسجني لالعب لتوضح لنا الالعب املناسب لرايضة كرة اليد بصورة نسبية كما ستهإختبار حتديد أقصى إ
                                         

 .40.39.سابق , ص الرجع املعداد النفسي يف كرة اليد , حممد حسن عالوي و آخرون: اإل- 1
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النادي اإلداري و ة العامة واليت تفيد املدرب و نستطيع التفريق بني الالعبني إليضاح الفرق يف مستوى لياقتهم البدني
ى العمليات رتقاء مبستو ألمهية اإل نتقاء أفضل العناصر لتمثيل النادي كما أهنا تشري أيضاإتساعدهم يف حتاد و و اإل

ختبار لتحديد كمية حامض اللبنيك يف إختبارات الالزمة ملعرفتها مثل الالهوائية ابجلسم و اإلالكيميائية احليوية و 
 . الدم حيث يفيد أيضا يف التعرف على لياقة الالعب يف كرة اليد

 :قوانني كرة اليد -10
 زمـن اللعـــب : -10-1

مدة كل  دقيقه. أما فرق الشباب فعلى شوطني 30كرة اليد للكبار من شوطني مدة كل منهما تتكون مباراة  
 20سنه على شوطني أيضًا مدة كل منهما  12 – 8سنه. ومن سن  16 –12دقيقه من سن  25منهما 

دقيقه يف كل شوط ويف كل  15وأ 10سنوات يكون زمن اللعب  8دقيقه. ويف كرة اليد للصغار حتت سن 
 دقائق. 10ات هناك راحة بني الشوطني ملدة الفئ
 دقائق وبدون راحة  5* إذا تعادل الفريقني يف األوقات األصلية هناك وقت إضايف على شوطني مدة كل منهما   

 بني الوقتني اإلضافيني . 
د إجراء قرعه دقائق وبع 5نتهى الوقت اإلضايف األول ابلتعادل يلعب وقت إضايف اثين بعد فرتة راحة مدهتا إوإذا 

نتهت املباراة إدقائق وبدون راحة. وإذا  5جديدة, ويكون هذا الوقت اإلضايف أيضا على شوطني كل منهما 
 1.ابلتعادل حيدد الفائز وفقاً للقواعد اخلاصة ابملسابقة

 فريق كرة اليد : -10-2
العبني داخل امللعب على أن يكون أحدهم حارس مرمى وحيق لكل فريق تسجيل عدد   ( 7) يتكون الفريق من 

 . ستمارة تسجيل املباراةإ( العب يف  14) 
ن نقص إالعبني لكل فريق على األقل يف امللعب عند بدء املباراة, وميكن أن تستمر املباراة حىت و  5جيب تواجد  

 ري املباراة.العبني يف امللعب أثناء س 5عدد الفريق عن 
شرتاك يف املباراة يف أي وقت وبشكل متكرر دون إخطار املسجل أو امليقايت ولكن من املكان * ميكن للبدالء اإل

 الصحيح .
 * يعاقب التبديل اخلاطئ برميه حرة للمنافس وإيقاف ملدة دقيقتني هلذا الالعب .

 2.رتداء الالعبني األحذية الرايضيةإ* جيب 
 
 

                                         

  42.رجع سابق , ص املعداد النفسي يف كرة اليد , حممد حسن عالوي و آخرون: اإل -1
 105,ص2008سنة  ٬القاهرة مصر  ٬دار الفكر العريب للنشر   ٬كرة اليد للمجتمع  ׃منري جرجس إبراهيم  -2
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 املرمى:حار   -10-3
كما ميكن   ,* ميكن لالعب الذي يلعب كحارس مرمى أن يصبح العبا للملعب يف أي وقت بعد تبديل مالبسه

  .لالعب امللعب أن يصبح حارسا للمرمى بعد تبديل مالبسه وحيتفظ برقمه
 * ال يسمح بتبديل حارس املرمى عندما يكون الرامي مستعدا لرمية اجلزاء والكرة بيده.

 :ول على املنافسالدخ -10-4
 * ال يسمح بسحب أو ضرب الكرة من يد املنافس.

 أو الساقني. دفع املنافس بعيدا ابلذراعني أواليدين * ال يسمح حبجز أو
 * ال يسمح بتقييد أو حتويط أو دفع املنافس أو الوثب عليه . 

 .* املخالفات املتعلقة ابلدخول على املنافس تعاقب برميه حرة للفريق املنافس 
 .ستبعاد الالعب الذي يهاجم على املنافس بشكل يعرض سالمته للخطر خاصة إذا إ* جيب 

 ضرب أو شد ذراع الرامي من اجلانب أو اللف أثناء قيامه ابلتصويب أو التمرير -1
 ضرب جسم املنافس ابلقدم أو الركبة . -2
 دفع املنافس الذي يقوم بعملية اجلري بقوة . -3
 :رمية اإلرسال -10-5

 * جيب على الالعب الذي يؤدي رمية اإلرسال أو البداية أن يضع إحدى قدميه على خط املنتصف .

 * إذا عرب زمالء الرامي خط املنتصف بعد الصافرة وقبل أن ترتك الكره يد الرامي حتتسب رميه حرة للمنافس .
 .مية اإلرسالأمتار على األقل من الالعب الذي يؤدي ر  3بتعاد * جيب على املنافسني اإل

 الرمية اجلانبية: -10-6
 .1* تؤدى الرمية اجلانبية بدون صافرة احلكم 

 ن يضع إحدى قدميه على خط اجلانب حىت ترتك الكره يده .أ* جيب على الرامي 
 أمتار من الرامي . 3قرتاب أبقل من * عند أداء الرمية اجلانبية ال ميكن للمنافسني اإل

 رمية حار  املرمى: -10-7
 .* تؤدى رمية احلارس من منطقة املرمى إىل اخلارج بدون صافرة من احلكم 

 :رمية السبعة أمتار -10-8
  * متنح رمية اجلزاء عند:

 كتساب فرصه ضد املهاجم الذي حبوزته الكرة .دخول العب امللعب منطقة مرماه إل  -1
 حتساب رمية اجلزاء.إ* جيب على احلكام إيقاف الوقت عند 

                                         

1
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 ثوان بعد صافرة احلكم . 3أتدية رمية اجلزاء خالل * جيب 
 * جيب على الالعب الرامي لرمية اجلزاء عدم ملس خط رمية اجلزاء.

 * جيب على مجيع الالعبني عند أداء رمية اجلزاء أن يقفوا خلف خط التسعة أمتار.
 .ر اخلاص بهجتاز احلارس خط األربعة أمتاإ* تعاد رمية اجلزاء إذا مل يتم تسجيل هدف إذا 

 1:العقوابت -10-9
 يعطى اإلنذار يف احلاالت التالية:

 املخالفات املتعّلقة ابلدخول على املنافس املذكورة سابقاً . 
 للمخالفات اليت ترتكب عندما ينفذ املنافس الرمية. - 2
 للسلوك غري الرايضي من الالعب أو اإلداري.  -3
 زاء .الصراخ على الالعب الذي يؤدي رمية اجل -4
 الشتم املوجه للمنافس , وأتخري تنفيذ الرمية , ومسك املنافس من مالبسه . -5
 حتفاظ ابلكره عندما حتتسب ضده رمية جزاء.إذا قام حارس املرمى ابإل -6

 * إذا تكررت هذه األشياء يعطى إيقاف ملدة دقيقتني.
 * اإلنذار يكون ابلبطاقة الصفراء .

  .إنذارات للفريق 3ر من إنذار واحد ومبا ال يزيد عن * جيب عدم إعطاء الالعب أكث
 ن أوقف ملدة دقيقتني.إ* جيب عدم إعطاء اإلنذار لالعب الذي سيق و 

 * جيب عدم إعطاء إداري الفريق أكثر من إنذار واحد.
 يعطى اإليقاف ملدة دقيقتني يف احلاالت التالية : -
 انونيه .للتبديل اخلاطئ أو دخول امللعب بطريقه غري ق -1
 للمخالفات املتكررة املتعلقة ابلدخول على املنافس . -2
 تكرار التصرفات غري الرايضية من العب داخل امللعب. -3
 .إذا مل توضع الكرة على األرض عندما يكون القرار ضد الفريق املستحوذ على الكره -4
 للمخالفات املتكررة على املنافس وهو ينفذ الرمية. -5

 الالعب للمرة الثالثة جيب أن يستبعد .* إذا أوقف 
  -ستبعاد ابلكارت األمحر يف احلاالت التالية :يعطى اإل

 شرتاك يف اللعب إىل امللعب .إذا دخل العب ال حيق له اإل -1
 للمخالفات اخلطرية املتعلقة ابلدخول على املنافس. -2

                                         

 41ص1999, القاهرة ,  1اسامة رايض : الطب الرايضي و كرة اليد , مركز الكتاب للنشر و التوزيع ,ط 1-
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 لعب.لتكرار السلوك غري الرايضي من اإلداري أو من العب خارج امل -3
 للسلوك غري الرايضي اجلسيم من الالعب أو اإلداري. -4

II-  (:سنة15أقل من )خصائص املرحلة العمرية 
 تعريف مرحلة سن البلوغ: .1

نتقالية من الطفولة تتميز إبضطراب مورفولوجي إسنة( تعترب مرحلة  15أقل من إن املرحلة العمرية )
 وفسيولوجي وتنقسم إىل قسمني:

الطولية, تتميز بزايدة معتربة من الناحي  تكون عند هناية مرحلة الطفولة املتأخرةالبلوغ:مرحلة ما قبل  -1-1
 كلغ يف العام.  04إىل  03سم وبزايدة يف الوزن من 25و 20ترتاوح بني 

 مرحلة البلوغ: -1-2

تتميز ببلوغ جنسي وإخنفاض يف سرعة النمو من الناحية الطولية وتطور عرضي للصدر والكتفني وتطور 
 1وتكون ظاهرة جدا عند الذكور وكذلك زايدة عرضية للعظام الطولية. عضلي

 أمهية دراسة املرحلة العمرية: .2

 دراسة النمو تعد دراسة هامة للمريب الرايضي إذ أهنا تساعد على:
  التعرف على خمتلف اخلصائص اجلسمية واحلركية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية لكل مرحلة من مراحل

 تستطيع هتيئة أفضل الظروف. النمو حىت

  تساهم يف زايدة قدرته على إعداد نواحي األنشطة احلركية املالئمة واجلو الرتبوي املناسب لكل مرحلة من
ن التالميذ مييلون إىل أساليب خاصة يف السلوك احلركي وحيتاجون إىل أنواع خاصة املراحل العمرية نظرا أل

 األساليب من مرحلة إىل أخرى. من النشاط احلركي ختتلف عن غريها من

  تساعد املدرس أو املريب على أن يتوقع سلوك التالميذ من مرحلة منو معينة وعدم مطالبته مبستوى من
2السلوك واألداء يفوق قدرته.

 

 سنة(:15أقل من مظاهر النمو خالل املرحلة العمرية ) .3

 النمو الطويل والوزن: -3-1

ابملرحلة اليت قبلها )مرحلة الطفولة( وهي أتيت عقب فرتة من الكمون أو وهي مرحلة النمو السريع مقارنة 
الثبات لبضع سنوات, وأنه يصاحبه عادة ظواهر منو أخرى تغري الشخصية يف جمموعها, ومهما يكون األمر فإن 

عة سنة( هي يف غالب األحيان فرتة أقصى سر 15إىل 14فرتة منو البلوغ يالحظها العام أنفسهم كما أن سن )
" ال Shuttle worthسنة(فرتة أقصى سرعة منو عند االانث, وحسب العامل " 13إىل 12عند الذكور ومن )

                                         

 . 245, ص1995, 5حامد عبد السالم زهران, علم النفس النمو, الطفولة واملراهقة, دار النشر عامل الكتب, القاهرة,ط -1
 . 58عيسان امحد فرج ,مناهج الرتبية البدنية والرايضية, دار الفكر العريب, القاهرة,دط,دت,ص -2
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سنة تقريبا إال أنه ال يلبث الذكور من  12حظ بدأ اإلحنراف عند اإلانث عن الذكور يف النمو يف الطول من 
نذ هذا السن فصاعدا يبدأ متوسط منو سنة يف املتوسط أن يدركوا اإلانث فيلتقي هنا معدل النمو, وم14السن 

الذكور يف التفرق الظاهر والطول مع هذا ليس إال مظهرا من مظاهر النمو ولعله يكون أبعدها من إعطاء صورة  
كاملة للنمو اجلسمي أو النضج اجلسمي, وهناك مظاهر أخرى أمهها وأكثرها إعتبارا خصوصا يف عالقتها ابلطول 

ة األوىل فإن اإلانث يصبحن أثقل وزان من الذكور يف نفس السن مث يعود الذكور مرة والوزن ففي مرحلة املراهق
 1أخرى إىل ما بعد النضج اجلسمي الكامل للجنسني.

 النمو اجلسمي: -3-2

إن جسم اإلنسان األساسية يف تكوين شخصية لذا كانت التغريات اليت تطرأ على اجلسم, وهذه التغريات 
 .يث أتثريها غري املباشر على شخصيتههي مهمة من حليست مهمة يف ذاهتا بقدر ما 

ومرحلة املراهقة تعترب طفرة يف النمو اجلسماين فهي مرحلة منو جسمي سريع ال يفوقها يف النمو إال مرحلة 
سنة( عند الذكور ويتميز النمو اجلسمي بعدم اإلنتظام فيزداد الطول  14-10ما قبل امليالد وتبدا فرتة النمو بني )

سريعة ويتسع املنكبان ويزداد طول اجلذع والذراعني والساقني, إال أن منو الذراعني يسبق منو األرجل وتنمو  زايدة
 العضالت ويزداد وزن اجلسم.

 اجلسمي النمو يف اجلنسني بني الفروق: 

م فيهم اإلانث ترتاكا من اإلانث حيث تنمو عضالهتم منو سريعا يف حني أن ييكون الذكور أقوى جسم 
ويهتم ,أجسامهم ويزداد الطول عند اجلنسني ولكن يكون الذكور أكرب من اإلانثالشحوم يف مناطق معينة من 

 2املراهق مبظهرة اجلسمي,قوة عضالته ومهارته احلركية والرايضية والبدنية اليت تساعد جسمه على النمو والقوة.
 النمو احلركي: -3-3

 هذه املرحلة جند أن املراهق يكون كسوال خامال قبل النشاط واحلركة وهذه نتيجة للتغريات اجلسمية يف
املرحلة عكس املرحلة السابقة اليت كان ستميز هبا الطفل ابمليل الشديد إىل احلركة والعمل املتواصل وعدم القابلية 

يت تعرتض سبيله أثناء حتركاته  تساق فنجده كثري اإلصطدام ابألشياء الللتعب فحركات املراهق تتميز بعدم الدقة واإل
كما يتميز ابإلرتباك وعدم اإلتزان وعندما يصل املراهق قدرا من النضج تصبح حركات أكثر توافقا ويزداد نشاطه 

 وميارس النشاط الرايضي.
 النمو العقلي: -3-4

 ذكر القائم على الفهم منو الذكاء العام وزايدة القدرة على القيام بكثري من العمليات العقلية العليا كالتفكري والت
 واإلستنتاج والتعلم والتخيل.

                                         

 . 749نفس اإلرتقائي, دار النهضة العربية, بريوت, دط,دت,صكمال السوقي, النمو الرتبوي للطفل املراهق, دروس فيعلم ال  -1
 . 62, ص1زكية إبراهيم كامل وآخرون, طرق التدريس يف الرتبية الرايضية, كلية الرتبية الرايضية, جامعة اإلسكندرية,دط,دت,ج -2
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  منو القدرة العقلية اخلاصة كالقدرة الرايضية )التعامل مع األعداد( والقدرة اللغوية والدقة يف التعبري والقدر
 امليكانيكية والفنية وتتضح اإلبتكارات يف هذه املرحلة كنتائج للنشاطات العقلية.

   كاحلق والعدالة والفضيلة ومفهوم الزمن ويتجه التخيل احملسوس إىل اجملرد.منو بعض املفاهيم اجملردة 

  منو امليول واإلهتمامات واإلجتاهات القائمة على اإلستدالل العقلي ويظهر إهتمام املراهق مبستقبله الدراسي
 واملهين.

 .تزداد قدرة اإلنتباه والرتكيز بعد أن كانت حمدودة يف الطفولة 

 عمى مسلما به.أها قبوال لالرتكيز النقدي أي أنه يطلب الدليل على حقاق األمور وال يقب مييل املراهق إىل 

  تكثر أحالم اليقظة حول املشكالت والتطلعات واحلاجات حيث يلجأ ال شعوراي إىل إشباعها وميكنه منوه
1مشهورا وبطال كبريا...العقلي من ذلك حيث يسمح له ابهلروب بعيدا يف عامل اخليال فمثال يرى نفسه العبا 

 

 النمو االنفعايل: -3-5

تتسم هذه املرحلة أبهنا عنيفة يف حدة اإلنفعاالت وإندفاعاهتا وجتتاح املراهق ثورة من القلق والضيق 
 فنجده اثئرا على األوضاع ومتمردا على الكبار كثري النقد هلم ومن أهم اخلصائص اإلنفعالية يف هذه املرحلة:

 وما طرأ على جسمه من تغريات وهو حياول أن يتوافق مع جسمه اجلديد ويتقبله. إهتمام املراهق بذاته 

 .يزداد شعوره ابلكآبة والضيق نتيجة لكثرة اآلمال واألحالم اليت ال يستطيع حتقيقها 

 .تتسم إنفعاالته ابلتهور والتسرع والتقلب وعدم اإلستقرار 

 لقية والتقاليد يف اجملتمع.التمرد والثورة على الكبار وعلى املعايري والقيم اخل 

 .مثال مرهف احلس شديد احلساسية يتأثر أتثريا ابلغا بنقد اآلخرين 

 2نفعايل.احلب عند املراهقني من أهم خصائص النمو اإل
 

 النمو الفسيولوجي: -3-6

إىل جانب التغريات اجلسمية اليت ختتص هبا البنية, توجد تغريات متعلقة بتطور الغدد واخلالاي التناسلية 
وهي أكثر أمهية وهي اليت حتدد مرحلة البلوغ, حيث تشهد هذه املرحلة تغريات ملحوظة يف النشاط الغددي عامة 
ونشاط الغدتني النخامية والكظرية خاصة فاألوىل تقع حتت املخ مباشرة حيث يؤثر اهلرمون الذي تفرزه على 

إن اهلرمون الذي تفرزه يعمل على اإلسراع يف النمو املشاعر اجلنسية للبالغني, أما الثانية واليت تقع فوق الكلى ف
 والنضج اجلنسي.

                                         

رشادية العام التابعة لقسم التوجيه واإلرشاد ابإلدارة علمي بن شهبول الشهوي, سطور يف توجيه األبناء, نشرة دورية تصدر عن وحدات اخلدمات اإل -1
 . 2002العامة ابملنطقة الشهرية, 

 . 461كمال السوقي, النمو الرتبوي للطفل املراهق,مرجع سابق, ص  -2
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" Releasing-factor"فإهنا بدأت سابقا يف إنتاج ما يسمى "Hypothalamusأما غدة حتت املهاد"  
ناء ( واهلرموانت املؤثرة يف الغدد التناسلية أثG.Hالذي يثري الغدة النخامية, هذا ما يؤدي إىل إنتاج هرمون النمو )

 " هرمون مسؤول أيضا الربوتني وعملية البناء.Testostéroneالبلوغ إبفراز "
" فيتضاعف عشرات املرات مما Métabolisme des protéines Anabolismeأما "

 1( يف املتوسط, ومنه الزايدة يف القوة العضلية.%41.3إىل  %27يؤدي إىل زايدة الكتلة العضلية من )
إلفراز الداخلي بوجه عام تتضح هالل البلوغ ما عدا الغدة التيموبية اليت أتيت ويالحظ أن الغدة ذات ا

على العكس منها يف الضمور, وحيقق جمموع إفرازات خمتلف الغدد إتزاان مزاجيا جديدا فيؤثر بعضها على النمو 
لغدة الدرقية والغدة اجلسمي اخلارجي والبعض اآلخر على النمو اجلنسي, وكذا خيضع طول اهليكل العظمي لتأثري ا

 2حتت املخية وهرموانت التناسل.
يزداد حجم القلب يف هذه احلالة ولكن بسرعة غري معتادة مع الشرايني ليختل توازن اجلسم لذا جيب 

 3جتنب النشاط الرايضي العنيف.
نسبة أما ابلنسبة للنبض أثناء الراحة فيستمر يف اإلخنفاض مع زايدته بعد جمهود ذو شدة قصوى, وابل

 4للضغط فإنه يقرتب إىل النبض الطبيعي للبالغني.
نستنتج مما سبق أن هذه املرحلة تتميز بنشاط غددي كبري وزايدة حجم القلب وإخنفاض يف النبض,لذا 

 5جيب إعداد متارين بعيدة عن النشاط الرايضي العنيف.
 النمو اإلجتماعي النفسي: -3-7

  فسيولوجية ونفسية ويصاحب ذلك إختالف يف عمل الغدد, ظهور عالمات البلوغ تعمل على بروز تغريات
صبح الفرد سريع الغضب والرضا يمما جيعل الفرد سريع التأثري واإلنفعال قليل الصرب تنقصه املثابرة واإلتزان, ف

 واحلزن والفرح ويبحث عن املثل العليا والقيم اإلجتماعية يهتم جبسمه وأانقته ومالبسه.

 ( حب 14-13عند سن )سنة أيخذ  13النشاط البدين يسرع عملية اإلدماج اإلجتماعي وعند سن  سنة
 األصدقاء مكانة هامة, والبالغون جيندون كذلك فكرة الفوج أو الفريق.

  نستنتج مما سبق أن هناك تغريات نفسية واإلضطراابت يف أعمال الغدد مما يسهل إاثرة وإنفعال وغضب
1.تالتخفيف من حدة هذه اإلضطراابالبالغ, وتعترب املنافسة عامل هام يف 

 

                                         

1
- Weineck,g, biologie du sport, paris, ed, vigot, 1996, P324-325. 

 .248, ص1999رتقاء, دار املعرفة اجلامعية,دط,عبد الفتاح دويرار, بسيكولوجية النمو واإل -2
, 1996حممد سعيد غرميي, تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية يف مرحلة التعليم املتوسط, منشأة املعارف, اإلسكندرية, مصر,دط, -3

 . 38ص
 . 178, ص1996بسطويسي أمحد, أسس ونظرايت احلركة,دط,  -4
 . 69, صنفسهرجع حممد سعيد غرميي,  امل -5
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 : خـالصــة
األخري نستطيع القول أن كرة اليد من بني أحسن الرايضات اجلماعية وهذا راجع إىل أسباب عديدة  ويف  

ا مييزها عن الرايضات األخرى تقنياهت حيث متارس من قبل مجيع األصناف واألجناس )ذكورا وإانث( وكذلك ما
عتقادي  إاخلداع ابجلسم أيضا ولكوهنا متارس داخل وخارج القاعات الرايضية,ويفوالتصويب و وفنياهتا كالتقاطع 

هتماما وشعبية كبرية يف األواسط الرايضية إعتطها أمتيازات اليت تتميز هبا كرة اليد هي اليت أن هذه األسباب أو اإل
 يروهنا رايضة مسلية وليست عنيفة .      الوسط الرايضي جند أن هلا إقبال كبري من طرف الرايضيني ألهنم , ويف
ستطعنا أن نتعرف بصورة أكثر دقة بوضوح على إمن خالل تتبعنا ألهم خصائص و مميزات مرحلة البلوغ      

خفااي و خبااي هذه املرحلة اليت تعد أصعب فرتة يواجهها الفرد يف مسرية حياته , ملا حيدث فيها من تغريات و 
 . ستقرار الفردإختالل يف إا تقلبات ينجر من خالهل

   
 
 
 

                                                                                                                               

1
- Edgarthil et marniel de l'éducateur sportif, paris 10

eme
 édition, vigot, 1999, P292. 
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 تـمهيد 
إجراء خطوات منهجية وأساسية أساسية يف البحث العلمي إذ تتطلب تعد الدراسة امليدانية مرحلة  

, وليتمكن  ةموالوسائل املادية والبشرية املستخدوخيتلف حجم وحميط الدراسات امليدانية حسب طبيعة املوضوع 
حتديد اجملال البشري واملكاين الذي يتماشى  ر, يعمل عليهالباحث من القيام بدراسة ميدانية تساير البحث املختا

املوضوع كما زء من اهلدف املراد من دراسته من مع الوسائل املتاحة واملتوفرة لديه للقيام بدراسة احلالة اليت متثل ج
 . مع الدراسة املرجوةيتالئم الذي نهج و املختبار يستلزم على الباحث أن حيرتم طبيعة ومدة اإل

كتشاف املعرفة وإضافة معارف جديدة ال يتم إال أبسلوب علمي إيهدف إىل  إن أي حبث علمي
ستقصاء واملعرفة املنشودة انفعة, ولكي يتسىن لنا حتقيق أهداف البحث عملنا ومنهجية مدروسة حىت يكون اإل

راحل على حتديد اجملال الزماين واملكاين للبحث وحتديد خصائص عينة البحث, ابإلضافة إىل تنظيم خمتلف امل
 واألشواط اليت قطعناها أثناء إجراء هذا البحث وكذلك الوسائل املستعملة وطرق مجع املعلومات.
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 ستطالعية:الدراسة اإل -1
ستطالعية اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة تعد الدراسة اإل

بزايرة ميدانية لتفقد الوسائل  ابإلتصال برئيس النادي من مث إجراء هذه الدراسة قمناامليدانية لبحثه ولغرض 
املستعملة ومعرفة أوقات تدريب الفريق وبعد ذلك قمنا بدراسة اإلمكانيات املتوفرة ومستوى الفريق,وهذا من أجل 

أن تواجهنا خالل العمل  ختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكنالوصول إىل أفضل طريقة إلجراء اإل
لكرة الرايضي قمار مل لرايضي للهواة األالنادي ا تدريب الفريق وهو ىامليداين, حيث قابلنا املدرب املسؤول عل

 سنة . 15صنف أقل من   بوالية الواديببلدية قمار  اليد
   للهواة األمل قمار لبلدية قمار لكرة اليد ستطالعية على جمموعة من العبني النادي الرايضي إأجرى الباحث جتربة 

 (2أنظر امللحق رقم ). العب 12عددهم و   طفالصنف أ
 :خطوات سري الدراسة امليدانية 

 الرب امج التدرييب: -

صفيت القوة والسرعة لالعيب   إذ حيتوي على تنمية  ونصف شهرينقام الباحث ببناء منهج تدرييب متكامل ملدة 
 حصة تدريبية مبعدل حصتني أسبوعيا. 24حيث تضمن املنهج  سنة 15أقل من  كرة اليد

 :ختبار القبلياإل -

حبيث متت على  2016/ 29/01التدرييب يف الربانمجختبار القبلي على عينة البحث قبل بدأ إبتدأ تنفيذ اإل
 النحو التايل:

 إجراء اإلختبارات البدنية لالعبني واملتمثلة يف اإلختبارات التالية :
 . م30جري  إختبار -

 .إختبار رمي كرة طبية -

 . من الثبات ختبار الوثب العمودي إ -

 تنفيذ الرب امج التدرييب: -

 نواملتضم 02/2016 /01 يف  املقرتح التدرييب الربانمجبعد اإلنتهاء من اإلختبار القبلي مت البدء بتنفيذ 
 مترينات القوة والسرعة واملرونة ...

 اإلختبار البعدي: -

اإلختبار البعدي بعد اإلنتهاء من تنفيذ املنهج التدرييب, للتعرف على األثر الذي ميكن أن يرتكه مت إجراء 
هاء من تنفيذ املنهج من اإلنت يومنيختبار البعدي بعد املنهج يف قيم املتغريات البدنية, وقد مت إجراء اإل

علما أنه قد مت إتباع اإلجراءات نفسها يف اإلختبار القبلي وابلرتتيب نفسه  17/04/2016التدرييب يف
 واملدة الزمنية لغرض توحيد كافة الظروف.
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 األسس اليت ب ي عليها الرب امج التدرييب: -

 ضي لنادي الرايلالعيب اوالسرعة املقرتح واخلاص بتنمية القوة التدرييب مت مراعاة األسس التالية عند وضع الربانمج 
 .  -سنة 15أقل من  -مل قمار األللهواة 
 لدى املتوفرة األجهزة مع وتتوافق. الالعبني مستوى مع تتناسب املختارة الرايضية واألنشطة التمرينات  -

 .اليد لكرة قمار ملاأل  للهواة  الرايضي النادي
 .  التدريب خالل من وتطويرها املقصودة الصفة لتنمية بسيطة حركية مترينات إختيار -
 .مراعاة عوامل األمن والسالمة -
 .الرايضية لدى الصفات تثبيت يف كبري أثر هلامن ملا التكراري التدريب طريقة على الرتكيز -
 .األخرى التدريبية احلصص خالل والسرعة القوة حتسني يف أثر هلا ملا األخرى البدنية الصفات تنمية مراعاة -

 .لالعبني ابلنسبة  البدنية الصفات لتطوير التمرينات ةعطبي يف التنويع على الرتكيز -
 (1أنظر امللحق رقم ).لالعبني ابلنسبة والسرعة القوة نميةلت التمرينات طبيعة يف تنويعال على الرتكيز -
  منهج الدراسة: -2

ميثل املنهج يف البحث العلمي جمموعة من القواعد واألمثلة اليت يتم وضعها من أجل الوصول إىل احلقيقة حيث 
ستقراء الذي يتضمن املالحظة العلمية املعرفة, وقوام هذا املنهج هو اإليعترب من أرقى الطرق يف احلصول على 

أساليب القياس الدقيقة والتحليل اإلحصائي ستخدام إلتحقق من صحتها وإجراء التجارب و وفرض الفرضيات وا
  1 .للبياانت

  . ستخدمنا املنهج التجرييب ملالئمته وطبيعة البحثوإ
يتميز ابلضبط والتحكم يف املتغريات املدروسة حبيث حيدث يف بعضها تغريا مقصودا ويتحكم يف متغريات 

 2والسبب على حنو دقيق. أخرى فإنه يعد منهج البحث الوحيد الذي يوضح العالقة بني األثر
ج التجرييب أقرب مناهج البحث كل مشكلة بطرق عملية وجتريبية سواء مت يف املعمل )خمترب( أو نهحيث أن امل

ستثناء متغري واحد و يف جمال آخر وهو حماولة التحكم يف مجيع العوامل أو املتغريات األساسية إبأيف قاعدة الدرس 
 3هبدف قياس أتثريه يف العملية. و تغيريهأيقوم الباحث بتطويعه 

 .ختبارات املقاسة يف هذا البحث ووصف جوانبهوهذا املنهج يتضح لنا جليا من خالل اإل
 

                                         

إخالص حممد عبد احلفيظ ومصطفى حسني,طرق البحث العلميوالتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والرايضية,مركز كتاب -1
 .35,ص2000النشر,القاهرة,دط,

عالوي حممد حسن, وراتب أسامة كامل, البحث العلمي يف الرتبية والرايضة وعلم النفس الرايضي,دار الفكر العريب, القاهرة,دط,  -2
 . 104,ص1999

 . 89, ص1995عمار بوحوش, حممد دنيات, مناهج احبث العلمي وطرق البحوث, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, دط -3
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 أدوات الدراسة: -3

ختبارات للوصول إىل البياانت اخلاصة ابلبحث من خالل اخلطوات الالزمة لتحديد متغريات ستخدم الباحث اإلإ
ستوجب التأكد من الرتشيح لبعض منها وهي إحتواء البحث على عدة أنواع من املتغريات لذلك البحث, ونظرا إل

 ية .ختبارات البدنختبارات امليدانية املتمثلة يف اإلاإل
 م30جري إجتبار  :ختبار األولاإل 

 نتقاليةقياس السرعة اإل: الغرض من اإلختبار 

 .ساعة توقيت  - صفارة - ملعب  األدوات الالزمة: -

 يدير اإلختبار شخصان :وصف األداء -

 نطالق .:يقف خلف خط البداية ويكون مسؤول عن اإلاألول  -

 :ينتبه إىل إشارة ذراع املركز ابلبدء بتشغيل ساعة اإليقاف,مث إيقافها بعد أن جيتاز الالعب خط النهاية.الثاين -

 .النهايةاملركز ابلبدء وإجتياز الالعب خط  يسجل الزمن الذي بني إشارة:القواعد
 قرب عشرة ثواين.إىل إيسجل الزمن ابلثواين :التسجيل 

1  

 : رمي الكرة الطبية . االختبار الثاين 
 نفجارية لالطراف العلوية.:قياس القوة اإلالغرض من اإلختبار  -

 كغ ,شريط لقياس املسافة.2مساحة رمي مفتوحة ,كرة طبية  األدوات املستعملة: -

يفق املخترب خلف خط البداية والكرة الطبية حممولة ابلبدين على مستوى الصدر , مث حياول وصف األداء: -
 فضلهما .أبعد مسافة ممكنة, حيث لكل خمترب ثالث حماوالت ويسجل له إرمي الكرة اىل 

2األرض.حتسب املسافة بني خط البداية ونقطة سقوط الكرة على  طريقة التسجيل: -
 

 : العمودي من الثبات الوثب األختبار الثالث . 
 لعضالت الرجلني . نفجاريةاإلقياس القوة : ختباراإلالغرض من  -

لوحة خشبية هبا خطوط سوداء بني كل  ,م3,60عن  رتفاعهإيقل حائط أملس الاألدوات املستخدمة: -
 3., طباشري , قطعة قماش إلزالة أثر الطبشورسم 1خط وآخر 

ميسك املخترب الطبشور مث يقف مواجها للوحة ومد ذراعيه أقصى ماميكن ويضع عالمة طريقة األداء:  -
ابلطبشور مع مراعاة مالمسة العقبني لألرض مث يستدير ليقف جبانب اللوحة ويقوم مبد الركبتني ورفع 

                                         

 .372ص1993واخرون املبادىء التدريبية يف كرة اليد مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر سليمان علي حسن  - 1
 .349حممد حسن عالوي, حممد نصر الدين رضوان, اختبار األداء احلركي, مرجع السابق ص  - 2
 . 81, ص 1,2000ع الفين , القاهرة ,طمصطفي السايح حممدو وصالح انس حممد , االختبار األوريب للياقة البدنية, مكتبة ومطبعة اإلشعا  - 3
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ممكن ووضع عالمة ابلطبشور  رتفاعإ الذراعني بقوة للوصول إىل أعلى ةحأرجمع القدمني معا للوثب عاليا
 يف أقصى نقطة ممكنة .

 .حماوالت بني كل حماولة وأخرى راحة بينية مناسبة وحيسب له أفضل حماولة 3لكل خمترب  شروط األداء: -

 .حيسب عدد السنتيمرتات بني العالمتني اللتني وضعهما املخترب قبل الوثب وبعدهطريقة التسجيل:  -

 

 
 

 
 
 
 

 الثبات .الوثب العمودي من  ختبارإداء أ(: يبني كيفية 04)رقم  الشكل
 : صدق وثبات الدراسة   -4

ختبارات وهو يتعلق أساس مهية ابلنسبة للمقاييس واإلأتعترب درجة الصدق هي العامل األكثر  الصدق:  -4-1
 1.ختباربنتائج اإل

 2ختباراإلختبار جيب توافره يف إالصدق يعترب أهم  أنكما يشري " انبلر": 
 3ختبار واحلقيقة الثابتة ثباات متاما.عتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لإلحيدد "كريوش" الصدق إب

ختبار مث أعيد جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد يف هذا اإل ىختبار ما علإإذا أجرى  الثبات: -4-2
يضا درجات كل فرد ودلت النتائج على أن الدرجات اليت ختبار على نفس هذه اجملموعة, ورصدت أإجراء هذا اإل

ختبار هي نفس الدرجات اليت حصل عليها هؤالء الطلبة يف املرة حصل عليها الطالب يف املرة األوىل لتطبيق اإل
ما  مل تتغري يف املرة الثانية بل ظلت كار اثبتة متاما ألن نتائج القياس ختبستنتجنا من ذلك أن نتائج اإلإالثانية,

4كانت قائمة يف املرة األوىل.
 

                                         

, 3,1996ط , حممد حسن عالوي, حممد نصر الدين غضبان, القياس يف الرتبية الرايضية وعلم القياس الرايضي, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر -1
 . 321ص

 . 183,ص3, دار الفكر العربني القاهرة, مصر,ط1حممد صبحي, القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية,ج -2
 . 68, ص1999دط, مروان عبد اجمليد إبراهيم, األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية, عمان, األردن, -3
 . 75نفس املرجع, ص -4
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ختبار اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف اإل املوضوعية: -4-1
و التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه واهوائه الذاتية وميوله الشخصي وحىت جتزه أمن التحيز 

1قدرات الفرد كما هي موجودة ال كما نريدها أن تكون. أن تصف و تعصبهن فاملوضوعية تعينأ
 

 :ختباراتلإل جدول يبني املعايري العلمية -

 البدنية . ختباراتلإل يبني املعايري العلمية: ( 02جدول رقم )
 الوثب العمودي من الثباتإختبار  رمي الكرة الطبية ختبارإ م30جري  ختبارإ ختبارإلا

 م30 م20 م10

 0,95 0,765 0.92 0.89 0.71 ثباتال

 جمتمع الدراسة: -5 

صطالحية "هو تلك اجملموعة األصلية اليت تؤخذ من العينة وقد تكون هذه اجملموعة: من الناحية اإل
 2و أي وحدات أخرى".أ, مدارس , فرق , العبني 

غريها من العناصر األخرى وهي كذلك "جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن 
 3واليت جيرى عليها البحث أو التقصي".

سم العلم وميكن حتديده على أنه كل األشياء اليت متتلك اخلصائص أو إويطلق على اجملتمع اإلحصائي 
 مسات قابلة للمالحظة والقياس والتحليل اإلحصائي.

 لوالية الوادي خالل املوسم الرايضي  سنة  15أقل من  دان يف حبثنا على فرق كرة اليدعتمإوقد 
 . فريق  15وبلغ عددهم 2015/2016

 :  الدراسةعينة  -6
العينة هي الوحدة املصغرة اليت متثل متثيال حقيقيا جملتمع البحث يقوم الباحث إجراء جممل دراسته عليها 

من اجملتمع الكلي, حيددها الباحث وفق حبيث ينطبق عليها مجيع صفات اجملتمع األصلي, ختتار وفق طريقة معينة 
وتصلح خلدمة املوضوع وال تتناىف معه, يرجع إليها يف مجع البياانت امليدانية  ما تتاح له من إمكانيات, وظروف

 .جتماعيعندما ال تتاح له الفرصة يف املسح اإل
ألهنا أبسط الطرق يف إختيار طرق الالعينة القصدية ألهنا أسهل  ختيارإو من أجل القيام بدراستنا هذه مت 

النادي لفريق ا العب 12و اليت تتمثل يف  يدنتائجها على ابقي فرق كرة التعمم و  العينة وأهنا تعطي فرص متكافئة

                                         

 . 145مروان عبد اجمليد إبراهيم, األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية, مرجع سابق, ص -1
 . 14,ص2003 دط, حممد نصر الدين رضوان , اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية و الرايضية , دار الفكر العريب , القاهرة,  -2
 .67,ص2004دط, رس, منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية, ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون, دار القصبة للنشر,اجلزائر,موريس آجن  -3



 

 

ـــــــ اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الرابع 
اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرابع  

101 

ومن خصائص دماج كل الالعبني إ بوالية الوادي حبيث مت سنة  15أقل من مل قمار لكرة اليد األالرايضي للهواة 
 .  التدريبيف  ستمراراإلهذه العينة 

نفس  ث املرحلة السنية واملورفولوجية ملا هلماختربت هذه العينة بصفتها متجانسة من حيإ وقد
 اإلمكانيات.

بسب (عينة الدراسة امليدانية)هذا الفريق  ختيارإويعود ,ا ( العبن12على )ختبارات وقد مت إجراء اإل      
لقرب املسافة من  وكذلك الذي سهل لنا املهام وكان عوان لنا املدرب الذي يشرف على الفريقالظروف املساعدة و 

 مقر النادي ولسهولة التنسيق يف العمل وسرعة التنقل .
 أفراد العينة : تمتغرياضبط  -6-1 

 . سنة 15أقل من  –ويتمثل يف املرحلة العمرية لصنف  السن : -

 كلها ذكور .  ختباراتلإلاجملموعة اليت خضعت  اجلنس : -

 . (املركب الرايضييف مكان إجراء احلصص التدريبية )  البدنية ختباراتاإللقد أجريت  املكان : -

 . ختباراتاإلمجيع عناصر العينة تطبق نفس وسائل و أدوات  وسائل القيا  : -

 الدراسة:  متغرياتضبط  -7
 أحدمها مستقال واآلخر اتبع . ثننيإإىل الفرضية العامة للبحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين  ستناداإ

هو متغري جيب أن يكون له أتثري يف املتغري التابع وهو األداء الذي يؤدي التغري يف  املتغري املستقل: -7-1
 قيمتها إىل إحداث التغري وذلك عن طريق التأثري يف قيم متغريات أخرى تكون ذات صلة به.

 .التدرييب املقرتحويتمثل يف دراستنا الربانمج :  حتديده

هو متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على مفعول أتثري قيم :املتغري التابع -7-2 
املتغريات األخرى ,حيث أنه كلما أحدثت تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري 

 .التابع 
 .من دراستنا هذهصفيت القوة والسرعة  عند العيب الكرة اليد  ميثل يف وحتديده : 

 جماالت الدراسة -8

 بلدية قمار مل قماراألالنادي الرايضي للهواة لقد متت التجربة اليت قمنا هبا يف مقر التدريب  اجملال املكاين: -
 .  الوادي ابملركب الرايضي لبلدية قماروالية 

ختيار موضوع البحث وحتديد مشكلة الدراسة وبعد موافقة األستاذ إد بدأت الدراسة بع اجملال الزماين: -
للدراسة بداية شهر جانفي  املشرف على اخلطة األولية لبداية البحث مت املباشرة يف تكوين اإلطار النظري

 على النحو التايل:ختبار القبلي اإلفقد مت إجراء أما فيما خيص اجلانب التطبيقي ,  2016

 2016-01-29ختبار القبلي يوم اإل. 
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  1016-02-01بدأ تطبيق الربانمج التدرييب املقرتح يوم. 

 2016-04-17ختبار البعدي يوم:اإل. 

 الوسائل اإلحصائية املستعملة:   - 9
ستعمال يف دراستنا هذه جمموعة خمتلفة من الوسائل اإلحصائية وذلك إب ستعملناإ لقد

 وهي كما يلي:  (Excel 2010)وبرانمجSPSSبرانمج
 (MOYENNE: )احلسايب املتوسط -
 (ECARTYPE:)املعياري حنرافاإل -
 TEST STUDENT)) ستودينت ختبارإ -
 ((BIRSONمعامل إرتباط بريسون . -

 إبعطاء قمنا خالهلا من واليت النتائج لتلك بقراءة عليها,قمنا املتحصل النتائج جدولة وبعد
 . األجوبة هلذه وتفسريات اإلستنتاجات
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 خالصــــــة:
ختيار إ, حني مت التطرق إىل كيفية توفاء شروط املنهج العلمي السليمسإ الفصل اإلجراءات امليدانية ألجل مشل هذا 

ىل اخلطوط العريضة إختيار جمتمع وعينة البحث , كما تطرقنا إىل جماالت البحث و إمنهج البحث املتبع وكيفية 
, حيث حاولنا إجياد خصائصها البدنية ختباراتأدوات البحث اليت مشلت اإل إىل فةإضا ستطالعية,للدراسة اإل

 السيكومرتية )معامل الثبات , معامل الصدق(  .      
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:ج الفرضية األوىلعرض وحتليل نتائ -1  

  .لصفة السرعة ختبار القبلي والبعدي ذات داللة إحصائية بني اإلاليت تنص على وجود فروق 
 م  10صفة السرعة ختبار عرض وحتليل نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية إل -1-1

 والبعدية القبلية ختباراتواإل املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني: (03) رقم جدول -
 م.10 السرعة ختبارإل T ختبارإ وقيمة

 اإلحصاء               
 الداللة درجة احلرية Tقيمة اختبار  حنراف املعيارياإل املتوسط احلسايب العدد القياسني

 م 10سرعة القياس القبلي 
12 

2.09 0.15 
 0.01دالة عند  11 3.97

 0.14 2.03 م 10سرعة القياس البعدي 

 

 
 والبعدية القبلية لإلختبارات املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني:04 رقم بياين متثيل -

 . م 10 لــــ السرعة صفة ختبارإل
 :حتليل النتائج -

ختبارين القبلي والبعدي الفروق اإلحصائية للعينة بني اإل ( مستوى داللة03نالحظ من خالل اجلدول رقم)
ك من خالل أداء التمرين ويظهر ذليف لصفة السرعةإىل حتسن ملحوظ ابلنسبة  (04رقم ) والتمثيل البياين

 ختبارلإلن املتوسط احلسايب إالبعدي, ف ختباراإلختبار القبلي والبعدي وذلك لصاحل املتوسطات احلسابية لإل
حنراف املعياري ( وأيضا اإل2.03البعدي يساوي ) ختبارلإل( وكذلك املتوسط احلسايب 2.09القبلي يساوي)

( ودرجة احلرية 0.14البعدي يساوي ) ختبارلإلحنراف املعياري وكذلك اإل( 0.15القبلي يساوي ) ختبارلإل
 (.0.01عند مستوى داللة) هناك فروق دالة إحصائيا فإنT (3.97)اختبار ( حيث أن قيمة11تساوي)
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  م20السرعة  لصفةوالبعدي  ختبار القبليعرض وحتليل نتائج اإل-1-2
 Tختبار البعدية وقيمة إختبارات القبلية و واإلحنرافات املعيارية واإليبني األوساط احلسابية :(04)جدول رقم 

 .م 20صفة السرعة ختبار إل
 اإلحصاء          
 القياسني

 الداللة درجة احلرية Tقيمة اختبار  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد

 م20 القبلي القياس
12 

3.51 0.17 
 0.01دالة عند  11 4.78

 0.17 3.37 م20 البعدي القياس

 

 
 والبعدية القبلية لإلختبارات املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني:  05 رقم بياين متثيل -

  .م 20 السرعة صفة ختبارإل
 :حتليل النتائج -

القبلي والبعدي  ختباريناإل( مستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة بني 04نالحظ من خالل اجلدول رقم)
ك من يف أداء التمرين ويظهر ذل م 20لصفة السرعة ملحوظ ابلنسبة كبري و إىل حتسن   (05رقم) والتمثيل البياين

ن املتوسط احلسايب إالبعدي, ف ختباراإلختبار القبلي والبعدي وذلك لصاحل خالل املتوسطات احلسابية لإل
حنراف ( وأيضا اإل3.37البعدي يساوي ) ختبارلإل( وكذلك املتوسط احلسايب 3.51القبلي يساوي) ختبارلإل

( ودرجة 0.17البعدي يساوي ) ختبارلإلحنراف املعياري ( وكذلك اإل0.17القبلي يساوي ) ختبارلإلاملعياري 
 (.0.01عند مستوى داللة) هناك فروق دالة إحصائيا فإنT(4.78)اختبار أن قيمةحيث (11احلرية تساوي)
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 . م30ة السرعة فلصعرض وحتليل نتائج اإلختبار القبلي والبعدي  -1-3
 والبعدية القبلية واإلختبارات املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني:(05) رقم جدول -

 .م 30 السرعة صفة إلختبار T إختبار وقيمة
 اإلحصاء         
 القياسني

 الداللة درجة احلرية Tقيمة اختبار  املعيارياالحنراف  املتوسط احلسايب العدد

 م30 القبلي القياس
12 

5.09 0.40 
 0.01دالة عند  11 4.35

 0.32 4.96 م30 البعدي القياس

 
 

 
 والبعدية القبلية لإلختبارات املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني:  06 رقم بياين متثيل -

 . م 30 السرعة صفة إلختبار
 :حتليل النتائج -

القبلي والبعدي  ختباريناإل( مستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة بني 05نالحظ من خالل اجلدول رقم)
ك من يف أداء التمرين ويظهر ذل م 30لصفة السرعة ملحوظ ابلنسبة كبري و إىل حتسن   (06رقم) والتمثيل البياين

ن املتوسط احلسايب إالبعدي, ف ختباراالختبار القبلي والبعدي وذلك لصاحل خالل املتوسطات احلسابية لإل
حنراف ( وأيضا اإل4.96البعدي يساوي ) ختبارلإل( وكذلك املتوسط احلسايب 5.09القبلي يساوي) ختبارلإل

جة ( ودر 0.32البعدي يساوي ) ختبارلإلحنراف املعياري ( وكذلك اإل0.4القبلي يساوي ) ختبارلإلاملعياري 
 (.0.01هناك فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة) فإنT(4.35)ختبارإ أن قيمةحيث (11احلرية تساوي)
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:ج الفرضية الثانيةعرض وحتليل نتائ -2  

 .لصفة القوة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي 
 .لإلطراف العلوية  لصفة القوة ات القبلية والبعدية ختبار اإلليل نتائج عرض وحت-2-1

 والبعدية القبلية ختباراتواإل املعيارية حنرافاتواإل احلسابية األوساط يبني: (06) رقم جدول -
 . العلوية لألطراف القوة صفة الختبار T اختبار وقيمة

 اإلحصاء             
 الداللة درجة احلرية Tقيمة اختبار  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب العدد القياسني

 صفة القوة القبلي القياس
12 

6.20 0.85 
 0.01دالة عند  11 6.28

 0.87 6.73 دي صفة القوةالبع القياس

 

 
 والبعدية القبلية تباراتخلإل املعيارية واإلحنرافات احلسابية األوساط يبني: 07قمر  بياين متثيل -

 .  لويةعال لألطراف القوة صفة ختبارإل
 :النتائج حتليل -

القبلي والبعدي  ختباريناإل( ومستوى داللة الفروق اإلحصائية للعينة بني 06نالحظ من خالل اجلدول رقم)
ك من خالل يف أداء التمرين ويظهر ذلالعلوية لصفة القوة لألطراف  ابلنسبةحتسن إىل  (07رقم ) والتمثيل البياين

( وكذلك 6.20القبلي يساوي) ختبارلإلن املتوسط احلسايب إختبار القبلي والبعدي , فاملتوسطات احلسابية لإل
( 0.85)القبلي يساوي  ختبارلإلحنراف املعياري ( وأيضا اإل3.73البعدي يساوي ) ختبارلإلاملتوسط احلسايب 

 Tوقيمة إختبار  (11( ودرجة احلرية تساوي)0.87البعدي يساوي ) ختبارلإلحنراف املعياري وكذلك اإل
 (.0.01جد هناك فروق دالة عند مستوى داللة)يو  ( فإنه6.28)
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 ات القبلية والبعدية لصفة القوة  لإلطراف السفلية .ختبار اإلليل نتائج عرض وحت-2-2
 والبعدية القبلية واالختبارات املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط يبني: (07) رقم جدول -

 . السفلية لألطراف القوة صفة الختبار T اختبار وقيمة
 اإلحصاء           
 القياسني

 الداللة درجة احلرية Tقيمة اختبار  حنراف املعيارياإل املتوسط احلسايب العدد

 للقوة القبلي القياس
12 

0.34 0.06 
 0.01دالة عند  11 3.77

 0.05 0.39 للقوة البعدي القياس

 

 
 والبعدية القبلية لإلختبارات املعيارية واإلحنرافات بيةاحلسا األوساط يبني:  08 رقم بياين متثيل -

 .السفلية لألطراف القوة صفة ختبارإل
 بني للعينة اإلحصائية الفروق داللة ىومستو ( 07)رقم اجلدول خالل من نالحظ :النتائج حتليل -

   السفلية لالطراف القوة صفة يف حتسن إىل (08) رقم البياين والتمثيل البعدي و القبلي ختباريناإل
 احلسايب املتوسط نإف والبعدي, القبلي بارختلإل احلسابية املتوسطات خالل من كذل ويظهر

( 0.39) يساوي البعدي ختبارلإل احلسايب املتوسط وكذلك( 0.34 )يساوي القبلي ختبارلإل
 ختبارلإل املعياري حنرافاإل وكذلك( 0.06) يساوي القبلي ختبارلإل املعياري حنرافاإل وأيضا

 هناك يوجد فإنهT (3.77) إختبار وقيمة (11)تساوي احلرية ودرجة( 0.05) يساوي البعدي
 (.0.01)داللة مستوى عند دالة فروق
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 مناقشة نتائج:  -3
 مناقشة نتائج الفرضية األوىل :  -3-1

 فيما يتعلق بفرضية البحث األوىل اليت تنص على : 
 .لصفة السرعة القبلي والبعدي  اإلختباروجود فروق ذات داللة إحصائية بني  -
 (05-04-03)  املعروضة يف اجلداول م 30م و 20م و  10صفة السرعة  ختبارإوعلى ضوء نتائج  -

 . (06-05-04 ) واألشكال البيانية على التوايل

يؤكد  وهو مالصفة السرعة واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي و البعدي  -
 صحة الفرضية األوىل .

 ,يعمل على تطوير صفة السرعة عند أفراد العينة هذا ما يدل على أن هناك أثر للربانمج التدرييب املقرتح الذي -
يف تطوير صفة السرعة لدى أفراد وإجيايب ه كان له أثر فعال انالذي أعتمداملقرتح  حيث أن الربانمج التدرييب 

 العينة .

األداء  أتثري إجيايب على أن للربامج التدريبية املقرتحة الصدد هذا يف السابقة الدراسات جل ثبتتهأ ما وهذا  -
 تفاع مبستوى عناصر اللياقة البدنية ر اجليد من خالل اإل البدين 

 والسيما البدين ابجلانب الفريق مدرب طرف من الكبرية والعناية اإلهتمام إىل أيضا التحسن هذا ويرجع -
 يف كبرية مهيةأ الربامج التدريبية تلعب كما ابهلجوم املرتد والرجوع بسرعة القيام على والرتكيز السرعة مترينات

 . الرايضي اإلجناز وحتقيق األداء يف واملتعة اإلجيابية النتائج حتقيق يف كبري تطوير صفة السرعة  وتلعب دور
برانمج تدريب على بعض الصفات البدنية  اتثرياليت تنص على "  دبوش محزة وأخرونمع دراسة  أتفقوهذا ما  -

"وتوصل إىل أن النتائج اليت 18-16)قوة والسرعة( للرفع من املستوي لالداء لالعيب كرة اليد صنف اواسط 
على ضوء النتائج املتحصل عليها يف عناصر اللياقة البدنية اخلاصة  بعضختبارات البعدية يف تفوقت اإلهرت ظأ

عناصر الصفات البدنية  بعضمستوى  ة صدقها حيث وجد أن هناك تطور يفيهذه الدراسة, أعطت للفرض
املقرتح كان التدرييب املستهدفة ابلنسبة للعينة التجريبية ابملقارنة مع العينة الضابطة, وهذا ما يدل على ان الربانمج 

خري إىل إثبات الدور الفعلي وقد توصل يف األ ,له األثر االجيايب يف تنمية تلك الصفات البدنية للعينة التجريبية
 بعض الصفات للرفع من املستوى  .على   يلعبه الربانمج التدرييبجيايب الذي واإل

اليت تنص على أثر منهج جترييب حبجوم خمتلفة من  مشرق عزيز طنيش الالميكما أتفقت أيضا مع دراسة  -
الفورات األوسط  اليد للشباب مبنطقة اإلعداد اخلططي يف بعض الصفات البدنية واملهارات األساسية يف كرة

    . جامعة القادسية 
على ضوء  عناصر اللياقة البدنية اخلاصة  بعضيف  وتوصل إىل أن النتائج اليت أظهرت حدوث تطور واضح 
   بعضمستوى  ة صدقها حيث وجد أن هناك تطور يفالنتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة, أعطت للفرضي

املنهج ن أالصفات البدنية املستهدفة ابلنسبة للعينة التجريبية ابملقارنة مع العينة الضابطة, وهذا ما يدل على 
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خري إىل إثبات وقد توصل يف األ جيايب يف تنمية تلك الصفات البدنية للعينة التجريبية.كان له األثر اإلالتجرييب  
 ى مستوى  .لعأىل إالصفات البدنية لالرتقاء ابلرايضي  على   جرييبيلعبه املنهج التجيايب الذي الدور الفعلي واإل

ن السرعة من العناصر املؤثرة جدا يف نتائج أوالعديد من االحباث العلمية على  وهذا ما اثبتته جل الدراسات -
 املبارايت

إمنا ترتبط إرتباطا قواي  حد عناصر اللياقة البدنيةأاإلشارة إىل أن عنصر السرعة إبعتباره ويف هذا الصدد جيب  -
 خرى املطلوبة وهي القوة العضلية والتحمل والرشاقة واملرونة حيث تؤثر فيها كما تتاثر هبا بعناصر اللياقة البدنية األ

ويف ذات الوقت يعترب عنصر السرعة أحد املؤشرات اليت تدعم موهبة الالعب ,ومن مث فهي أحد املؤشرات اليت 
ذ إنضمامهم ,إنتقاء الصغار يف بداية إحد املؤشرات اليت يعتمد عليها املدربني عند أ ومنتدعم موهبة الالعب 

تشري التحليالت العلمية الفنية إىل أن سرعة األداء املهاري واخلططي وسرعة التفاعل مع املوافق املختلفة خالل 
   1.املباراة,أحد احملددات املؤثرة يف نتائج املبارايت بشكل مباشر

ويرجع هذا التحسن أيضا إىل اإلهتمام والعناية الكبرية من طرف مدرب الفريق ابجلانب البدين  وال سيما مترينات 
 وما هلذا اجلانب من أمهية كبرية يف حتقيق النتائج اإلجيابية واملتعة يف األداء وحتقيق اإلجناز الرايضي .السرعة 

 الربانمج التدرييب له أثر إجيايب على تطوير قت مبعىن أن قد حتقاألوىل من خالل ما سبق نقول أن الفرضية 
 . سنة 15قل من أالعيب كرة اليد على السرعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 19ص-2014 –القاهرة  -1ط –مركز الكتاب للنشر  –مجل السرعة املركبة مع املهارات  –مفيت ابراهيم  - 1
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 :الثانيةمناقشة نتائج الفرضية  -3-2
 اليت تنص على : الثانيةفيما يتعلق بفرضية البحث 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي لصفة القوة   :.  -3-2
    توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي لصفة القوة لالطراف العلوية    -1 -3-1
   التوايل   علىالبيانية  ( واألشكال 06ملعروضة يف اجلداول )ا الطبية, ضوء نتائج إختبار رمي الكرة وعلى -

(07  .) 
احل اإلختبار البعدي واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي و البعدي ولص -

 لالطراف العلوية وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية .لصفة القوة 
 الذي حيتوي على جمموعة مناملقرتح للعينة إىل الربانمج التدرييب الذي مس القوة لألطراف العلوية  ويعزي التطور

لألطراف العلوية حيث إحتوت تدريبات على متارين خمتلفة ومتنوعة هدفها  التمرينات لتنمية وتطوير القوة
 األساسي إطالة العضلة قبل تقصريها  .

 بصيغة يطبق لكي الباحث وضعه الذي التدرييب املنهج مفردات أتثري مدى إىل الفروق هذه الباحثون ويعزو -
 والذي اجملال هبذا واملختصني اخلرباء بعض آراء وفق على للبحث النظري املرجعي لإلطار وفقا مدروسة علمية

 يف عتمدإ والذي التدرييب املنهج مدة طول على البحث عينة قبل من املنهج هذا واجبات تنفيذ على رتكزإ
 التمرينات, بني املناسبة الراحة وإعطاء العينة أفراد مستوى لتالئم وضعت اليت والشدد التكرارات على تطبيقه
 تصحيح مع التكرارات عن فضال معينة هدافأ حنو موجه بشكل إعطاؤهنا مت املقرتحة التمرينات هذه وعن

 .التمرينات هذه تنفيذ خالل ويتطور يصل الالعب جيعل مما األخطاء
 أفراد عند القوة صفة تطوير على يعمل الذي املقرتح التدرييب للربانمج أثر فعال هناك أن على يدل ما هذا -

لالطراف  القوة صفة تطوير يف وإجيايب فعال أثر له كان أعتمدانه الذي التدرييب الربانمج أن حيث, العينة
 هي بل حتياط,اإل على كوهنا اخلاصة التمرينات إىل ننظر ال أن جيب" وكذلك.  العينة أفراد العلوية لدى

  1".واملهارية اجلسمية الناحية من متعددة متطلبات ذات وسيلة
سالة ر -كلية الرتبية الرايضية   –جامعة املوصل  حيدر غازي إمساعيل:وهذا ما أتفق مع دراسة األستاذ -

ستخدام برانمج تدرييب مقرتح على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية إثر أم حتت عنوان:2005 -ماجستري
 األرضية لدى الناشئني.واملتطلبات اخلاصة يف احلركات 

  تفوقت االختبارات البعدية يف معظم متغريات عناصر اللياقة البدنية اخلاصة واملتطلبات اخلاصة ومستوى
 األداء املهاري جملموعيت البحث. 

                                         

 .35, ص1988ألثقال, مطبعة التعليم العايل عبري علي نصيف عبدي: املهارات والتدريب يف رفع ا -1
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 للذراعني والرجلني  والقوة  –نفجارية بت فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف كل من العناصر )القوة اإلأ
للذراعني والرجلني والبطن , واملرونة للعمود الفقري , والتوازن املتحرك , والتوافق  –ابلسرعة  املميزة

 والرشاقة ( ويف حتسني املتطلبات اخلاصة فضاًل عن أتثريها على مستوى األداء املهاري .
 القوة) العناصر من كل يف فاعلية التقليدي الربانمج ستخدمتإ اليت الضابطة اجملموعة حتقق مل 

  نتقاليةاإل والسرعة , الفقري للعمود – واملرونة للرجلني, – ابلسرعة املميزة والقوة للرجلني,  –نفجاريةاإل
  . املهاري األداء ومستوى اخلاصة املتطلبات عن فضالً ( والرشاقة والتوافق , املتحرك والتوازن

سفلية القوة لالطراف الأتثري برانمج تدرييب  يف تطوير  ثبتته جل الدراسات السابقة يف هذا الصدد يفأوهذا ما  -
ويرى بعض رتفاع مبستوى البدين واملهاري اإل ء املهاري واخلططي اجليد من خاللاألدااليت تؤثر بشكل كبري يف 
بدرجة  هنا أتثر أأعلى مراتب البطولة الرايضية كما  ىلإهي اليت يتأسس عليها لوصول الفردالعلماء أن القوة العضلية 

نشطة الرايضية اليت نواع األكبرية على تنمية بعض الصفات البدنية كالسرعة والتحمل والرشاقة وخاصة ابلنسبة أل
يف الرتبية ض اخلرباء اإلختبارات واملقاييس ويذكر بعة العضلية جبانب الصفات البدنية ستخدام القو إيرتبط فيها 

 1عضلية يستطيعون تسجيل درجة عالية يف القدرة البدنية العامة.فراد الذين يتميزون ابلقوة الن األأالرايضية 
سيما مترينات والطرف مدرب الفريق ابجلانب البدين ويرجع هذا التحسن أيضا إىل اإلهتمام والعناية الكبرية من  -

األداء وحتقيق اإلجناز وما هلذا اجلانب من أمهية كبرية يف حتقيق النتائج اإلجيابية واملتعة يف طراف العلوية القوة لأل
 الرايضي .

الربانمج التدرييب له أثر إجيايب على تطوير  رضية الثانية قد حتققت مبعىن أنمن خالل ما سبق نقول أن الف
 سنة. 15قل من طراف العلوية  على العيب كرة اليد  األالقوة لأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                         

 72ص 2012عمان االردن  -1ط–اصاابت  مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع –تدريبات –مهارات  –صبحي قبالن كرة اليد - 1
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  طراف السفلية  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي لصفة القوة لأل  2 -3-1
 .  السفليةللقوة لألطراف  البعدياإلختبار و  القبلي اإلختبار بني إحصائية داللة ذات فروق بوجود تقر واليت -

املعروضة يف  العمودي من الثبات,تبارالوثب خإ ليت تطرقنا إليها وعلى ضوء نتائجومن خالل حتليل النتائج ا
 ( على التوايل.08( واألشكال البيانية ) 07اجلداول ) 

ولصاحل اإلختبار البعدي وهو ما ية بني اإلختبار القبلي والبعدي واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائ
 يؤكد صحة الفرضية الثانية .

 بصيغة يطبق لكي الباحث وضعه الذي التدرييب املنهج مفردات أتثري مدى إىل الفروق هذه الباحثون ويعزو -
 والذي اجملال هبذا واملختصني اخلرباء بعض آراء وفق على للبحث النظري املرجعي لإلطار وفقا مدروسة علمية

 يف عتمدإ والذي التدرييب املنهج مدة طول على البحث عينة قبل من املنهج هذا واجبات تنفيذ على رتكزإ
 التمرينات, بني املناسبة الراحة وإعطاء العينة أفراد مستوى لتالئم وضعت اليت والشدد التكرارات على تطبيقه
 تصحيح مع التكرارات عن فضال معينة هدافأ حنو موجه بشكل ئهاإعطا مت املقرتحة التمرينات هذه وعن

 .التمرينات هذه تنفيذ خالل ويتطور يصل الالعب جيعل مما األخطاء
 البدنية التمرينات فاعلية إىل احلركية الصفات تطوير يف اجملموعة حققته الذي التفوق سبب ويعزوالباحثون -

 اخلاصة التمرينات أن( "1988) خريبط ريسان يذكر إذ الغرض هلذا املوضوع التدرييب املنهج وإىل املقرتحة
 فعال دور وهلا عنها ستغناءاإل ميكن ال جدا هامة وسيلة هي وإمنا التدريب وسائل من بديلة وسيلة ليست

 1".اخلاص اإلعداد فرتة أثناء
 متعددة متطلبات ذات وسيلة هي بل حتياط,اإل على كوهنا اخلاصة التمرينات إىل ننظر ال أن جيب" وكذلك -

 2".واملهارية اجلسمية الناحية من
 اليت التدريبية الوحدات وعدد العلمي ابألسلوب املستخدمة والتكرارات الشدد ستخدامإ ذلك على فضال -

 ساعدت العوامل هذه أن إذ ,  اجملموعة تطوير يف كبري وبشكل ساعدت واليت أسبوعيا وحدتني كانت
 .  اجملموعة تطوير يف كبري وبشكل

 القوة تنمية يف الشدة وتركيز توزيع أبسلويب تدرييب منهج أتثري  - عبود جميد أمحددراسة وهذا ما إتفق مع   -
 لالعبني القدم بكرة حمصورة مسافة ألبعد الكرة ضرب و التهديف بدقة وعالقتها السفلى لألطراف القصوى
  .الشباب

 ستنتاجاتم وفيه مت عرض عدد من اإل 2006جامعة القادسية  –كلية الرتبية الرايضية 
  .املنهج التدرييب املستخدم و أبسلوبيه املوزع و املركز الشدة يطور القوة القصوى لألطراف السفلى 
 .أسلوب التدريب بتوزيع الشدة أفضل يف تطوير القوة القصوى لألطراف السفلى 

                                         

 .202, ص1988ريسان خريبط: التدريب الرايضي, املوصل جامعة املوصل, دار الكتب للطباعة والنشر,  -1
 .35, ص1988نصيف عبدي: املهارات والتدريب يف رفع األثقال, مطبعة التعليم العايل عبري علي  -2
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  أسلوب توزيع الشدة يساهم بشكل فّعال و اجيايب يف تطوير دقة التهديف و ضرب الكرة ألبعد مسافة
 رة.حمصو 

  الكرة ألبعد مسافة حمصورة. ضربللقوة القصوى عالقة ارتباط بدقة التهديف و 
 اإلنفجارية القوة تنمية يف مقرتح تدرييب لرانمج أثر على تنص اليت اكرم حممد مدلل:  دراسة مع إتفق ما وهذا -

 احملصل النتائج ومن الدراسة لفرضيات مناقشتنا خالل ومن الطائرة الكرة العيب لدى الصد أداء حتسني على
 :أن إىل التوصل خالل من الثالثة اجلزئية الفرضيات صحة من التأكد مت عليها
  تنمية يف إجيايب أتثري املقرتح التدرييب للربانمج" أبن تقر واليت العامة البحث فرضية أن إنستنتج ومنه 

 .حتققت قد" الطائرة الكرة العيب لدى الصد أداء حتسني على اإلنفجارية القوة
حيث إستنتجا أن  "بوكرامت ابلقاسم" و "وقصي فوزي خلف"هذه النتائج مع ما وصلت إليه دراسة كل من  -

للتمرينات البليومرتية أتثري فعال على تنمية القوة اإلنفجارية والقوة املميزة ابلسرعة وكذا "دولفن وآخرون" 
   1 .الذين أكدوا على فاعلية التمرينات البليومرتية على تطوير وحتسني مسافة الوثب

 من جمموعة على حيتوي الذي التدرييب الربانمج للمجموعةإىل اإلنفجارية القوة مس الذي التطور ويعزي -
 ومتنوعة خمتلفة متارين على التجريبية اجملموعة تدريبات إحتوت حيث اإلنفجارية القوة وتطوير لتنمية التمرينات

 العاملة والعضالت األواتر يف الطاقة ختزين إىل يؤدي الذي األمر تقصريها قبل العضلة إطالة األساسي هدفها
 عند القوة أبضعاف تقدر العضالت من املنتجة الطاقة أن إذ املركزي العمل عند متفجرة قوة ينتج ما وهو

 سحب بعد أنه حيث بيوميكانيكي أصل إىل تعود الالمركزي الشد من املتولدة الزايدة أن كما العضلة إطالة
 القوة أضعاف ثالثة إىل القوة هذه تصل وقد تزداد القصوى القوة فإن أقصى إيزومرتي تقلص بعد العضلة
 2.املركزي التقلص من املتولدة

 سيما وال  البدين ابجلانب الفريق مدرب طرف من الكبرية والعناية اإلهتمام إىل أيضا التحسن هذا ويرجع -
 األداء يف واملتعة اإلجيابية النتائج حتقيق يف كبرية أمهية من اجلانب هلذا وما السفلية لالطراف القوة مترينات
 . الرايضي اإلجناز وحتقيق

من خالل ما سبق نقول أن الفرضية الثانية قد حتققت مبعىن أن  الربانمج التدرييب له أثر إجيايب على تطوير القوة 
 سنة 15قل من على العيب كرة اليد  األ السفليةطراف لأل
      

                                         

 .71, ص1997, دطكايتون وهول, املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية, ترمجة صادق اهلاليل, دار أكادمييا انرتانشيوانل, بريوت,  -1
 .15ص مرجع سابق, ,1997يف التدريب,( 1)طلحة حسام الدين, املوسوعة العلمية  -2
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يني وكذا األداء للرايضدي إىل تطوير يف الصفات البدنية يعترب التدريب الرايضي من أهم العوامل اليت تؤ 

هتمام بتعليم هاتني رايضة كرة اليد وجب علينا اإل لألمهية صفيت القوة والسرعة  يف للفريق ونظرا الفردي واجلماعي
البدنية و من أجل معرفة مدى أتثريها على ابقي الصفات تدريب تعتمد على برانمج تدرييب  الصفيت أبنواع وطرق

 املهارية األخرى.
من خالل مناقشتنا لفرضيات الدراسة ومن النتائج احملصل عليها مت التأكد من صحة الفرضيات اجلزئية من 

 أن: خالل التوصل إىل
فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي و البعدي , ولصاحل اإلختبار البعدي لصفة السرعة   ,  توجد -

ختبار البعدي ألفضل النتائج املتحصل عليها وذلك ابملقارنة مع النتائج اليت سجلتها ق اإلمما يدل على حتقي
 .  وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىليف اإلختبار القبلي 

ختبار البعدي لصفة القوة   ختبار البعدي ولصاحل اإلتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي واإل -
ختبار القبلي ألفضل النتائج من اإلختبار البعدي , مما يدل على حتقيق اإلألطراف العلوية لألطراف السفلية وا

 .وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية , 
 وبعد مناقشة نتائج الفرضيات اجلزئية مت التوصل إىل ما يلي:

 
لصاحل  السرعةلصفة ختبار القبلي و البعدي للعينة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإل .1

 .ختبار البعدياإل
لصاحل  القوةلصفة للعينة  ختبار القبلي واالختبار البعديإلوجود فروق ذات داللة إحصائية بني ا .2

 .االختبار البعدي  
تنمية القوة والسرعة  إجيايب يف ومنه نستنتج أن فرضية البحث العامة واليت تقر أبن "للربانمج التدرييب املقرتح أتثري 

.لالعيب كرة اليد قد حتققق
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 القوة  صفيت تطوير يف مهية البالغة للربانمج التدرييبلقد كان الغرض من موضوع حبثنا إبراز وتبيان األ

 على اخلصوص وعلى العملية التدريبية بشكل عام . سنة  15األقل من  اليد لدى العيب كرة  والسرعة
 الثاين والفصل الرايضي والتدريب التدرييب الربانمج على األول الفصل يف الضوء سلطنا املوضوع هذا يف -

 التطبيقي اجلانب يف أما, العمرية واملرحلة اليد كرة على الضوء سلطنا الثالث الفصل ويف –  البدنية الصفات
 عليها املتحصل النتائج إىل توصلنا  العينة أفراد على املطبقة البعدية القياساتو  القبلية القياسات خالل فمن
 . اليد كرة العيب لدى والسرعة القوة  الصفيت تطوير يفاملقرتح  التدرييب الربانمج إستخدام أثر تبني واليت

  يف تطوير الصفات البدنية يف كرة اليد إستخدام هذا الربانمج التدرييب  وكان الزما على مدريب كرة اليد
ال حمال إىل تطوير الصفات البدنية يف كرة اليد واليت تساهم بدورها أثناء احلصص التدريبية وهذا ما يؤدي 

 يف حتسن مستوى الرايضي .
 التدرييب للربانمج:  اإلشكالية يف املطروح التساؤل على اإلجابة ميكن عليها املتحصل النتائج خالل ومن -

 . اليد الكرة العيب لدى والسرعة القوة  صفيت تطوير يف إجيايب أثر املقرتح
وعلى الرغم من اجلهد املبذول يرى الباحث أنه مل يويف كامل حقه هلذا البحث نظرا ألمهيته وتشعب 

فروعه لكنه أيمل أنه ساهم ولو بقدر قليل يف إبراز أمهية الربانمج التدرييب  يف تطوير صفيت القوة والسرعة  
 لدى العيب كرة اليد   . 

 خمتلف يف به يقتد وعون سند يكون وأن,  بعدان هم من على فائدة العمل هذا يكون أن نرجو األخري ويف -
 . هللا شاء إن واملواضيع البحوث
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خطوة ملموسة من خالل بصفة خاصة اليد لقد خطى التدريب الرايضي يف مجيع الرايضات عامة وكرة 

املهارية, النفسية ....(  اخلططية, البحوث والدراسات احلديثة على مستوى الناشئني يف مجيع اجلوانب )البدنية,
 .األساسية يف هذه الرايضة الصفات البدنيةتطوير  وكان اهلدف منها إكتشاف طرق أكثر جناعة وسرعة يف 

صفات البدنية عند الالعب وحيث تعترب الأن النجاح يف أداء مهارات اللعبة يعتمد على مدى كفاءة كما
بصفة عامة وذات أمهية كربى يف األداء املهاري بصفة خاصة  اليدالصفات البدنية مكوان أساسيا ومهما يف كرة 

 وهذا حسب أراء العلماء والباحثني يف هذا اجملال . 
وإمياان منا ابملنهج العلمي ودوره يف تطوير العلوم من خالل الدراسات وقصد تطوير مناهج التدريب جاء 

من ,سنة 15قل مناأللدى العيب كرة اليد دنية البت لتطوير بعض الصفاأثر برانمج تدرييب مقرتح حبثنا بدراسة 
 . الصفاتهذه تطوير أثر إجيايب يف للربانمج التدرييب   كان  إنومعرفة  البدنيةخالل التعرف على هذه اخلصائص 

 :خرجنا إبستنتاجات البدنيةوهبذا الصدد ومن خالل حتليل نتائج اإلختبارات 
لصفة  ولصاحل اإلختبار البعديللعينة البعدي اإلختبار القبلي و فروق ذات داللة إحصائية يف اإلختبار  توجد

 . السرعة 
 .لصفة القوة البعدي ولصاحل اإلختبار البعدي اإلختبار و القبلي توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اإلختبار 

وذلك البدنية يف تطوير بعض الصفات  حانمج التدرييب املقرت الرب مدى أتثري من خالل هذه الدراسة معرفة  وحاولنا
 من خالل مناقشة النتائج ومقارنتها مع الفرضيات املطروحة .

أن  اليت تنص علىجيعلنا نقبل صحة الفرضية العامة,  إثبات للفرضيات اجلزئيةووفقاملا توصلناإليه من 
 لدى العيب الصفات البدنية   بعض تطوير أثر إجيايب يف الربانمج التدرييب املقرتحلربانمج التدرييب الذي يعتمد على ل

 .  اليد كرة 
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ظل ماهي إال دراسة بسيطة وحمصورة يف على ضوء دراستنا وما توصلنا إليه من نتائج يف هذا اجلانب واليت تعترب  

نطالق حبوث ودراسات أخرى يف هذا اجملال أردان أن نعطي بداية إلاإلمكاانت املتوفرة واملوجودة ورغم ذلك فإننا 
 بتوسع وفهم أكثر.

وعلى هذا األساس نتقدم ببعض اإلقرتاحات اليت نتمىن من خالهلا أن تكون عامال مساعدا ومسهال لكل 
 املشاكل اليت جيدها املدربني والالعبني من خالل برامج عملهم .  

  اليدلدى العيب الكرة  لتطوير القوة والسرعة كوسيلة تدريبية فعالة  درييبالربانمج التستخدام إضرورة     . 
 ستفادة إلمكانية اإل اليدكرة   املدربني يف جمال تدريبتوجيه نتائج هذه الدراسة وخطوات تنفيذها إىل

 لالعبني. البدينرتقاء مبستوى األداء من هذه النتائج يف اإل
 األساسية  تطوير الصفات البدنيةلتكون مساعدة يف  هوتكييف الربانمجهذا ستخدام ضرورة التأكيد على إ

 . اليدالكرة  لدى العيب
  وتنفيذ الربانمج العمل على إجراء دراسات وحبوث مشاهبة إلعداد برامج تدريبية تعمل على إدخال

 فريق.  واليت من شأهنا اإلسهام يف حتقيق النتائج اجليدة لل تطوير الصفات البدنيةيف  التدرييب
  وتطوير الصفات يف العملية التدريبية ومدى أتثريها يف حتسن  الربانمج التدرييبإقامة ندوات لشرح أمهية

 .  اليداألساسية يف كرة  البدنية
  إجراء دراسات مشاهبة يف رايضات أخرى و على مراحل سنية خمتلفة حيث أنه جمال خصب للدراسات

 والبحوث. 
  اليداألساسية يف كرة  لتطوير الصفات البدنيةالعمل على توفري األدوات واألجهزة الالزمة . 
  احلديثة. الوسائل الربامج التدريبية و جيب اإلهتمام ابلوسائل احلديثة يف العملية التدريبية من بينها 
  ئل .الوساالربامج و ستعانة هبذه زايدة خربته الفنية والتقنية ابإلجيب على املدرب 
 رتقاء هبم إىل أعلى املستوايت .تطورة يف تعليم الالعبني وذلك لإلنتهاج أساليب مجيب إ 
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 قائمة املصادر واملراجع
I. املصادر: 

 القران الكرمي
  حديث الشريف

 املذكرات:
حممد,رسالة ماجستري يف نظرايت وطرق الرتبية البدنية والرايضية,املدرسة العليا لألساتذة الرتبية البدنية صبان  .1

 والرايضية مبستغامن.
 احملاضرات واملنشورات

إبراهيم كاظم العظماوي, معامل من سيكولوجية الطفولة والقوة والشباب ,دار الشؤون والثقافة العام, بغداد  .1
 .  1999,دط,

    2006 السنة ٬ عمان ٬والتوزيع للنشر جرير دار ٬1ط  ٬ الرايضية الرتبية تعليم ׃ سنة احملا حممد إبراهيم .2
أبو العال أمحد عبد الفتاح و أمحد نصر الدين, فسيولوجيا اللياقة البدنية, دار الفكر  .3

 , 1993العريب,القاهرة,دط,
أبو العالء أمحد عبد الفتاح, التدريب الرايضي واألسس الفيزيولوجية, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر,  .4

 ,  1998, 1ط
 .1992أبو عالء أمحد عبد الفتاح : فسيولوجية اللياقة البدنية . دار الفكر العريب .مصر  .5
الناشئني يف كرة الطائرة,مركزا لكتاب أبواجملد عمرو وإمساعيل اخلكي,ختطيط برامج تربية و تدريب الرباعم و  .6

  1997للنشر,القاهرة,دط,
أمحد فؤاد الشاذيل ويوسف عبد الرسول بوعباس, األسس العلمية لتدريس التمرينات البدنية, الطبعة األوىل,  .7

  ذات السالسل للطباعة والنشر والتوزيع, الكويت   
والتحليل اإلحصائي يف اجملاالت الرتبوية  إخالص حممد عبد احلفيظ ومصطفى حسني,طرق البحث للعلمي  .8

 ,  2000,و النفسية و الرايضية, مركز كتاب النشر,دط
  1999, القاهرة ,  1اسامة رايض : الطب الرايضي و كرة اليد , مركز الكتاب للنشر و التوزيع ,ط .9

  ,  1999أسامة كامل راتب, النمو احلركي, ب ط, دار الفكر العريب, القاهرة مصر,  .10
  , 1993, 1داد مجيل نصيف : موسوعة األلعاب الرايضية املفضلة , دار الكتب العلمية, طإع .11
أمر هللا البساطي,أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته, منشاة املعارف, اإلسكندرية, مصر, دط  .12

,1998   , 
 , 1999ة,دط,بسطويسي أمحد البسطويسي, أسس ونظرايت التدريب الرايضي,دار الفكر العريب,القاهر  .13
 ,  1,1996بسطويسي أمحد,أسس ونظرايت احلركة,دار الفكر العريب,القاهرة,ط .14
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  1999بسيوطي أمحد, أسس ونظرايت التدريب, دار الفكر العريب, القاهرة, دط, .15
 , .1994الرايضة,دار الفكر العريب,القاهرة,دط, هباء الدين سالمة,فسيولوجيا .16
 .  1993سنة ٬مصر ٬دار الكتاب العلمية  ٬موسوعة األلعاب الرايضية املفضلة  ׃مجيل نصيف  .17
. دار الفكر العريب  2جريد الجنريوف . د. تيواندرت : كرة اليد للناشئني و تالميذة  املدارس . ط  .18

.1978   . 
, 5حامد عبد السالم زهران, علم النفس النمو, الطفولة واملراهقة, دار النشر عامل الكتب, القاهرة,ط .19

1995  . 
جتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدم, مكتبة ومطبعة اإلشعاع حسن السيد أبو عبده, اإل .20

  2001, 1الفنية, اإلسكندرية, مصر ,ط
يف تدريب كرة القدم, دار الفكر العريب, مدينة نصر, القاهرة, مصر, حنفي حممود خمتار, األسس العلمية  .21

 دط, 
د.أمر هللا أمحد السباطي : أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاته, منشأة املعارف , اإلسكندرية  .22

,1998  , 
, مناهج البحث يف علوم الرتبية وعلم النفس ,املؤسسة الوطنية للكتاب ,اجلزائر ,دط  ,رابح تركي  .23

1999   
كية إبراهيم كامل وآخرون, طرق التدريس يف الرتبية الرايضية, كلية الرتبية الرايضية, جامعة ز  .24

    1,1998ج. 1طاإلسكندرية
 .   1975زهري السرجيي : أسس الرتبية البدنية ,سوراي , .25
 1980.  سعدية حممد علني يف سيكولوجية املراهقة, دار البحوث العلمية, دط,دت .26
  1993سليمان علي حسن واخرون املبادىء التدريبية يف كرة اليد مديرية دار الكتاب للطباعة والنشر  .27
السيد عبد املقصود, نظرايت التدريب الرايضي,تدريب وفسيولوجيا القوة, مركز الكتاب  .28

 , 1,2001للنشر,القاهرة,ط
القاهرة, دار العريب, د.ط  صدى حممود انشف, اسرتاتيجيات التعلم والتعلم يف الطفولة املبكرة, .29

,2001  , 
املرونة,مركز – حتمل القوة -القدرة– القوة–طلحة حسام الدين وآخرون, املوسوعة العلمية يف التدريب .30

 , 1997الكتاب للنشر,القاهرة,دط,
الرايضي,داراملعارف,القاهرة, يب يف التدر  1 ط طلحة حسام الدين وآخرون,املوسوعة العلمية .31

   2003دط,
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, مركز الكتاب للنشر, القاهرة,  عبد البصري علي: التدريب الرايضي والتكامل بني النظرية والتطبيقعادل  .32
 ,  1999, 1مصر, ط

عبد احلميد شرف, الربامج التدريبية الرايضية, بني النظرية والتطبيق, مركز الكتاب للنشر, القاهرة,  .33
 ,دت,   2ط

 .248, ص1999واإلرتقاء, دار املعرفة اجلامعية,دط,عبد الفتاح دويرار, بسيكولوجية النمو  .34
, , نظرايت تطبيقات, دار الفكر العريب , القاهرة عبيدة صاحل و مفيت إبراهيم محاد,التدريب الرايضي  .35

  , 1994,دط
 عصام الوشاحي, التدريب ابألثقال, القوة والبطولة, دار اجلهاد للنشر والتوزيع,مصر,دط,دت,  .36
اتب أسامة كامل, البحث العلمي يف الرتبية والرايضة وعلم النفس الرايضي,دار عالوي حممد حسن, ور  .37

 .  1999الفكر العريب, القاهرة,دط, 
علمي بن شهبول الشهوي, سطور يف توجيه األبناء, نشرة دورية تصدر عن وحدات اخلدمات اإلرشادية  .38

 . 2002لشهرية, العام التابعة لقسم التوجيه واإلرشاد ابإلدارة العامة ابملنطقة ا
علي فهمي ألبيك وشعبان إبراهيم حممد,ختطيط التدريب يف كرة السلة, ب ط, منشأة املعارف,  .39

  اإلسكندرية  
عمار بوحوش, حممد دنيات, مناهج احبث العلمي وطرق البحوث, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,  .40

 .  1995دط
 ,  2,2001النظريةوالتطبيق, دارا لطباعة للنشر والتوزيع,القاهرة,طعويس اجلبايل,التدريب الرايضي  .41
 عيسان امحد فرج ,مناهج الرتبية البدنية والرايضية, دار الفكر العريب, القاهرة,دط,دت,   .42
  فؤاد هباء السيد, األسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة, دار الفكر العريب, دط,دت, .43
 .  1998. األردن  1تدريب الرايضي .دار الفكر للطباعة و النشر .طأسس القاسم حسن حسني : .44
األعمار املختلفة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,  حسن حسني,علم التدريب الرايضي يفقاسم  .45

 ,  1997, 1عمان, األردن, ط
   1987, القاهرة,  1مبادئ التدريب الرايضي .دار البعث ,طقالة امساعيل : .46
املرجع يف الفيزيولوجيا الطبية, ترمجة صادق اهلاليل, دار أكادمييا انرتانشيوانل, بريوت,دط ول,كايتون وه .47

,1997 . 
كمال السوقي, النمو الرتبوي للطفل املراهق, دروس فيعلم النفس اإلرتقائي, دار النهضة العربية, بريوت,  .48

 .  دط,دت
  2004,  2كمال مجيل الربضي, التدريب الرايضي للقرن الواحد والعشرين, دار وسائل النشر, ط .49
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كمال درويش و عماد الدين عباس و سامي حممد علي, األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد, مركز  .50
 ,  1998الكتاب للنشر, دط .

 . 1991, القاهرة, 1التوزيع ,طكمال درويش وآخرون: الدفاع يف كرة اليد , مركز الكتاب لنشر و  .51
 .    1997,مصر,  3كمال عبد احلميد : اللياقة البدنية ومكوانهتا . دار الفكر العريب ,ط .52
 .   1980كمال عبد احلميد , حممد صبحي حسنني : القياس يف كرة اليد . دار الفكر العريب .  .53
 . 1970رس, دار الفكر العريب, كمال عبد احلميد, زينب فهمي: كرة اليد للناشئني وتالمذة املدا .54
 مايكل رينولدز, عمل اجملموعة يف التعليم والتدريب, جمموعة النيل العربية, دط  .55
حممد جابر بريقع و إيهاب فوزي البدوي, املنظومة املتكاملة يف تدريب القوة والتحمل العضلي ,منشأة  .56

 . 2006املعارف اإلسكندرية,دط,
, القاهرة ,  1اد النفسي يف كرة اليد , مركز الكتاب للنشر ,طعدحممد حست عالوي و آخرون : اإل .57

2002   . 
ختبارات األداء احلركي, طبعة الثالثة,دار الفكر إحممد حسن عالوة وحممد نصر الدين رضوان,  .58

  ,ص 1994العريب,القاهرة, 
عريب, القاهرة, حممد حسن عالوي, علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,  دار الفكر ال .59

 ,  2002مصر,دط, 
 , 3,1997حممد حسن عالوي, علم التدريب الرايضي,دار املعارف,القاهرة,ط .60
حممد حسن عالوي, حممد نصر الدين غضبان, القياس يف الرتبية الرايضية وعلم القياس الرايضي, دار  .61

 كك: 1996 -3الفكر العريب, القاهرة, مصر,  ط
معاين,موسوعة التدريب الرايضي التطبيقي,مركز الكتاب  حممد صبحي حسانني وأمحد كسري .62

 . 1,1998للنشر,القاهرة,ط
, دار الفكر العربني القاهرة, 1حممد صبحي, القياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضية,ج .63

  . 3,2000مصر,ط
دار الفكر العريب , حممد نصر الدين رضوان , اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية و الرايضية ,  .64

 .  2003القاهرة,دط,  
 ,  1997حممدإ براهيم شحاتة,التدريبب األثقال,منشأة املعارف,اإلسكندرية,دط, .65
 حممود أبو العينني و مفيت إبراهيم محاد, ختطيط برامج إلعداد العيب كرة القدم, دار الفكر العريب .66

   مصر, دط, دتالقاهرة,  
 الشاطئ , نظرايت و طرق الرتبية البدنية , املطبوعات اجلامعية , حممود عوض بسيوين , فيصل ايسني .67

  .   1992اجلزائر, 
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ختبارات والقياس يف الرتبية الرايضية, مروان عبد اجمليد إبراهيم, األسس العلمية والطرق اإلحصائية لإل .68
 .  1999عمان, األردن,دط, 

للياقة البدنية, مكتبة ومطبعة اإلشعاع  مصطفي السايح حممدو وصالح انس حممد , االختبار األوريب .69
 .   1,2000الفين , القاهرة ,ط

 .    2001, القاهرة 2مفيت إبراهيم محاد  التدريب الرايضي احلديث . الفكر العريب ,ط .70
قيادة, دار الفكر العريب, القاهرة, مصر, -تطبيق -مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلديث, ختطيط .71

      1998, 1ط
مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقة, دار الفكر العريب, القاهرة,  .72

 .  1996مصر,دط,  
طبعة األوىل, دار الفكر العريب,  (،مفيت إبراهيم محاد, التدريب الرايضي احلديث )ختطيط, تدريب, قيادة .73

 . , 1996القاهرة, 
 . 2002, 1ايضي, املختار للنشر, القاهرة, طمفيت إبراهيم محاد, التدريب الر  .74
 , .  2004منري جرجس : كرة اليد للجميع . دار الفكر العريب . مصر . .75
 , 2008سنة  ٬القاهرة مصر  ٬دار الفكر العريب للنشر   ٬كرة اليد للمجتمع  ׃منري جرجس إبراهيم  .76
 .  . 1994. . دار الفكر العريب  4منري جرسي إبراهيم : كرة اليد للجميع . ط  .77
 مهند حسني الشتاوي وأمحد إبراهيم احلواجا, مبادئ التدريب الرايضي,دار وائل .78

     1,2005للنشر,عمان,األردن,ط
موريس آجنرس, منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية, ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون, دار القصبة  .79

   ,, 2004للنشر,اجلزائر,دط, 
س الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضية,دار الثقافة للنشر والتوزيع, الدار انهد رسن سكر,علم النف .80

 ,  2002العلمية الدولية,للنشر والتوزيع, عمان, األردن,دط, 
نبيلة أمحد عبد الرمحان و سلوى عز الدين فكري, منظومة التدريب الرايضي, دار الفكر العريب,  .81

 ,  2003القاهرة,دط , 
   االسكندرية.ايسر دبور: كرة اليد احلديثة, دار املنشأة ,  .82
    دت,,1حيي السيد احلاوي, املدرب الرايضي, املركز العريب للنشر, القاهرة,ط .83
 ,  2000يوسف الزم كماش,اللياقة البدنية لالعيب كرةالطائرة, دارالفكر,عمان, األردن,دط, .84
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 ابللغة الـجنبية : املراجع   -
85. DORNHORFF.M.H ,L’éducation physique et sportive ,office,  
86. des publication universitaire ,Alger ,1993 
87. E.Hahn , entrenement Sportif de l'enfant , édition vigot , paris 

1981    
88. Edgarthil et marniel de l'éducateur sportif, paris 10eme édition, 

vigot,  . 
89. Juorgon Wei neck , manuel entrainement ,édition Vigo T 86   
90. Jürgen Weineck, Biologie du Sport, Edition Vigot, Paris 1992,      
91. mercellio braconnier, psychologie de l'adolescent, Masson 2006   
92. Weineck,g, biologie du sport, paris, ed, vigot, 1996,  . 

  اإللكرتونية:املواقع  
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 املرحلة الرئيسية

 :1التموين
 ( م2كل العب ييمتلك حبل طوله )  

 القفز ابملكان ابحلبل بسرعة سريعه -

 التكرارات ثالثون -

 ( اث20مرات الراحة بينهم )ثالث  -

 
 

 :2التمرين
القفز اىل االمام ابلقدمني املضمومتني من فوق مخسه  

عشرة كره طبيه املوضوعة على االرض الواحده بعد 
 ( م1االخرى واملسافة بينهم )

 (اث20اربع مرات الراحة بينهم ) -
 
 

 :3التمرين
القفز ضما مع وضع عشرة كرات طبية املوزعة على 

 االرض 
 ا لقفز ميينا ويسارا من فوق الكرات  -
 التكرارات عشر   -
 ( اث15الراحة بينهم )  -
 

 :4التمرين 
 الكرة اليديف   مقابلة 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 
   
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 
 

 د10

 30 
 اث20راحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 اث20راحة 

 
 
 
 
 
 
 

 15احةر 10
 اث

 املرحلة
 اخلتامية

متديد العضالت مع اجلري اخلفيف حول امللعب 
 إلعادة الالعبني للوضع الطبيعي 

  د10 



 

   

 
 د80(                                                      زمن الوحدة: 02 ) التدريبية رقماحلصة 
 %70-60الشدة:                                                    السرعةتنمية اهلدف: 

 ارةصفا ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                      اهلجوم حتسني   -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلةالتحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  عضلي التسخينية + متديد -

 
 

 د15

 

 املرحلةالرئيسية

 
 

 )تعلق الظهر مواجه لعقل احلائط(:1التمرين 
تبادل رفع الرجلني وحفضهما .)تكون الرجالن ممتداتن او مثنيتني 

 وميكن استخدام ثقل اضايف مثل الكرة الطبية .
  . 
 
 

يقف املدرب يف منتصف امللعب ومعه الكرات , ستة :2التمرين 
خط املنتصف , عند اشارة املدرب ينطلق اجلميع العبني يقفون على 

ابقصى سرعة وكل وفق مركزه يف اللعب , ميرر املدرب الكرة الحد 
 الالعبني ليقوم ابلتصويب حنو املرمى .

  
 

قاطراتن من الالعبني تقفان يف مركز اجلناحني عند اشارة :3التمرين
ف امللعب ميرر املدرب ينطلق الالعبان سوية لالمام , وبعد اجتياز منتص

احلارس اىل احدمها , الذي يستلم الكرة ويصبح مهامجا وحياول 
 التصويب حنو املرمى واالخر مدافعا 

  
 

 : 4التمرين 
 اليد كرة  يف   مقابلة 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم املرحلةاخلتامية
  

 



 

   

 د80(                                                      زمن الوحدة: 03التدريبية رقم )احلصة  
 %70-60الشدة:                           لألطراق العلوية تنمية القوة اإلنفجاريةاهلدف: 

 صفارة ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                       التصويبحتسني   -
 
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  لعبة شبه رايضية ) السلسلة (  -

 
 

 د15

 

 املرحلةالرئيسية

 :1التمرين 
 عاليا .حيمل الالعب الكرة الطبية ابلذراعني 

يقوم الالعب برمي الكرة على احلائط من فوق الرأس  -
 ابلذراعني

 التكرارات مخسة عشر -

 (اث20مخس مرات راحة بينهم ) -
 :2التمرين

 وقوف الالعب امام متوازي . 
 التوازي .االستناد ابلذراعني املمدودتني على  -

 ثين ومد الذراعني اسفل اعلى . -

 التكرارات مخسة عشر . -

 ( اث20مرات راحة بينهم ) اربع -
 :3التمرين 

 وقوف الالعب امام كرسي . 
 االستناد االمامي على كرسي مع مد اجلسم على االستقامته . -

 ثين ومد الذراعني ابستمرار -

 ( اث20الراحة بينهم )  10التكرارات  -
 :4التمرين
 اليد يف كرة  مقابلة 

 ن

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 
   
 

 د15
 
 
 
  

 د15

15 
 اث20راحة 

 
 
 
 
  

15 
 اث20راحة 

 
 
 
  
 

10 
 اث 20راحة

 املرحلةاخلتامية
  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 
 
 
 
 



 

   

 د80(                                                      زمن الوحدة: 04 ) التدريبية رقماحلصة  
 %70-60الشدة:                                                    السرعةتنمية اهلدف: 

 ارةصفا ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                      اهلجوم حتسني   -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلةالتحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  التسخينية + متديد عضلي -

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
جمموعة من الالعبني تقف على احد خطوط :1التمرين 

امللعب تبدأابجلري عند  مساع صافرة املدرب والوثب اىل 
 االعلى ورفع الركبتني لتلمس الصدر 

مث اجلري اىل احد خطوط امللعب حسب اشارة املدرب  -
. 

يقف املدرب مع قاطرتني ليشكل مثلثا معهما , :2التمرين
وتبادل املراكز بني الالعبني مترير الكرة واستالمها مع الدرب 

 يف القاطرتني بعد كل متريرة  وبسرعة وهكذا .
اربع قاطرات يف مركز الساعد واجلناح  والالعب  :3التمرين 

الوسط اخللفي مع حارس املرمى يف كل من اهلدفني , الكرات 
مع قاطرة الالعبني يف مركز الالعب الساعد االمين , ميرر 
الكرة اىل الالعب الساعد الكرة اىل الالعب الوسط اخللفي 

لذي الذي بدوره ميرر الكرة اىل الالعب يف مركز اجلناح ا
يصوب حنو املرمى , ومبجرد انطالق الكرة اجلناح االمين حنو 
املرمى ينطلق اجلناح االيصر ابقصى سرعة ليستلم الكرة من 
حارس املرمى بعد منتصف امللعب ويقوم ابلتصويب حنو 

 املرمى .
 
 
 
 
 

 د.الي كرة يف   مبارات -

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 
   
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 
   
 
 
 
 

10 
 اث 30راحة

 اخلتامية املرحل
  سممترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء ال

 
  د10



 

   

 د80(                                                      زمن الوحدة: 05التدريبية رقم )احلصة  
 %70-60الشدة:                                            اإلنفجاريةتنمية القوة اهلدف: 

 صفارة ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                        حتسني  اإلرتقاء -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

املرحلة 
 التحضرية

 التحية الرايضية -

 احلصةشرح هدف  -

جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف ا 
 التسخينية + متديد عضلياحلصة 

 

 
 

 د15

 

املرحلة 
 الرئيسية

 :1التمرين
وقوف الالعب مع وضع عشرة موانع امامه ارتفاع  

 م1سم( واملسافة بينهم )50كل منها)
القفز عاليا ابحلجل برجل واحده من فوق  -

 املوانع ) ابلتبادل (

 التكرارات ستة لكل رجل  -

 (ات 20الراحة بينهم ) -
 :2التمرين

 نفس التمرين السابق الكن  
 القفز عاليا مع ضم الرجلني من فوق املوانع  -

 (   20التكرارات ستة لكل رجل الراحة ) -
 : 3التمرين

مع مسك مشطي القدمني  –اجللوس الطويل ضما  
 حبزام والذراعني ممدوداتن 

 مع املقاومة هبما  –سحب املشطني  -

 التكرارات عشرون  -

 ( اث10اربع مرات الراحة )  -
 :4التمرين 

 
 يدكرة ال يف   مقابلة 

 
 
 
 

 

 
 

 د15
 
 
 
  
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15
 
 
 

 د15

12 
 اث20راحة 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 اث20راحة 

 
 
 
 
4 

 اث 10راحة

مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة  املرحلة اخلتامية
 اجلسمأعضاء 

  د10 

 



 

   

 
 د80زمن الوحدة:                                                      (06) التدريبية رقماحلصة  

 %70-60الشدة:                                                    السرعةتنمية اهلدف: 
 صفارة ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                       حتسني  اإلرتقاء -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلةالتحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

   التسخينية + متديد عضلي
 

 

 
 

 د15

 

 املرحلةالرئيسية

)وقوف ميل ,استناد على عقل حائط تكرار :1التمرين 
 من الفخذ اماما عاليا مث الرجوع ( رفع اجلزء العلوي 

ميكن استخدام بعض املقاومات كاكياس الرمل او اجلبال 
املطاطية وتثبيتها على اجلزء العلوي من الفخذ لزايدة 

 املقاومة .
عاليا والظهر  )جلوس قرفصاء مع املسك:2التمرين

 مالصق لعقل احلائط وتثبيت ثقل مناسب على الساقني (
تبادل ثين الساقني ومدمها مع مراعات عدو ملس االرض 

 ابلرجلني 
العبان يف مركز اجلناح وحارس مرمى , ميرر :3التمرين

اجلناح االول الكرة حلارس املرمى مث ينطلق هو وزميله 
نفسه ليستلم الكرة من اجلناح الثاين اىل االمام يف الوقت 

احلارس بعد اجتيازه منتصف امللعب مث ميررها اىل اجلناح 
الثاين الذي بدوره يصوب حنو املرمى  .وينفذ التمرين من 

 جهيت امللعب .
 :4التمرين 
 . كرة اليديف   مقابلة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
راحة 
 اث30

 
 
 
 

10 
راحة 
 اث30

 
10 

فرتة  
 الرجوع 

 املرحلةاخلتامية
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

 اجلسم
  د10 



 

   

 
 د80زمن الوحدة:                                                       (07) التدريبية رقم احلصة 
 %70-60الشدة:                           لألطراق العلوية تنمية القوة اإلنفجاريةاهلدف: 

 صفارة ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                     تصويب حتسني  ال -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 خمتلف التمارين جري خفيف حول امللعب مع إجراء -

 التسخينية + متديد عضلي -
 

 
 

 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 تعلق الالعب ابحلبل املتديل من االعلى .  :1التمرين 
 م والنزول وهكذا  3التسلق من االعلى ملسافة  -

 التكرارات عشرة -

 اث 20ستة مرات الراحة بينهم  -
 كغ 3:رمي الكرة الطبية بني العبني وزن 2التمرين 

الكرة بينهما من الصدر مع اتكيد على مد رمي  -
 الذراعني اثناء الرمي

 20التكرارات  -

 اث 15مخس مرات الراحة بينهما  -
 :3التمرين 

استناد الالعب االول على ذراعيه مع ثين رجليه و رفعهما  
 لالعلى 

وقوف الالعب الثاين خلف االول مع مسك ركبتيه  -
 ورفعهما لالعلى

يقوم الالعب الثاين برفع ودفع الالعب االول لالسفل  -
 واالمام )ابلتبادل ( 

 15التكرارات  -

 اربعة مرات الراحة بني فرتة التبادل  -
 :4التمرين 
 كرة اليد يف   مقابلة 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 د15
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

 د15

10 
راحة 
 اث20

 
 
 
 

20 
   15 راحة 

  
 
 
 
 15 

 فرتة التبادل 

مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء  اخلتامية املرحلة
 اجلسم

  د10 

 



 

   

 
 د80(                                                      زمن الوحدة: 08 ) التدريبية رقماحلصة 
 %70-60الشدة:                                                    السرعةتنمية اهلدف: 

 ارةصفا ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                       حتسني  اإلرتقاء -
 تالتكرارا املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلةالتحضرية

 التحية الرايضية -

 شرح هدف احلصة -

 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين -

  التسخينية + متديد عضلي -

 
 

 د15

 

 لرئيسيةاملرحلة ا
 
 
 
 
 
 
 

 
جمموعة من الالعبني تقف على احد خطوط :1التمرين 

امللعب تبدأابجلري عند  مساع صافرة املدرب والوثب اىل 
 االعلى ورفع الركبتني لتلمس الصدر 

مث اجلري اىل احد خطوط امللعب حسب اشارة  -
 املدرب .

مثلثا معهما , يقف املدرب مع قاطرتني ليشكل :2التمرين
مترير الكرة واستالمها مع الدرب وتبادل املراكز بني الالعبني 

 يف القاطرتني بعد كل متريرة  وبسرعة وهكذا .
اربع قاطرات يف مركز الساعد واجلناح   :3التمرين 

والالعب الوسط اخللفي مع حارس املرمى يف كل من 
اهلدفني , الكرات مع قاطرة الالعبني يف مركز الالعب 
الساعد االمين , ميرر الكرة اىل الالعب الساعد الكرة اىل 
الالعب الوسط اخللفي الذي بدوره ميرر الكرة اىل الالعب 

لذي يصوب حنو املرمى , ومبجرد انطالق يف مركز اجلناح ا
الكرة اجلناح االمين حنو املرمى ينطلق اجلناح االيصر ابقصى 
سرعة ليستلم الكرة من حارس املرمى بعد منتصف امللعب 

 ويقوم ابلتصويب حنو املرمى .
 
 
 
 
 

 اليد كرة يف  مبارات -
 
 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 د15
 
 
 
   
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 د15

10 
 اث30راحة 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 اث30راحة 

 
 
 
   
 
 
 
 

10 
 اث 30راحة

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم. املرحلة اخلتامية



 

   

 
 د80(                                                      زمن الوحدة: 09التدريبية رقم )احلصة  

 %70-60الشدة:                                            اإلنفجاريةتنمية القوة اهلدف: 
 صفارة ، ميقايت، كراتاألدوات:                                                        حتسني  اإلرتقاء -
 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضرية

 التحية الرايضية -
 احلصةشرح هدف  -
 ينجري خفيف حول امللعب مع إجراءخمتلف التمار  -
 التسخينية + متديد عضلي -

 

 
 

 د15

 

 املرحلةالرئيسية

 :1التمرين
الوقوف ضما  امام اربع صناديق خشبية ابرتفاع ثالث طبقات 

 م( 1واملسافة بني الصندوق واالخر ) 
القفز عاليا ابلقدمني املضمومتني فوق الصندوق مع  -

 اهلبوط جلهة الثاين وهكذا جلميع الصناديق 
 التكرارات عشرة  -
 ( اث30الراحة بينهم )  -

 :2التمرين
 نفس التمرين السابق الكن  
كغ فوق الرقبة 2الوقوف ضما مع محل كيس رمل وزنه  -

 امام صندوقان .
امل واهلبوط يف اجلهة القفز فوق الصندوق مع االنثناء الك -

 الثانية .
 (10التكرارات ) -
 ( اث10الراحه بينهم ) -

 :  3التمرين
 وقوف الالعب صما وامامه مقعد سويدي )مبسطة( . 
 القفز من فوق املقعد السويدي للجهتني. -
 ( اث10ستة مرات الراحة بينهم ) -
 10تكرارات  -

 :4التمرين 
 كرة اليد يف   مقابلة 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 د15
 
 
 
  
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 

 د10
 
 
 
  

 د20

10 
راحة 
 اث30

 
 
 
 
 

10 
راحة 
 اث30

 
 
 
 
6 

 20راحة
 اث

  د10  مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم املرحلة اخلتامية
 



 

   

 
 (2الملحق رقم )



 

   



 

   



 

   

 
 



 

   

 

 بعونتمت
 هللا 

 
 
 



 

   

 الدراسة:ملخص 
دراسة   -سنة  15أقل من  –لدى العيب كرة اليد  البدنية وحدات تدريبية مقرتحة لتطوير بعض الصفات :الدراسة عنوان 

 . رايضي للهواة األمل قمار بلدية قمار والية الواديالميدانية لنادي 
   .البحثلعينة  يدكرة الالعيب   لدى والسرعةالقوة صفيت  تطويريف املقرتح  الربانمج التدرييبالوقوف على دور :هدف الدراسة 
  لعينة البحث  صفيت القوة والسرعة لدى العيب كرة اليد إجيايب يف تطويراملقرتح أتثري هل للربانمج التدرييب :مشكلة الدراسة 
 :فرضيات الدراسة 

  .لعينة البحث صفيت القوة والسرعة لدى العيب كرة اليد يف تطوير إجيايب أتثري للربانمج التدرييب املقرتح  الفرضية العامة:
 الفرضيات اجلزئية:

 لعينة البحث لدى العيب كرة اليد يف صفة السرعةالبعدي  اإلختبارختبار القبلي و توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإل. 
 لعينة البحث لدى العيب كرة اليد القوةيف صفة واإلختبار البعدي  القبليختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اإل. 

 :اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة  
سنة  15أقل من  - النادي الرايضي للهواة األمل قمار بلدية قمار والية الوادي العيب  عينة الدراسة كانت قصديه  تتمثل يفالعينة : 

 ( .العبا  12البالغ عددها )و  -
 :إىل حدود أواخر شهر أفريل . سبتمربابلنسبة للجانب النظري من بداية شهر  اجملال الزماين 

 .أفريلإىل منتصف شهر  يفيفر  ئلابلنسبة للجانب التطبيقي مت إجراء اإلختبارات وتنفيذ الربانمج التدرييب من أوا
 : وهو املركب الرايضي  األمل قمارالنادي الرايضي للهواة مشلت دراستنا مقر التدريب واملنافسة لفريق اجملال املكاين. 
  : ستخدمنا يف حبثنا هذا املنهج التجرييب .إاملنهج املتبع 

 ع البياانت عن طريق                 ومت مج بعتمدان يف الدراسة امليدانية على تصميم برانمج تدريبيإ: الدراسة يف املستعملة األدوات 
  القبلية والبعدية. بدنية  اإلختبارات

 :النتائج املتوصل إليها -
-له أتثري يف تطوير صفة القوة والسرعة عند العيب كرة اليد  القوة والسوعة الربانمج التدرييب املقرتح املبين على أساس متارين  

 .سنة  15أقل من 
هو األفضل لتطوير صفة القوة والسرعة ويتضح ذلك  سرعةستخدام التمرينات اخلاصة ابلقوة والالربانمج التدرييب املقرتح إب 

 .  من خالل وجود فروق ذات دالله إحصائية بني القياسني القبلي و البعدي وذلك لصاحل القياس البعدي 
 تطوير يف كبري وبشكل ساعد املقرتح التدرييب الربانمج تنفيذ أثناء ابلقوة والسرعة اخلاصة التمرينات من الكثري إستخدام 

 . سنة 15أقل من  - كرة اليد العيب عند القوة والسرعة صفة
 :قرتاحات وتوصياتإ -
  كرة اليدلدى العيب   لتطوير القوة والسرعة كوسيلة  تدريبية  فعالة    الربانمج التدرييب ستخدام إضرورة.  
  كرة اليد.األساسية يف   الصفات البدنيةتطوير يف العملية التدريبية ومدى أتثريها يف  الربامج التدريبية إقامة ندوات لشرح أمهية 
   رتقاء ستفادة من هذه النتائج يف اإلإلإلمكانية ا كرة اليدتوجيه نتائج هذه الدراسة وخطوات تنفيذها إىل املدربني يف جمال تدريب

 لالعبني.  البدينمبستوى األداء 
  واليت من شأهنا اإلسهام  طوير الصفات البدنية تالعمل على إجراء دراسات وحبوث مشاهبة إلعداد برامج تدريبية تعمل على

 .تحقيق النتائج اجليدة للفريقف


