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  ملخص البحث 
  على  بعض استخدام تدریبات التحمل متنوعة المسارات الحركیة  تأثیر

  لناشئى كرة القدم داءات المھاریة والوظیفیةاأل

  مود تركى محمود محمد رفعت مح: إسم الباحث  -

  المقدمة ومشكلة البحث  -
  

ــــكل  ــــرة بشــ ــــة االخیــ ـــى االونــ ــرة القــــــدم فــ ــة كــــ ــدرات البدنیــــــة الخاصـــــة بلعبــــ ــة القــــ ـــــد ازدات اهمیــــ لق

ــــــى كـــــــل  ـــــى اللعــــــب ف ــادرا علــ ــــ ــون الالعــــــب ق ـــث  یجــــــب ان یكـــــ ــــب حیـــ ـــات اللعـــ ـــــادة متطلبـــ ـــوظ لزیـ ملحـــ

ــــرع ـــــى ان ســ ــوم ،إضــــــافة ال ـــدفاع والهجـــ ــــي اعمــــــال الـــ ــاركا فـ ـــــاطق بســــــاحة الملعـــــب  مشــــ ـــة المن ة وكثافـــ

ــات  ـــىالتحركـــــ ـــ التــــ ــن اللیاقــــ ــــالى مـــــ ــتوى عـــ ـــــود مســـــ ــترط وجــ ـــذى یشـــــ ــــر الــــ ـــــوظ االمـــ ـــــكل ملحــ ة ازدات بشــ

 )٧:٤٩( .البدنیة لدى جمیع العبى الفریق

ــــیة  ــم القــــــدرات البدنیــــــة االساســ ــد أهــــ ــــل یعــــــد أحــــ ـــع أن التحمــ ــارت العدیــــــد مــــــن المراجـــ ــد أشــــ ولقــــ

ـــــدم ، ــرة القـ ــى كــــ ــــ ــــة لالعب ـــــاءة البدنیــ ــــا الكفـ ـــــوم علیهــ ــــى تقـ ـــه التــ ــــث یُ  والهامـــ ــــم حیــ ـــــن أهــ ــل مـ ـــــد التحمــــ عـ

ــــد ــرة القـ ــــاط كـــ ــــى نشـ ـــؤثرة فـ ــة المــ ـــفات البدنیـــ ـــبالصــ ـــروریة لالعــ ـــات الضــ ــ ، كمـــــا یعتبـــــره م وأحـــــد المتطلب

ــراء أحـــــد الجو  ــیة للفـــــوز فـــــى المباریـــــاتالخبـــ ـــب الرئیســـ ــــة انــ ــــى أهمیـ ــا إلـ ــیر أساســـ ـــل یشـــ ــوم التحمــ ، ومفهـــ

ــ ـــل الــــ ــــة ونقـــ ـــعة الحیویــ ــــب والــــــرئتین والســـ ـــل القلــ ــدریب نحــــــو تطــــــویر عمـــ ــــاه التــــ ــــالت ، أو إتجــ دم للعضــ

   )٥٩: ١٩( .ة ،ومن ثم زیاده القدرة الهوائیةتحمل أداء المجهود لفترة طویل

ـــالل عمـــــل  ـــثومـــــن خــ ــادى النجـــــوم الریاضـــــى  الباحــ ـــة الناشـــــئین  بنـــ ــدم لمرحلــ ــرة قـــ كمـــــدرب كـــ

ــــیة  ــــة الریاضــ ـــاب بكلیــــــة التربیــ ــم االلعـــ ــاعد بقســــ ـــدرس مســــ ـــى عملــــــه كمـــ ــــافة الـــ ـــادات باإلضــ ـــة الســـ بمدینـــ

ــة الســـــا ـــة مدینـــ ـــت جامعــ ــة تحــ ـــث لمباریـــــات دورى منطقـــــة المنوفیـــ ) ١٦(دات ومـــــن خـــــالل متابعـــــة الباحــ

ــــر مـــــن  ـــب لـــــدى كثیـ ـــور التعــ ـــارى وســـــرعة ظهــ ـــى مســـــتوى األداء المهــ ــ ـــاض ف ـــود إنخفــ ــظ وجــ ســـــنة الحـــ

ـــث  ــاراة حیـــــث یـــــرى الباحــ ـــمة مـــــن المبـــ ـــة فـــــى االوقـــــات الحاســ ــة الناشـــــئین  وخاصــ ــین فـــــى مرحلـــ الالعبـــ

ــ ــع إلــــى ضــــعف اســــتخدام كثیــــر مــ ــد یرجــ ــى االســــالیب والطــــرق العلمیــــة لتنمیــــة  أن ذلــــك قــ ن المــــدربین إلــ

ــــل  ـــدرات التحمــ ــة وقـــ ـــفة عامــــ ـــین  بصـــ ـــــة لالعبـــ ـــــة  والمهاریـ ـــــدرات البدنیـ ـــــاص ( وتطویرالقـ ــام والخـ ) العــــ

ـــة  ــة أحادیــــ ــــ ــدریبات نمطی ــــ ــان باســــــتخدام ت ــــ ـــن األحی ـــــر مـــ ــى كثیـ ـــــا فــــ ــتم تنمیتهـ ـــــى یــــ ــــة والتـ ــفة خاصــ بصــــ

ــــى  ـــار الحركــــ ــــ ـــول Monotonyالمسـ ــــ ـــرى حـ ــــ ــى الجـ ــــ ـــــا علــ ــد أغلبهـــ ــــ ــــــل  یعتمــ ــا یجعــ ــــ ـــط ممــ ــــ ـــب فقـ الملعـــــ

ـــى مســـــتوى  ـــلبا علــ ــا یـــــنعكس ســ ـــة والتشـــــویق ممـــ ـــل إلفتقادهـــــا لعـــــاملى الدافعیــ ــین  یشـــــعرون بالملــ الالعبـــ
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ــال  ــــى مجـــ ــة فـ ــة المتخصصـــ ــــع العلمیـــ ــــراءات للمراجـ ـــض القـ ــن خـــــالل بعــ ـــئین ، ومـــ ـــین الناشــ ــ أداء الالعب

ــــتخدمت ــــى اسـ ــابقة والتـ ــات والبحـــــوث الســـ ــــى للدراســـ ـــح المرجعــ ـــالل المســ ـــن خــ ــدم ومــ ــــرة القـــ ـــدریبات  كـ تـــ

ــدریبات التحمــــل  ــ ــاك نــــدرة فــــى اســــتخدام  ت ــ ــــإن هن ـــم الباحــــث ف ــدود علـ ـــى حــ ــى كــــرة القــــدم وفـ ــل  فــ التحمــ

ــدم، وهـــــذا مـــــا دعـــــا  ـــى كــــرة القـــ ـــیط للتـــــدریب علـــــى التحمـــــل فــ متنوعــــة المســـــارات الحركیـــــة  عنـــــد التخطـ

ـــدریبات ــن الباحــــث للتعـــــرف علــــى تـــــأثیر اســــتخدام تــ ـــة مـــ ــة علمیـ ـــة كمحاولـــ ــــام بهـــــذه الدراسـ  الباحــــث للقی

ـــــدرات التحمـــــل واألداءات المهار  ــــض ق ــى بعـ ـــــة  علـــ ــــة المســـــارات الحركی ــــل متنوعـ ـــة التحمـ ـــة  والوظیفیـــ یــ

  .لناشئى كرة القدم 
  

 هدف البحث -

ـــة  ـــــ ـــل متنوعـ ــــ ـــدریبات التحمــ ــــ ـــتخدام تــ ــــ ــــدریبى باســ ــــ ـــامج تـ ــــ ـــــمیم برنــ ـــــى تصــــ ــــ ــــث إل ــــ ـــدف البحـ ــــ یهــ

ــة وا ـــل واآلداءات المهاریـــــ ـــــدرات التحمــــ ــــض قــ ــــى بعـــ ــــا علـــ ـــــة تأثیرهـــ ــة لمعرفــ ــارات الحركیـــــ ـــة المســـــ لوظیفیــــ

  .لناشئى كرة القدم
  

  فروض البحث  -

ــــة  .١ ــــ ــــــدى للمجموعـ ــــى و البعـــ ـــــین القبلـــــ ـــــطى القیاســــ ــــین متوســــ ـــائیا بـــــ ــــ ـــة احصــ ــــ ـــــروق دالــ ـــــد فــــ توجــــ

ـــالح  ـــد البحـــــث لصـــ ـــــة قیــ ـــــة والوظیفی ـــرات المهاری ـــل والمتغیـــ ـــدرات التحمــ ــــى بعـــــض قــ ــة  فـ التجریبیـــ

 .القیاس البعدى

ــــى و الب .٢ ـــــین القبلـــــ ـــــطى القیاســــ ــــین متوســــ ـــائیا بـــــ ــــ ـــة احصــ ــــ ـــــروق دالــ ــــد فــــ ــــة توجـــــ ــــ ــــــدى للمجموعـ عـــ

ـــث  ــــ ــد البحـ ــــ ــ ـــــة  قی ـــ ــة والوظیفی ــــ ــ ــرات المهاری ــــ ـــــل و المتغیــ ــدرات التحمـــ ــــ ــ ـــض ق ــى  بعـــــ ــــ ــ ــابطة ف ـــــ الضـ

 .لصالح القیاس البعدى

توجد فروق دالة احصائیا بین متوسطى القیاسین البعدیین للمجموعتین التجریبیة والضابطة فى   .٣

قیـاس البعـدى للمجموعـة بعض قدرات التحمل والمتغیرات المهاریة والوظیفیة قید البحث لصـالح ال

  التجریبیة

   منهج البحث

ـــــالل  ــــن خــ ـــــث ، مـــ ــــــذا البحــ ـــة هـ ــــة لطبیعــــ ــرًا لمالئمتـــ ــــ ـــي نظـ ـــــنهج التجریبــــ ـــــث المــ ــتخدم الباحــ ــــ إسـ

  . التصمیم التجریبي لمجموعتین متكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة 
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  : عینة البحث -

سنة بنادي النجوم ) ١٦(م تحت تم إختیار عینة البحث بالطریقة العمدیة من ناشئي كرة القد •

 ٢٠١٥/٢٠١٦الریاضي بمدینة السادات المسجلین بمنطقة المنوفیة لكرة القدم الموسم الریاضى 

ناشىء لدواعى ) ٢(ناشىء استبعد الباحث منهم إثنان ) ٢٦(للعینة االساسیة وبلغ حجم العینة 

قسمت إلى مجموعتین ناشئًا ) ٢٤(االصابة وعدم االنتظام فى التدریب، لتصبح العینة 

ناشىء واالخرى مجموعة ضابطة وعددها ) ١٢(متساویتین إحداهما مجموعة تجریبیة وعددها 

  . ناشئ ) ١٢(

  :األدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث  •

  ساعة إیقاف  -، والوزن  ) سم(جهاز رستامیتر لقیاس الطول  -

  )  Polar Watch(  ساعات بولر  –.                   مقاعد سویدیة  -

  . Accusportجهاز أكیو سبورت لقیاس معدل حامض الالكتیك   -

  . جهاز قیاس السعة الحیویة  -

  .  Treadmillجهاز السیر المتحرك  -

  . لقیاس القدرة الالهوائیة ) الدراجة الثابتة ( جهاز االرجومیتر  -

  .جهاز تسجیل صوتى وسماعات مكبرة للصوت  -

  .لدم االلكترونى جهاز قیاس ضغط ا -

  .لتحلیل الدم ) إیكو(جهاز كیمیاء  -

  ) .الهیبارین(مادة مانعة للتجلط  -

  .سرنجات بالستیكیة معقمة ، مواد مطهرة ، قطن وبالستر  -

یحتوى على الثلج المجروش لحفظ أنابیب الدم لحین نقلها إلى   Ice Boxصندوق الثلج  -

  المعمل 

  . متر  ٥٠شریط قیاس بطول  -

  . أقماع ،حواجز ،كرات قدم ،مقاعد سویدیة ، أعالم ، مرامى صغیرة -

  :المستخدمة فى البحث  اإلختبارات

  : أوًال االختبارات البدنیة

  . متر للتحمل العام٥٥×٥إختبار  -      .إختبار هووف لتحمل االداء -

  .متر لتحمل السرعة٣٠×٥إختبار  -
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  :االختبارات المهاریة :  ثانیاً 

.                                         قید البحث  )المركبة (المندمجةداءات المهاریة األ الخاصة بقیاس مستوى االختبارات -

  : ثالثا االختبارات الفسیولوجیة

ســاعة (النــبض فــى الراحــة، ) Shuttles Ranإختبــار(  االكســجینالحــد االقصــى الســتهالك  -

جهـــاز ()االنبســـاطى  –االنقباضـــى (ضـــغط الـــدم ،)ســـاعة بـــولر (النـــبض بعـــد المجهـــود، ) بـــولر

ــى  ــامض الالكتیــــك، )قیــــاس ضــــغط الــــدم االلكترونــ ــاز أكیــــو ســــبورت( تركیــــز حــ ــعه ، ) جهــ الســ

تركیـز انـزیم نازعـة الهیـدروجین  ، )ساعة بـولر ( زمن االستشفاء، )جهاز االسبیرومیتر( الحیویة

LDH) جهاز االرجومیتر( ئیةالقدرة الالهوا، ) "إیكو"جهاز كیمیاء بواسطة تحلیل دم(.  

  :البرنامج التدریبى 

ــى  ــــ ــــدریبى علــ ـــامج التــــ ــتمل البرنـــــ ـــــدة ) ٤٤(إشــــــ ـــــة لمـــ ــدة تدریبیـــ ــــ ـــــع ) ١٢(وحــ ــــبوع وبواقـــ ) ٤(أســــ

ــع  ـــداد الخــــــاص وبواقــــ ـــام واالعـــ ـــــالل مرحلتــــــى االعــــــداد العـــ ــبوعیا خـ ـــــة أســــ ــدات تدریبیـ ـــدات ) ٣(وحــــ وحـــ

ـــرة  ـــق البرنــــامج خــــالل فتـ ـــداد للمباریــــات وطبـ ــــى مرحلــــة االعـ ــن الوحــــدة تدریبیــــة خل ــراوح زمــ ــ ــداد وت االعــ

  . )ق١٢٠ – ٩٠(التدریبیة الیومیة 

  : المعالجات االحصائیة 

ـــــائي  ــــامج اإلحصــ ــائیًا البرنـــ ــــ ــــات إحصـ ـــــة البیانـــ ـــــى معالجــ ــ ــــث ف ـــــتخدم الباحـــ ـــائج  SPSSاســ ــــ لنت

  :البحث وقد استخدم المعالجات التالیة 

  االنحراف المعیاري      -المتوسط الحسابي              -

         )Z(اختبار  -         رتباط معامل اال -

  .النسب المئویة للتحسن في مستوى األداء -معامل اإللتواء                  -

  

  :وأسفرت النتائج على 

داءات تـــدریبات التحمـــل متنوعـــة المســـارات الحركیـــة لهـــا تـــأثیر ایجابیـــا علـــى قـــدرات التحمـــل واأل -١

  . التجریبیة المهاریة والوظیفیة لدى أفراد عینة البحث 

البرنــامج التــدریبى التقلیــدى لفتــرة االعــداد ســاهم فــى تحســین وتطــویر قــدرات التحمــل واالداءات  – ٢

بمعــدالت  ٠,٠٥المهاریـة والوظیفیــة للمجموعــة الضــابطة وبفــروق دالــة احصــائیا مســتوى معنویــة 
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ــدا  االســـتالم ثـــم   ،) متوســـط زمـــن االداء ( اختبـــار االســـتالم ثـــم التمریـــر "تغیـــر ایجابیـــة فیمـــا عـ

ــط دقـــــة التمریـــــر(الجـــــرى ثـــــم التمریـــــر  ــتالم) متوســـ ــار االســـ ـــم التصـــــویب  ، اختبـــ ـــة (ثــ ــط دقــ متوســـ

، نـــبض المجهـــود ، ) متوســـط دقـــة التصـــویب(، و االســـتالم ثـــم الجـــرى ثـــم التصـــویب )التصـــویب

  .، زمن االستشفاء  LDHاختبار هووف لتحمل االداء ،تحلیل 

ام تدریبات التحمل متنوعة المسارات الحركیة علـى المجموعـة تفوقت المجموعة التجریبیة باستخد -٣

فـى جمیـع قـدرات  ٠,٠٥الضابطة فى القیـاس البعـدى بفـروق دالـة احصـائیا عنـد مسـتوى معنویـة 

  .التحمل والمتغیرات المهاریة والفسیولوجیة قید البحث 

الضــابطة فــى  نســب معــدالت التغیــر والتحســن لــدى المجموعــة التجریبیــة افضــل مــن المجموعــة – ٤

  .المتغیرات قید البحث ، ویرجع السبب فى ذلك الى البرنامج التدریبى المقترح 

ــى  ــــ ــثویوصــ ـــ ـــدریبىب الباحـــ ــامج التـــــ ــــ ــــــس البرنــ ــــاد بأســ ـــــرح اإلسترشــــ ــل   المقتـــ ــــ ـــدریبات التحمــ ــــ لتـ

ـــاراة ــى المبـــ ـــــى فــــ ـــــالداء الحركـ ـــابهه لـ ـــــة المشـــ ـــــارات الحركیـ ـــة المسـ ــد البحــــــث متنوعـــ ــــة التحمــــــل  قیــــ ــ لتنمی

ـــ ــــ ــل الســ ــــ ـــــام ، تحمـــ ـــــل االداءالعــــ ــــدم رعة ، تحمــــ ــرة القـــــ ـــــ ــــى كــ ـــة فـــــ ــــ ـــــى ، واالداءات المهاریــ ــــــافة إلــــ ، إضـــ

ــز حـــــامض الالكتیـــــك ،  ــــل النـــــبض ، تركیـــ ـــالمتغیرات الفســـــیولوجیة والبیوكمیائیـــــة مثـ ــ ـــاد ب ــــد االسترشــ الحـ

ــین بـــــراماألقصـــــى إلســـــتهلك االكســـــجین  ـــین وتقنـــ ــــة الالعبــ ج تـــــدریبات التحمـــــل فـــــى للوقـــــوف علـــــى حالـ

ـــرة القـــــدم ، و  ــكــ ـــى توجیـــ ــوات تنفیـــــذه إلـــــى العمـــــل علــ ـــدریبى المقتـــــرح وخطـــ ـــذه الدراســـــة والبرنـــــامج التــ ه هــ

 .كرة القدمالعاملین فى مجال تدریب العبى 

 


