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 البحث ملخص

االنفجارية لمرجمين  ةتطوير القو عمى  البرنامج التدريبيكان اليدف من البحث ىو الكشف عن تأثير    
 لمرجمين , واستخدام ىذه التمارين سيطور القوة االنفجاريةتدريبي بالطريقة التكرارية منيج  إعدادمن خالل 

دريبات عمى تطوير ميارة التيديف من خالل , فضال عن تأثير ىذه الت عموديمن خالل اختبار الوثب ال
 02اختبار قبمي عمى  واجري وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية ,ركل الكرة البعد مسافة ممكنة اختبار 

مجموعتين  إلى, ثم قسمت العينة  0223/  0222لمعام الدراسي  العب من فريق الجامعة التكنولوجية
برنامج التدريبي المعد من قبل بطة وتجريبية بطريقة المزاوجة وخضعت المجموعة التجريبية الى الضا

وحسب مقدرة , الحرة وكذلك تمرينات القفز والوثب األثقالالباحثين , المكون من تمرينات قوة باستخدام 
 رين .االختبارات وتحديد الحمل التدريبي لكل العب ولكل تمالالعب القصوية من خالل 

ي تم تدوينيا من قبل الباحثين ضمن المناسبة لمعالجة البيانات الت اإلحصائيةوتم استخدام الوسائل     
استمارة المعمومات لمحصول عمى نتائج إحصائية والتي تبين مستوى التطور بالقوة االنفجارية لمرجمين 

ب فرق معنوي في اختبار الوث ناكوقد ظير ى,  وظير من خالل تطبيق المنيج التجريبي ونتائج الدراسة
كنتيجة الستخدام المنيج التدريبي , و  , ولصالح المجموعة التجريبية العمودي وركل الكرة البعد مسافة

سبب ىذا الفرق المعنوي لصالح المجموعة  إن اناستنتج الباحثالذي تم وضعو من قبل الباحثين , و 
الفروق الفردية  ومراعاةيذ تمرينات بالشكل الصحيح النفجارية من خالل تنفالتجريبية وتطور القوة ا

المزيد  إجراءالباحث  أوصى, وقد مسافة ألبعدوركل الكرة ى تحسين الوثب العمودي إل أدىو , لالعبين 
, ولمعرفة تأثير البرامج التدريبية المقننة بشكل عممي  من البحوث في ىذا المجال ولفئات عمرية مختمفة

 . النتائج أفضللتالءم مستوى الالعب ونوعية الفعالية لمحصول عمى  ىأخر عمى عينات  ومدروس
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Abstract  

    The aim of the research was to detect the effect of the training program to 

develop explosive power for legs through preparation of a training program with 

repetition way, and using these exercises will develop the explosive power of 

legs through vertical jump test, as well as the effect of these exercises to develop 

shooting skill by testing scoring accuracy, the sample was selected in the 

manner and make pre test on 20-player from Technological University soccer 

team, academic year 2008/2009, and then divided the sample into two groups: 

control group and experimental group, matchmaking and underwent the 

experimental group to a training program, which designed by the researchers, 

consisting power exercises by using free weights and jump exercises, the player 

should  exerted optimum ability and through the tests  we will determine the 

training load for each player and each exercise.   

   By using appropriate statistical tools to address the data that was recorded by 

the researchers to form the information in away to obtain the statistical results, 

which indicate the level of development of force explosive of the legs, through 

the application of the experimental method and the results of the study has 

appeared there is a significant difference in vertical jump test and shooting 

scoring accuracy, in favor of experimental group, throw the result of using 

training program which developed by researchers, the researchers concluded that 

the reason for this significant difference favoring the experimental group and the 

development of explosive power came through the implementation of exercises 

properly and taking into account individual differences of the players, and led to 

improved vertical jump and shooting scoring accuracy, and the researcher 

recommended further research in this area and different age groups should 

made, and to see the effect of training program inhalers in a scientific and 

thoughtful on other samples to match the level of the player and the quality of 

effectiveness to get the best results. 
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 األولالباب 
 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأىمية البحث 1-1

مـن ذوي  المختمفـة , فقـد دأب الميتمـون فـي بقـاع العـالم تعد لعبة كـرة القـدم مـن أكثـر األلعـاب انتشـاراً         
البحـوث والدراسـات التـي قـاموا  الخبرة واالختصاص عمى إيجاد أفضـل الطـرق واألسـاليب العمميـة مـن خـالل

تطـــوير المعبـــة والوصـــول إلــى المســـتوى الـــذي نـــراه اليـــوم عمــى الصـــعيد العـــالمي بشـــكل مـــذىل ب مــن خالليـــا
الت العالميـــة والقاريـــة ممـــا أدى إلـــى ظيـــور طـــرق ونظريـــات فـــي التـــدريب وخاصـــة بـــين الـــدول فـــي البطـــو 

 الرياضي مستندة عمى األساليب العممية المتطورة .
وتتميز كرة القدم بتنوع أدائيا ومياراتيا وتكراراتيا الحركية األساسية المتنوعة الدفاعية واليجوميـة وتعتمـد    

ة وخططيـة ونفسـية لتحقيـق أفضـل المسـتويات والوصـول إلـى عمى ما يبذلو الالعب من قدرات بدنية ومياريـ
 تحقيق االنجاز.

كــان لســنوات عديــدة  أنعمميــا فــي مجــال التــدريب الرياضــي بعــد  انفجــاراً  األخيــرةشــيدت الســنوات لقــد و     
 جانـب التطـور التكنولـوجي الرىيـب إلـىالعمميـة  بالمبـادئوساعدت المعرفـة الجيـدة  منو عمماً  أكثرسابقة فنًا 

 في ىذه البرامج ووضع الحمول لمعديد من المشاكل المتعمقة بيذا المجال .
ومن القدرات البدنية األساسية والميمة التي تمعب دورا أساسيا في كرة القـدم ىـي القـوة االنفجاريـة وتعتبـر    

) الـرجمين   ليمـا  دم وان تطويرىما في األطراف السفمىـــمن القدرات البدنية الفعالة في إعداد العبي كرة الق
حوث والدراسـات فـي ــــثير مـن البــــتأثيرا عمى أداء الالعبين بـدنيا ومياريـا , فأصـبح مـن الضـروري إجـراء الك

 . ىذا المجال
تــأثيرا مباشــرا عمــى األداء الميــاري والخططــي لــدى العبــي كــرة القــدم ,  اتطــوير القــوة االنفجاريــة ليــ إن    

ومنيـا الطريقـة لـدى العبـي كـرة القـدم مـن خـالل عـدة طـرق وأسـاليب تدريبيـة  النفجاريةويمكن تطوير القوة ا
 . التكرارية في تنفيذ المنيج التدريبي

ومـــن ىنـــا جـــاءت اىميـــة البحـــث فـــي وضـــع مـــنيج تـــدريبي بالطريقـــة التكراريـــة لتطـــوير القـــوة االنفجاريـــة    
 . ميارة ضرب الكرة البعد مسافة ممكنة بكرة القدملمرجمين و 

 

 شكمة البحث م   1-2
مـــن خـــالل متابعـــة البـــاحثين لعـــدد مـــن الفـــرق الرياضـــية لكـــرة القـــدم لـــبع  الجامعـــات العراقيـــة ولكونيمـــا    

مــدربين إلحــدى الجامعــات وجــدا ان ىنــاك ضــعف فــي القــوة االنفجاريــة لــدى العبــي الفــرق الجامعيــة ولعــدم 
وعـدم تقنــين العمميـة الصـحيحة والمدروسـة اىتمـام بعـ  المـدربين بتطـوير القـوة االنفجاريـة بـالطرق التدريبيـة 

مما انعكس سمبا عمى اداء الالعبـين بـدنيا ومياريـا أثنـاء المباريـات , لـذلك ارتـأى الحمل التدريبي بشكل جيد 
البــاحثين الــى دراســة ىــذه المشــكمة دراســة عمميــة مــن خــالل وضــع برنــامج تــدريبي بالطريقــة التكراريــة لتطــوير 

 .  ضرب الكرة ألبعد مسافة ممكنة بكرة القدموميارة القوة االنفجارية 
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   أىداف البحث   3 -1
  .   بالطريقة التكرارية لتطوير القوة االنفجارية لمرجمينمنيج تدريبي  إعداد -1
 . المنيج التدريبي في تطوير القوة االنفجارية لمرجمين لدى العبي كرة القدمالكشف عن تأثير  -0

لدى العبـي كـرة عمى تطويرميارة ضرب الكرة ألبعد مسافة ممكنة تأثير المنيج التدريبي الكشف عمى  -3
 القدم .

  فروض البحث  1 -1 
االختبــارين القبمــي والبعــدي لمعينتــين التجريبيــة والضــابطة  فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــينىنــاك  -1

 . ح االختبار البعدي . ختبارات البدنية والميارية ولصالفي اال
البعــدي ولصــالح التجريبيــة والضــابطة فــي االختبــار لمجمــوعتين بــين اداللــة إحصــائية  ىنــاك فــروق ذات -0

    . المجموعة التجريبية
   البحثمجاالت    5 - 1

 0223/  0222العبي فريق الجامعة التكنولوجيـة بكـرة القـدم لمعـام الدراسـي  -البشري :المجال    1-5-1
  . 

 0223/  1/  1لغاية  0222/  11/  3من  -: ألزمانيالمجال    1-5-0
 في الجامعة التكنولوجية . مالعب وقاعة المياقة البدنية -ال المكاني :المج   1-5-3
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 الباب الثاني
  والمشابية الدراسات النظرية  - 2
   الدراسات النظرية  1 -2
 القىج االنفجارتح     1 – 1 – 2
ب كــرة القــدم , وطبيعـة المعبــة والتكتيــك يحتاجــا العـفجاريــة مـن اىــم القــدرات البدنيـة التــي وة االنتعتبـر القــ   

الدفاعي واليجومي ومعظم ميارات فعالية كرة القدم تنفذ من خالل استخدام القوة االنفجارية لتأديتيا , لـذلك 
مسـتوى , وان فتـرة  أفضـل إلـىلبنـاء الرياضـي بـدنيا ولموصـول  األساسـيةالقوة االنفجاريـة تعتبـر مـن الركـائز 

 الخاص من الخطة السنوية . اإلعداداالنفجارية ىي فترة  تدريب القوة
 أداءويــذكر ) محمــد رضــا   بــان   المثيــر التــدريبي الرئيســي المســتخدم فــي تنميــة القــوة االنفجاريــة ىــو     

حركــة التمــرين بســرعة عاليــة جــدا مرتبطــا بكميــة القــوة الالزمــة فــي نفــس التمــرين , وان فعاليــات القفــز وكــل 
والفعاليـات التــي تسـتفاد مـن تنميـة القـوة االنفجاريــة ,  األلعـابالقفــز تكـون ضـمن  إلـىيـة تحتـاج فعال أولعبـة 
 . (1)االنجاز   أو األداءتنفذ القوة االنفجارية بشكل غير دائري ىو العامل الشائع في  األلعابىذه  إن
 األعمـــى إلـــىفعــو تمـــارين تــدريب القـــوة مثــل ســـحب الحديـــد الــى الصـــدر ود أكثـــر إن   أخــرىومــن جيـــة    

تمغــي ىـــذه التمـــارين دور اســـتعمال  أنيمكـــن  , ولكـــن ال األثقــالوغيرىــا , ىـــي تمـــارين مســتعممة فـــي لعبـــة 
 . (2)   لمختمفةالمثقمة وتمارين القفز ا واألحزمةمثل القماصل الحديدية  أخرىتمارين 

 إلـىمسـتوى التوافـق الحركـي  ويذكر ) السيد عبد المقصـود   بـان   يتوقـف مسـتوى القـوة االنفجاريـة عمـى   
درجـة كبيـرة , وتكــون القـدرة الوظيفيــة لمجيـاز العصــبي المركـزي احـد العوامــل اليامـة المحــددة لمسـتوى القــوة 

بفتــرة زمنيـــة  إاليســمح  الحركــات الرياضـــية فــي المســتويات العميــا ال أداء إن إلــىاالنفجاريــة , ويرجــع ذلــك 
يــث يــتم اداء القــوة االنفجاريــة فــي فتــرة زمنيــة قصــيرة جــدا يتعــين قصــيرة جــدا لمتوســع فــي اســتخدام القــوة , ح

 .  3)مستوى قوة ممكن    أقصىالتوصل الى استخدام  إثناءىا
العضــمية الســريعة  األليـافمــن الـزمن الــالزم النقبــا   اإلقــالل إلـى كمـا ويــؤدي التـدريب الســميم المنــتظم    

فرممـــة  تـــأثيرالـــى انخفـــا  مـــن  المقابمـــة ممـــا يـــؤديتحســـين التوافـــق بـــين العضـــالت العاممـــة و  إلـــىوكـــذلك 
العضـمية  األليـافعمـى سـرعة انقبـا   أيضـاالتخمص منيا نيائيا , ويتوقـف مسـتواىا  أوالعضالت المقابمة 

 . 1)البيضاء  
 
 :التكراري التدريب  0 - 1 – 0

 ياخـذ ان عمـى الفـرد درةلمقـ األقصـى الحـد الـى تصـل وقـد عالية, تحميل بشدة الطريقة ىذه في التدريب يتم   

,  لمتمرين العالية رعةـــالس او بالمقاومة الطريقة ىذه وتتميز الشفاء باستعادة لو تسمح بينية راحة ذلك بعد الفرد
                                                 

 . 431, ص  0222ائق , ــــتب والوثــ, بغداد : دار الك . التطبيق الميداني لنظريات وطرق التدريب الرياضيمحمد رضا ابراىيم   1)
 . 435, ص  المصدر نفسمحمد رضا إبراىيم .   0)

 . 100, ص  1331, القاىرة : مركز الكتاب لمنشر ,  تدريب وفسيولوجيا القوة –نظريات التدريب الرياضي السيد عبد المقصود .    3)

 . 104, ص  مصدر سبق ذكرهالسيد عبد المقصود .   (4)
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  بــــأن   تيــــدف طريقــــة التــــدريب التكــــراري الــــى تنميــــة القــــدرات البدنيــــة  1333ويــــذكر) بسطويســــي احمــــد 
لقـــوة العظمـــى والســـرعة القصـــوى والقـــوة المميـــزة بالســـرعة والقـــوة والخصـــائص الحركيـــة كالســـرعة االنتقاليـــة وا

الخـاص بالمنافسـة , وتعمـل ىـذه الطريقـة عمـى االرتقـاء بمسـتوى الالعـب  االنفجارية وتزايد السـرعة والتحمـل
إذ يكون المنيج التدريبي الذي يستخدم فيو ىذه الطريقة بحمل متموج وليس بمستوى واحد بشكل قريب جـدا 

عطــاءســة مــن حيــث الشــدة والحجــم مــن المناف ـــفتــرات راحــة طويمــة نســبيا تع وا  مل عمــى اســتعادة الشــفاء بــين ــ
واالرتفـاع بمسـتوى حمـل التـدريب بجميـع مكوناتـو    األداءلتطور مستوى  أساساالتكرارات القميمة , وىذا يعد 

(1  .  
  0)بما يمي وان ىذه الطريقة تتباين مع طريقة التدريب الفتري 

 التدريب وشدتو وكذلك عدد مرات التكرار . طول حجم 

 فترات الراحة   . فترة استعادة الشفاء بين التكرارات والمجاميع ( 

 . وتتشابو مع طريقة التدريب الفتري في تبادل الجيد والراحة 

 

 بعض الميارات االساسية بكرة القدم 3 –1- 2
 مهارج ضرب الكرج تالقدم   1 – 3 –1- 2

  -بالقدم لألغرا  التالية :تستخدم ضرب الكرة 
 المناولة او التمرير لمزميل -1
 التصويب او التيديف عمى المرمى -0

 تشتيت او إبعاد الكرة -3

 ضربات البداية والحرة والركنية والجزاء  -1

  وتعد ميارة ضرب الكرة بالقدم من اكثـر الميـارات اسـتخداما مـن قبـل الالعبـين , االمـر الـذي يسـتدعي    
تقانياىتمام بيا التركيز عمييا واال بالشكل الصحيح , فالفريق الذي يجيد العبيو انواع ضـرب الكـرة بشـكل  وا 

 .     3)سميم ومتقن يتمكن من تنفيذ واجباتو الدفاعية واليجومية في الممعب   
ويجـب عمــى الالعـب ان يــدرك ان حركـة ضــرب الكـرة بالرجــل التقتصـر فقــط عمـى الرجــل الضـاربة لمكــرة    

نما يشترك ف الجسـم , ويـذكر ) حنفـي محمـود مختـار   إن   تقسـيم حركـة ضـرب الكـرة مثـل  أجـزاءييا كـل وا 
 اإلعـــداداو مراحـــل متتاليـــة ومتداخمـــة بطريقــة انســـيابية , وىـــي مرحمـــة  أقســامأي حركــة رياضـــية الـــى ثالثـــة 

ثــة انتيــاء وتشـمل االقتــراب ومرجحــة الرجـل خمفــا ثــم مرحمــة أساسـية وىــي ضــرب الكــرة , واخيـرا المرحمــة الثال
 .  1)الحركة وفييا تمرجح الرجل لألمام   

 

                                                 
 . 313، ص  1999العريب ،  ، القاهرة : دار الفكر اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي امحد .   (1)
 . 94، ص  1998، االسكندرية ، منشاة املعارف ،  . قواعد واسس التدريب الرياضي وتطبيقاتهامر اهلل امحد البساطي   (2)
 .  107، ص  2005املكتبة الوطنية ،  –. بغداد ، دار الكتب والوثائق  . اسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام صرب واخرون  (3)
   . 71ص  2001، القاهرة : دار الفكر العريب ،  . األسس العلمية في تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار   (1)
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 الدراسات المشابية   2 -2
 2224(  محمد كاظم و وحسناء ستاردراسح )     1 – 2 – 2

(2)
 

تاايثر اسااتمدام قرتقاح التاادرتة التكارارب تاساايىتثن تادرتثثثن ممتيفااثن داة تالااىتر القادرج االنفجارتااح لادي ال ثااة كاارج  " 

 " الالائرج
 0223وتكونت عينـة البحـث مـن طمبـة المرحمـة الثانيـة لمعـام الدراسـي المنيج التجريبي  اندم الباحثاستخ   
وقســـم احـــدى الشـــعب الـــى مجمـــوعتين واحـــدة تســـتخدم التـــدريب الباليـــومترك واالخـــرى التــــدريب  0221 –

ي تطـوير القـوة طالبا وقد استخدم الباحثان طريقة التدريب التكراري فـ 15باالثقال وتكونت كل مجموعة من 
 االنفجارية لمرجمين والذراعين . 
 -: وكانت أىداف الدراسة ما يمي

التعرف عمى تاثير كـل مـن االسـموبين التـدريبيين بطريقـة التـدريب التكـراري فـي تطـوير القـوة االنفجاريـة  .1
 . لعضالت الرجمين والذراعين

لعضــالت  ير القــوة االنفجاريــةالتعــرف عمــى نســبة التطــور فــي كــل مــن االســموبين التــدريبيين فــي تطــو  .0
 . الرجمين والذراعين

  -وكانت االستنتاجات ما يمي :
ىنــاك فــروق معنويــة بــين نتــائج االختبــارين القبمــي والبعــدي لممجمــوعتين التجــريبيتين فــي نتــائج اختبــار  .1

 . القوة االنفجارية لمرجمين والذراعين

ي لممجمـوعتين التجـريبيتين ولصـالح المجموعـة ىناك فروق معنوية بين نتـائج االختبـارين القبمـي والبعـد .0
 . التجريبية االولى ) تدريب الباليومترك  

 

 مناقشة الدراسات المشابية 
عينــة  كانــت اوجــو االخــتالف فــي حيــث مشــابيةالدراســات ال أظيرتــومــن خــالل اطــالع الباحــث عمــى مــا    

واسـتخدم الباحـث عينـة ضـابطة  دال توجـوكانـت ىنـاك عينتـان تجريبيـة و البحث ىم طمبة من المرحمة الثانية 
لتطــوير القــوة االنفجاريــة لمــرجمين واليــدين , االثقــال التــدريب ب واآلخــرمنيجيــين تــدريبيين احــدىما باليــومترك 
وتطـوير التشـابو فكانـت فـي اختيـار طريقـة التـدريب التكـراري  أوجو أماوكان البحث في فعالية كرة الطائرة , 

  . القوة االنفجارية لمرجمين
 
 
 
 
 

                                                 
ة ، حبث منشور ، كلية الرتبية رة الطائر حممد كاظم وحسناء ستار . تاثري استخدام طريقة التدريب التكراري باسلوبني تدريبيني خمتلفني يف تطوير القدرة االنفجارية لدى العيب ك  (2)

 . 2004الرياضية ، جامعة بغداد ، 
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 الباب الثالث
جراءاتو الميدانية   -3  منيج البحث وا 
 منيجية البحث   1 – 3
كمة والمــــنيج التجريبــــي ىـــو   تغيــــر متعمــــد ـــــلمــــنيج التجريبـــي لمالئمتــــو وطبيعــــة المشا اناســـتخدم الباحثــــ   

 .  1) الظاىرة التي تكون موضوعا لمدراسة   أوحددة لمواقع ــومضبوط لمشروط الم
 

 ح الثحث  ثن  2 – 3
تـــم اختيـــار مجتمـــع البحـــث بالطريقـــة العمديـــة وىـــم العبـــي فريـــق الجامعـــة التكنولوجيـــة بكـــرة القـــدم والبـــال     

  تـم تقسـم العـدد البـاقي  1  العبا وبعد استبعاد الالعبين في التجربة االستطالعية وعددىم )  01عددىم ) 
   العبين . 12عينة ) كل  وأصبحمجموعتين تجريبية وضابطة بطريقة المزاوجة  إلى
العينتـين التجريبيـة  التكـافؤ بـينالمناسبة وصوال الـى معرفـة  اإلحصائيةباستخدام الوسائل  انثم قام الباحث   

 .    1كما مبين في الجدول ) و في االختبارات القبمية والضابطة 
 

 (1الجدول )
القفز العمودي وركل الكرة  االختبارينيوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من 

 لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات القبمية 

 المتغيرات
 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 tقيمة 

 الجدولية
معنوية 
 ع س   ع س   الفروق

 8.198 0.025 0.408 0.039 0.401 القفز العمودي من الثبات 
2.874 

 عشوائي

 عشوائي 8.264 3.129 47.300 4.408 47.900 ركل الكرة ألبعد مسافة ممكنة 

 8.85واحتمال خطا  18=2-18+18تحت درجة حرية 
  t) قــيمة وكانـت  ( 1  مبـين بالجـدول ىـو وكمـا الدراسـة متغيـرات فـي لممجمـوعتين التكـافؤ احتسـاب وتـم    

 . البحث تكافؤ مجموعتي عمى يدل مما دولية  الجــt) قيمة من أقل المحسوبة
 

 وسائل وأدواخ الثحث   3 – 3

 . المصادر العربية واألجنبية 

  فريق العمل المساعد . 

  ( مترو مادة البورك . 52شريط قياس طولو   

                                                 
 . 012, ص  0221, عمان : دار الفكر العربي ,  1, ط البحث العممي مفيومو وأدائو وأساليبوذوقان عبيدات ) وآخرون   .   1)

 .. يتالف فريق العمل المساعد من السادة 

 ضية الجامعية / الجامعة التكنولوجية ./ مديرية الريا عبد اهلل عدنان / بكالوريوس .1

 حسين عبد الرضا / بكالوريوس / مديرية الرياضة الجامعية / الجامعة التكنولوجية . .2
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 . أشرطة الصقة 

  ( 2كرات قدم عدد .   

 . ممعب كرة قدم 

  ( 1  كغم عدد )  02شفت ) بار   حديد وزن .   

 . استمارات تسجيل 
 

 التجرتح االستالال ثح    3 – 3
 بالتجربـة االسـتطالعية انقـام الباحثـ التجربـة بـدء قبـل ومعالجتيـا السـمبية الجوانـب عمـى لوقـوفا  اجـل من   

 لمحصول عمى ما يمي: صباحا  11.22الساعة   0222/  11/  3 بتاريخ  ثنينيوم األ
 ئيا. التأكد من مدى فيم فريق العمل لطبيعة االختبارات وكيفية أدا .1
 التأكد من دقة تسجيل البيانات.  .0

مكانية تالفييا.  .3  الصعوبات التي تواجو االختبار وا 

 مدى مالئمة التجييزات واألدوات الالزمة ألداء االختبارات.  .1

 معرفة الوقت المستغرق ألداء االختبارات.  .5

 وتم استبعاد أفراد التجربة االستطالعية من التجربة الرئيسية . .4

 

  اراخ المستمدمح  االختث  4 – 3

مـن   تم عرضيما عمـى مجموعـة مـن الخبـراء بعد انالبحث  تم اختيار اختبارين مالئمين لطبيعة مشكمة   
  -: واالختبارين ىما ذوي الخبرة واالختصاص

 من الثبات . اختبار القفز العمودي 
 . اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة ممكنة  

 

  1) العمودي من الثبات زاختبار القف
 القفز العمودي من الثبات . -: اسم االختبار 

 قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجمين . -: ىدف االختبار
 سبورة مثبتة عمى الحائط , شريط قياس , قطعة تباشير . -: األدوات

راف يقف المختبر مواجيا الحائط ) السبورة   ثم يرفع احد الذراعين لممـس السـبورة بـأط -: مواصفات األداء
يواجــو المختبــر  يســتطيع الوصــول الييــا , يمــي ذلــكاألصــابع أو التأشــير بقطعــة التباشــير عنــد أقصــى نقطــة 

بكتف الذراع المميزة , ثم يقوم بثني الركبتين نصفا مع مرجحة الذراعين أسفل خمف ثم أمامـا عاليـا مـع فـرد 
 طة يستطيع الوصول إلييا .الركبتين لموثب العمودي لممس السبورة بأطراف األصابع عند أقصى نق

                                                 
 ( 1انظر امللحق. ) 

 0221دسية , جامعة القا –, وزارة التعميم العالي والبحث العممي  . االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضيعمي سموم جواد الحكيم   1)
 . 143, ص 
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تقاس المسافة بين النقطة األولى والنقطة الثانية , حيث تعبر المسافة عـن قـدرة المختبـر عمـى  -التسجيل :
 . الوثب العمودي

 

اختثار ركل الكرج ألتعد مسادح ممكنح من الثثاخ 
(1) 

المسـافة المحصـورة وقـوة الركـل ) عـن طريـق المسـافة التـي يحققيـا الالعـب  إلـىركـل الكـرة : ىدف االختبـار
 ة عمى األر  ألطول مسافة ممكنة  .عن طريق ركل الكرة الثابت

  -: األداءطريقة 
  (  متــر مــن داخــل منطقــة الجــزاء وباتجــاه منتصــف ممعــب كــرة  32يحــدد مجــال االختبــار بعــر  

 القدم .
 مسافة ممكنة في اتجاه خط النياية وضمن حدود منطقـة  ألبعدبات بركل الكرة من الث يقوم الالعب

 االختبار .

 -: ال تحتسب المحاولة صحيحة في الحاالت اآلتية
 . الفشل في ركل الكرة 

 . عدم مواجية المنطقة المخصصة لالختبار 

 آخرتأثير  أومنذ البداية بتأثير اليواء  األر تدحرجت الكرة عمى  إذا . 

 -طريقة التسجيل :
 .  يسجل لالعب المسافة بالمتر وأجزاء المتر من خط البداية حتى مكان لمس الكرة لألر 
 متتاليتين ويسجل أفضل انجاز . يعطى لكل العب محاولتين 

 

   االختثاراخ القثيثح     5 – 3

االختبــارات ئج بعــد إعــداد اســتمارة لتســجيل نتــا ميــة لمعينتــين التجريبيــة والضــابطةتــم إجــراء االختبــارات القب   
 . 0222/ 11/ 5يوم األربعاء صباحا من  11.22اعة وعتين وذلك في السولكل من المجم

ـــام الباحـــث بتســـجيل      ــــابطة وق ـــة الضـــ ـــة والعين ـــة التجريبي ـــدني والميـــاري لمعين ـــارين الب ـــم إجـــراء االختب إذ ت
واألجيـــزة  مكـــان واألدواتالمالحظـــات والظـــروف المرافقـــة لالختبـــارات القبميـــة جميعيـــا مـــن حيـــث الزمـــان وال

وطريقـــة تنفيــــذ االختبــــارات مـــن اجــــل تييئــــة الظـــروف نفســــيا عنــــد إجـــراء االختبــــارات البعديــــة , وتضــــمنت 
 -االختبارات ما يأتي :

 اختبار القفز العمودي من الثبات . -
 مسافة ممكنة . اختبار ركل الكرة ألبعد -
 
 
 

                                                 
 .031 -033, ص 1335. بغداد : مكتــــب نور لمتحضير الطباعي ,  تطبيقات في عمم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيريسان خريبط مجيد .   1)
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   المنهج التدرتثة     6 – 3

متنوعـة باثقـال حـرة وتـم فيـو اسـتخدام تمرينـات  يمـاالمعـد مـن قبمالتـدريب  مـنيجال خدامباسـت انالباحثـ قـام   
وباســتخدام وبــدون اثقــال وكــذلك تضــمن المــنيج التــدريبي تمرينــات القفــز لتطــوير القــوة االنفجاريــة لمــرجمين 

أقصــى مقــدرة تحديــد مــن خــالل  نالالعبــيطريقــة التــدريب التكــراري , وتــم ايضــا مراعــاة الفــروق الفرديــة بــين 
ـــدريبي  لالعـــب ولكـــل تمـــرين مســـتخدم فـــي المـــنيج التـــدريبي ـــان المـــنيج الت ـــد اعـــد الباحث بشـــكل عممـــي , وق

  بواقـع وحـدتين تدريبيـة 02تدريبيـة ) وحـدات وبعـدد أسـابيع ( 10 ) ولمـدة ومـدروس وتقنـين الحمـل التـدريبي
 الرياضـي قابميـة إلـى اسـتناًدا ريجيـةتد بصـورةزيـادة الحمـل التـدريبي  وكـان ىنـاك تـدرج فـي   فـي األسـبوع .

 استشـفائو الرياضي يستعيد كي معو وتتناسب المعطى الجيد فترة عمى تعتمد الراحة فترات وكانت , القصوى

التمرينـات مـن السـيل إلـى  التـدرج فـي انواعتمـد الباحثـ األخـرى والتمرينـات األخـر التكـرار ألداء تؤىمـو بدرجة
البحــث  موعــةمجالتــدريبين ل مســتخدمة فــي المــنيجحــث الشــدة التدريبيــة ال, وقــد حــدد البا  األكثــر صــعوبة

عـن طريـق تحديــد أقصـى مقـدرة لالعـب ولكــل تمـرين مسـتخدم  فـي المــنيج التـدريبي ولكـل العــب  ةالتجريبيـ
كمـــا موضـــح وعـــن طريـــق النســـبة المئويـــة تـــم تحديـــد الشـــدة لبـــاقي المســـتويات عنـــد تنفيـــذ المـــنيج التـــدريبي 

 .   0بالجدول ) 
 (2الجذول )

وضح مستوى الشذة والتكراري
(1)

 

 التكرار مستوى الشذة  ث

 4 – 2 ( % 099 – 09الشدة القصوى )  -1

 6 – 4 ( % 09 – 09الشدة تحت القصوى )  -2

 0  – 6 ( % 09 – 09الشدة المتوسطة )  -3

 
 

 االختبارات البعدية  7 – 3
  0223/  1/  1المــوافق  مـن يـوم االحـد باحاصـ 11.22ـــاعة فـي السـ البعديـة االختـــبارات الباحـث أجـرى   
 بـنفس الباحـث التـزم وقـد لمـرجمين  االنفجاريـة القـوة لتطـوير لممـنيج المقـرره الزمنيـة المـدة مـن االنتيـاء بعـد

   .القبمية االختبارات في الظروف
 
 
 
 

                                                 
 . 129ص  1999، القاهرة : دار الفكر العريب ،  أسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي امحد .  (1)
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 اإلحصائيةالوسائل   8 – 3
لمعالجــــة البيانــــات التــــي تــــم الحصــــول عمييــــا, إذ تــــم   SPSSاســــتخدم الباحــــث الحقيبــــة اإلحصــــائية )   

 استخدام ما يأتي:
 

 (1) . الحسابي الوسط 

 (2) .  المعياري االنحراف 

 (3) .ظرة والغير متناناظرة المت للعيناث ( ث)  اختبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .13, ص0221جامعة عين شمس,  :القاىرة ,التحميل اإلحصائي إحصاء، العينات، تصميم التجارب، بحوث العمميات . ن  طمبة زين الدي1)

دار الكتـب لمطباعــة  :: جامعـة الموصـلالتطبيقاات اإلحصااائية فاي بحاوث التربياة الرياضاية .  وديـع ياسـين التكريتـي وحسـن محمـد عبـد العبيـدي0)
 .151, ص1333والنشر, 

 .011ص ,المصدر السابق .ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي  وديع 3)
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 الباب الرابع
 ومناقشتيا وتحميميا النتائج عرض - 4
التجريبيررة والبررابطة فررب االختبررار القبوررب  ات قيررد الدراسررة لومجموعررةختبررارالاعرررن نتررا    1 – 4

  والبعدي وتحويوها ومناقشتها 
 التجريبيااةولمعينتااين عاارض نتااائج اختبااار القفااز العمااودي فااي االختبااارات القبميااة والبعديااة    1 -1 – 4

  وتحميميا ومناقشتيا والضابطة

  3الجدول )
 بينور ونسبة التطلمحسوبة وداللة الفروق   اtيبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو المعياري وقيمة )

 في اختبار القفز العمودي من الثباتالتجريبية والضابطة  لممجموعتيناالختبارين القبمي والبعدي و 

 ع ف ف   مجموعةال
 tقثمح 

 المحسىتح

مستوى 

 الخطأ

داللت 

 الفروق
نسثح 

 التالىر%

 55.637 معنوي 0.000 14.787 0.049 0.227 المجموعة التجريبية

 10.571 معنوي 0.000 5.371 2.944 5.000 المجموعة الضابطة

  .2.25  إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )2.25معنوي عند مستوى الخطأ )* 
   3=1-12 * درجة الحرية )

  فــي اختبــار القفــز العمــودي لممجموعــة التجريبيــة حيــث كــان فــرق االوســاط الحســابية  3يبــين الجــدول )    
ــــ  وان 2.001قبمـــي والبعـــدي ىـــو ) لالختبـــارين ال المحســـوبة )  t  وكانـــت قيمـــة  2.213حرافو المعيـــاري ) ــ
  وكــــان داللــــة الفــــروق معنويــــا وقــــد كانــــت نســــبة التطــــور ىــــي )  2.222  ومســــتوى الخطــــأ )  11.121
  , امـا فــي االختبــار ذتــو لممجموعـة الضــابطة حيــث كــان  12=0-02%   عنـد درجــة حريــة )  55.431
  وكانـت  0.311  وانحرافـو المعيـاري )  5.222ساط الحسابية لالختبـارين القبمـي والبعـدي ىـو ) فرق االو 
  وكــان داللـــة الفــروق معنويــا وقــد كانــت نســـبة  2.222  ومســتوى الخطــأ )  5.311المحســوبة )  tقيمــة 

   .  12=0-02%   عند درجة حرية ) 12.511التطور ىي ) 
نــرى ان المجموعــة التجريبيــة قــد حققــت نســبة عاليــة مــن    3)  دولومــن خــالل عــر  النتــائج فــي الجــ    

التطــور فــي اختبــار القفــز العمــودي مــن الثبــات ويعــزوا الباحثــان ىــذا التطــور الــى اعتمــاد التــدرج بالتمرينــات 
المســتخدمة فــي المــنيج التــدريبي المعــد وكــذلك الــى مراعــات الفروقــات الفرديــة لالعبــين عنــد وضــع المــنيج 

, وكانـــت لنوعيـــة التمرينـــات المســـتخدمة ومـــدى مالئمتيـــا لمعينـــة االثـــر االيجـــابي فـــي تطـــور ىـــذه التـــدريبي 
وكذلك الى تقنين الحمل التدريبي من شدة وحجم وكثافة وفق األسس العممية الصـحيحة والجيـدة المجموعة  

صـممة جيـدا ومنفـذة اشار الـى ان اسـتخدام بـرامج م إذضًا   أيـــ  0220, وىذا ما يؤكده )وليد يحيى محمد 
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, ويـــرى   1)بطريقـــة تـــؤدي الـــى تطـــوير اال داء البـــدني, ويعـــد احـــد أســـباب التفـــوق فـــي المجـــال الرياضـــي   
 .وة ليا مردود ايجابي ـــرينات القـــريقة التكرارية في اداء تمـــالباحث ان االعتماد الط

ان  لعينـة التجريبيـة ويعـود ذلـك بسـبباما المجموعة الضابطة فقد حققت تطورا معنويا محدود واقـل مـن ا   
ىذه العينة قـد تـدريب باالسـموب التقميـدي القـديم ودون االعتمـاد عمـى الطـرق والوسـائل العمميـة الجيـدة وعـدم 

 .مراعات الفروقات الفردية بين الالعبين 
 

ولمعينتاين مية والبعدياة في االختبارات القب ركل الكرة ألبعد مسافة ممكنةاختبار عرض نتائج    2 -1 – 4
  الضابطة والتجريبية وتحميميا ومناقشتيا

  1الجدول )
ونسبة التطور بين االختبارين ( المحسوبة وداللة الفروق t) ةالمعياري وقيم وانحرافويبين فرق األوساط الحسابية 

  ممكنةفي اختبار ركل الكرة البعد مسافة القبمي والبعدي ولممجموعتين التجريبية والضابطة 

 ع ف ف   مجموعةال
 tقثمح 

 المحسىتح

مستوى 

 الخطأ

داللت 

 الفروق
نسثح 

 التالىر%

 26.514 معنوي 0.000 9.900 4.057 12.700 المجموعت التجريبيت

 14.963 معنوي 0.010 3.243 0.059 0.060 المجموعة الضابطة

 . 2.25  إذا كان مستوى الخطأ أصغر من )2.25معنوي عند مستوى الخطأ )* 
   3=1-12 )درجة الحرية * 
لممجموعـــة التجريبيــة حيـــث كــان فـــرق  ركــل الكـــرة البعــد مســـافة ممكنــة  فــي اختبـــار  1يبــين الجـــدول )    

  وكانــت  1.251  وانـــــحرافو المعيــاري )  10.122االوســاط الحســابية لالختبــارين القبمــي والبعــدي ىــو ) 
  وكــان داللـــة الفــروق معنويــا وقــد كانــت نســـبة  2.222  ومســتوى الخطــأ )  3.322المحســوبة )  tقيمــة 

ــــة )  04.511التطــــور ىــــي )  تــــو لممجموعــــة ا  , امــــا فــــي االختبــــار ذ 12=0-02%   عنــــد درجــــة حري
  وانحرافـو المعيـاري  2.242الضابطة حيث كان فرق االوساط الحسـابية لالختبـارين القبمـي والبعـدي ىـو ) 

  وكان داللـة الفـروق معنويـا  2.212  ومستوى الخطأ )  3.013المحسوبة )  t  وكانت قيمة  2.253) 
   .  12=0-02%   عند درجة حرية ) 11.343وقد كانت نسبة التطور ىي ) 

الــذي يبـين ىنـاك فـروق معنويـة ذات داللـة إحصــائية , ولممجموعـة التجريبيـة    1ومـن خـالل الجـدول )    
, ويعـــزو  عـــدي فــي اختبـــار ركــل الكــرة ألبعـــد مســافةووجــود نســبة تطـــور ليــذه العينـــة ولصــالح االختبــار الب

الـذي تـدربت عميـو ىـذه العينـة بشـكل  المنيج التدريبي المعد مـن قبـل الباحثـان وان  سبب ذلك الى انالباحث
التمـارين نوعيـة طريقـة التـدريب التكراريـة و جيد ومستمر ومراعاة الفروقات الفرديـة لالعبـين , وكـان الختيـار 

تطوير القـوة االنفجاريـة لمـرجمين , وىـذا التطـور فـي القـوة االنفجاريـة ادى الـى تطـور فـي  في الثر االيجابيا
                                                 

الرتبية الرياضية للبنني ، جامعة حلوان ، القاهرة وليد حيىي حممد . برنامج تدرييب مقرتح لتنمية املتطلبات البدنية اخلاصة بالعيب الريشة الطائرة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  (1)
   .67 ، ص 2002، 
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ن إىمـــال أي مكـــون مـــن  ـــة وا  اختبـــار ركـــل الكـــرة ألبعـــد مســـافة , والتـــدريب الحـــديث عمميـــة شـــاممة ومتكامم
لالعـب أن يمــكن  المعبة بالتدريب الكـافي يجعـل الالعـب غيـر مؤىـل الداء واجباتـو فـي الممعـب وال مكونات

كافيـة,كما أن تنفيـذ أيـة خطـة ال يمكـن  يؤدي واجباتو الفنية والخططيـة مـا لـم يكـن يمتمـك قـدرة وقابميـة بدنيـة
 من الناحية الميارية . أن يكتب ليا النجاح ما لم يكن الالعب متمكناً 

الختبــارين مجموعــة الضــابطة فقــد أظيــرت النتــائج وجــود فــروق معنويــة ذات داللــة إحصــائية بــين اال امــا   
يعـود السـبب فـي  ةوىذا التطور القميل نسـبيا مقارنـة بـالمجموعتين التجريبيـ القبمي والبعدي ولصالح البعدي ,

ذلــك إلــى ضــعف فــي القــدرة العضــمية ) القــوة االنفجاريــة   لمــرجمين وتبــين مــن خــالل الجــدول ان ىــذه العينــة 
مراعـاة الفروقـات  التجريبيـة , وعـدم ةت فييـا العينـالزمنيـة التـي تـدرب التي تدربت بشكل تقميـدي وبـنفس الفتـرة

لالعبــين , وىــذا يؤكــد عــدم تقنــين الحمــل التــدريبي بطريقــة عمميــة مدروســة وعــدم معرفــة المــدرب  الفرديــة 
إلمكانيات العبيو , وان ضعف عضـمة الـرجمين نتيجـة لمبرنـامج التقميـدي ادى الـى ضـعف فـي اختبـار ركـل 

 ممكنة . الكرة ألبعد مسافة
 (5لجدول )ا

االختبارين القفز العمودي وركل الكرة يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل من 
 لممجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية 

 المتغيرات
 tقيمة  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 tقيمة 

 الجدولية
معنوية 
 ع س   ع س   الفروق

 2.198 9.9.0 9.460 9.9.0 9.6.0 القفز العمودي من الثبات 

2.874 

 معنوي

 ركل الكرة ألبعد مسافة ممكنة 
56.68

8 

3.38

7 
 معنوي 2.264 2.751 52.388

 8.85واحتمال خطا  18=2-18+18تحت درجة حرية 
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات  – 5
  االستنتاجات   1 – 5
لكــل مـــن المجموعـــة  ويــة بـــين االختبــارين القبمـــي والبعــدي ولصـــالح االختبــار البعـــديوجــود فـــروق معن .1

 في االختبارين البدني والمياري . التجريبية والضابطة
 اثر فعال في تطوير القوة االنفجارية لمرجمين لدى العبي كرة القدم . ان لممنيج التدريبي .0
 التوصيات  2 – 5
ـــة .1 ـــينا يفضـــل اســـتخدام المنـــاىج التدريبي فـــي تطـــوير القـــوة  لمقننـــة ومراعـــاة الفـــروق الفرديـــة بـــين الالعب

 االنفجارية لمرجمين لدى العبي كرة القدم .
 لتطوير القدرات البدنية ولعينات مختمفة . يد من الدراسات لمتدريب التكرارياجراء المز  .0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 المصادر العربية
  فسيولوجيا القـوة , القـاىرة : مركـز الكتـاب لمنشـر تدريب و  –السيد عبد المقصود . نظريات التدريب الرياضي

 ,1331 . 

  , امـــر اهلل احمـــد البســـاطي . قواعـــد واســـس التـــدريب الرياضـــي وتطبيقاتـــو , االســـكندرية , منشـــاة المعــــارف
 . 31, ص  1332

  , 1333بسطويسي احمد . أسس ونظريات التدريب الرياضي , القاىرة : دار الفكر العربي  . 

 0221تار . األسس العممية في تدريب كرة القدم , القاىرة : دار الفكر العربي , حنفي محمود مخ . 
 عمــان : دار الفكــر العربــي ,  1ذوقــان عبيــدات ) وآخــرون   . البحــث العممــي مفيومــو وأدائــو وأســاليبو , ط ,

0221  . 
 ب نــور لمتحضـــير . بغــداد : مكتــ ريســان خــريبط مجيــد . تطبيقــات فــي عمــم الفســيولوجيا والتــدريب الرياضــي
 .1335لطباعي , ا
 ـــدين . التحميـــل اإلحصـــائي إحصـــاء, العينـــات, تصـــميم التجـــارب, بحـــوث العمميـــات , القـــاىرة:  طمبـــة زيـــن ال

 . 0221جامعة عين شمس, 
 0223.القاىرة : دار الفكر العربي , سوعة فسيولوجيا التدريب الرياضي. مو عبد الفتاح واحمد نصر . 
  . االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضـي , وزارة التعمـيم العـالي والبحـث عمي سموم جواد الحكيم

 . 0221جامعة القادسية ,  –العممي 

  ــيم وتطبيقاتــو فــي كــرة القــدم . بغــداد , دار الكتــب والوثــائق  –قاســم لــزام صــبر واخــرون . اســس الــتعمم والتعم
 , 121, ص  0225المكتبة الوطنية , 

 ـــزام وموفـــق ا ـــة قاســـم ل ـــدار الجامعي ـــق , بغـــداد : ال ـــين النظريـــة والتطبي ـــدم ب لمـــولى . تـــدريب التكتيـــك بكـــرة الق
 . 0221لمطباعة والنشر , 

  , محمـد رضـا ابـراىيم . التطبيــق الميـداني لنظريـات وطـرق التــدريب الرياضـي , بغـداد : دار الكتـب والوثــائق
0222. 

 التكـراري باسـموبين تـدريبيين مختمفـين فـي تطـوير  محمد كاظم وحسناء ستار . تـاثير اسـتخدام طريقـة التـدريب
 . 0221القدرة االنفجارية لدى العبي كرة الطائرة , بحث منشور , كمية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 

  , 0222موفق مجيد المولى . االساليب الحديثة في تدريب كرة القدم , عمـان : دار الفكـر لمطباعـة والنشـر 
. 
 كريتي وحسن محمد عبد العبيدي. التطبيقات اإلحصائية في بحـوث التربيـة الرياضـية: جامعـة وديع ياسين الت

 . 1333الموصل: دار الكتب لمطباعة والنشر, 

  وليد يحيى محمد . برنـامج تـدريبي مقتـرح لتنميـة المتطمبـات البدنيـة الخاصـة بالعبـي الريشـة الطـائرة , رسـالة
 . 0220جامعة حموان , القاىرة , لرياضية لمبنين , ماجستير غير منشورة , كمية التربية ا

 



 19 

 المالحق
 

    1الممحق )
 تضمن أسماء الخبراء

 
منن  رو القند اجرى الباحث المقابالت الشخصية مع العديد منن وو  الخبنرو واتختصناي فنا فعالينة  ن   

ة ف نرو البحنث دايناجل التأ د من إن  ل خطوو قا  بها الباحث  انت وفن  اسسنا العيمينة الصنحيحة مننو ب

 وحتى انتهاء البحث .
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