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  كثف عمى مستوى بعض المتغيراتتأثير استخدام التدريب الم  "

 السمة"البدنية والمهارية لالعبي كرة 

 أ.د / أحمد سالمة صابر. *
 أ.د / أحمد أمين أحمد الشافعي. **                                                   

 :ـ م مخص البحث

 التــــــــــدريبات لالعبـــــــــينب كــــــــــقلك اختيــــــــــار ا ســــــــــموب الم ناســـــــــب لت نــــــــــين ا حمــــــــــال التدريبيــــــــــة عتبـــــــــر  دولــــــــــة ت  

ويتفـق ب مـن الموايـيا الهامـة يـي تخطـيط التـدريب الريايـيبما ي سـامم يـي تطـوير ءدال الالعبـين بالاـكل ا مثـل 

يعني تكثيف زيـادة ا حمـال التدريبيـة وريـا  Intensive Trainingالعديد من العممال عمى ءن التدريب الم كثف 

ادة التدريب بدر ة عالية لمدة قصيرةب مما يؤدي إلى تطوير المستوى البدني والفني لالعبـين يـي وقـت ءسـرع مـن 

ءســـاليب التـــدريب العاديـــةب مـــا التوصـــية بعـــدم العتمـــاد عمـــى مـــقا ا ســـموب لفتـــرات زمنيـــة طويمـــة خـــالل الموســـم 

 التدريبي. 

تـــأثير اســــتخدام التـــدريب المكثـــف عمــــى مســـتوى بعــــض البحــــث الحـــالي إلـــى التعــــرف عمـــى حيـــث يهـــدف 

 السمة.كرة  امعة طنطا ل م نتخب المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي

وقلــك باســتخدام تصــميم ال يــاس  بالبحــث ةلطبيعــ لم ناســبت  اً نظــر  يالمــنه   الت ريبــ الباحثااان اســتخدموقــد 

 .واحدة ت ريبيةلم موعة  ي(البعدـ  يال بم)

الم ســـ مين كمـــا تـــم اختيـــار عينـــة البحـــث بالطري ـــة العمديـــة مـــن لعبـــي م نتخـــب  امعـــة طنطـــا لكـــرة الســـمة 

لعـب .. تـم تطبيـق ءسـموب التــدريب  (51)السـمةب حيـث بمـد عـدد عينـة البحـث ا ساسـية بالتحـاد المصـري لكـرة 

ــيهمب كمــا اســتعان  لعبــين )مــن خــارج عينــة البحــث ا ساســية( ا ــرال الدراســات  (1)بعــدد  الباحثااانالم كثــف عم

 الستطالعية.

اســتخدام التــدريب الم كثــف ءدى إلــى تحســين ال ــدرات البدنيــة ومســتوى وتوصــمت ءمــم نتــاح  البحــث إلــى ءن 

 ءدال المهارات )قيد البحث( لالعبي يريق م نتخب  امعة طنطا لكرة السمة.

 
 أستاذ كرة السمة ورئيس قسم األلعاب الجماعية ورياضات المضرب ا كمية التربية الرياضية ا جامعة طنطا. *
وعماوم الحركاة الرياضاية ا كمياة التربياة أستاذ التدريب الرياضي بقسام المنااىو وطارل التادريس والتادريب  **

 الرياضية ا جامعة مدينة السادات.
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  كثف عمى مستوى بعض المتغيراتتأثير استخدام التدريب الم  "

 السمة"البدنية والمهارية لالعبي كرة 

 .أحمد سالمة صابرأ.د /  *
 .أحمد أمين أحمد الشافعي.د / أ **

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـ الم  دمة وم اكمة البحث
تيا ـات والم تغيـرات التـي ي فرزمـا الواقـا الحـالي تعددت ءغراض طرق وءساليب التدريب الريايـي لتمبـي الح

ـــف ا ناـــطة الريايـــةب حيـــث ي عـــد ااعـــداد الريايـــي ال اعـــدة  ـــدم الحـــادث يـــي م ختم لمريايـــة كنتي ـــة حتميـــة لمت 
 مستوى الرياييين وصوًل بهم لحالة الفورمة الريايية. رتفاعا ساسية ل
ييـال عـن ارتباطهـا بال انـب البـدني لـقلك زاد ا دال المهـاري  بتنوع التي تتميز  الرياياتمن  السمةكرة و 
مما ديا الكثير من الباحثين  عـداد البحـوث والدراسـات  بتطوير ءدال الالعبين خالل عمميات التدريب ..المتمام 

 لمنهوض بها والوصول إلى ءييل المستويات. الطرقاي اد ءييل وانسب 
ـــــــــة وت   ـــــــــر  دول ـــــــــينب عتب ـــــــــدريبات لالعب ـــــــــة الت ـــــــــين ا حمـــــــــال التدريبي ـــــــــار ا ســـــــــموب الم ناســـــــــب لت ن  كـــــــــقلك اختي

ب ويؤكـد مـن الموايـيا الهامـة يـي تخطـيط التـدريب الريايـيبما ي سـامم يـي تطـوير ءدال الالعبـين بالاـكل ا مثـل 
حمــل التــدريب الوســيمة الرحيســية لمتــأثير عمــى بــأن  م(5553كماااع عبدالحميااد وصاابحي حسااانين )قلــك كــل مــن 
يث يؤدي إلى الرت ال بالمستوى الـوظيفي والعيـوي   هـزة ال سـمب ومـن ثـم تنميـة وتطـوير الصـفات الالعبينب ح

 (82:  3البدنية والمهارات الحركية وال وانب الخططية. )
يعنـي تكثيـف زيـادة ا حمـال  Intensive Trainingويتفق العديد من العممـال عمـى ءن التـدريب الم كثـف 

التدريب بدر ة عالية لمدة قصيرةب مما يـؤدي إلـى تطـوير المسـتوى البـدني والفنـي لالعبـين يـي التدريبية وريا ادة 
منيــة طويمــة وقــت ءســرع مــن ءســاليب التــدريب العاديــةب مــا التوصــية بعــدم العتمــاد عمــى مــقا ا ســموب لفتــرات ز 

 (83(ب )81(ب )81(ب )82. )خالل الموسم التدريبي
 :  ي ستخدم لألسباب اآلتيةءن التدريب الم كثف  م(3002عباس ) عمي البيك وعماد الدينكما ي اير 

بعــد ءن يكــون الالعــب قــد ان طــا عــن التــدريب لفتــرة مــن الــزمن ءو بالتــدريب غيــر الكــايي لظــروف مــا مثــل  (5)
 المتحانات ءو ااصابات ءو العمل. 

 (833:  2ريا مستوى ءدال الالعبين البدني والمهاري استعدادًا لمباراة ءو بطولة قات ءممية خاصة. ) (3)
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 م اكمة  طنطاب امعة  السمةتدريب م نتخب كرة قيام  بمن خالل  الباحث األوعوقد لحظ 

 ا نديةيي التدريبات بسبب ءوقات الدراسةب كقلك تزامن توقيتات تدريبهم ما  عمى النتظام الالعبينقدرة عدم 

يي  دولة مواعيد ما توقيتات تدريب م نتخب ال امعةب حيث يؤدي مقا التعارض  بها الريايية الم س مين

إلى التأثير السمبي عمى المستوى عدم ال درة عمى يبط ت نين ا حمال التدريبية لالعبين  بااياية إلىالتدريبب 

يعف مستوى ا دال باكل  عن وما ينت  م نتخب ال امعةب  ومباريات البدني والمهاري لالعبين خالل تدريبات

 .السمةيي دوري ال امعات المصرية لكرة  طنطاعام خالل م باريات م نتخب  امعة 

إي ــاد الحــل الم ناســب لتفــادي تيــارب توقيتــات  مــالهــق  الم اــكمةب ومحاولته انالباحثاا مــر الــقي ءســترعى انتبــا  ا

التدريب )ا نديةب م نتخب ال امعـة(ب وقلـك مـن خـالل  دولـة توقيتـات التـدريب واسـتخدام ءسـموب التـدريب الم كثـف 

. بمــا ييــمن ارتفــاع المســتوى البــدني والمهــاري يــي تــدريبات لعبــي م نتخــب ال امعــةب وخاصــة قبــل الم باريــات .

 لالعبين خالل م باريات دوري ال امعات.

العديـد مـن الدراسـات التـي تناولـت  النتاح  التـي توصـمت إليهـالتنفيقما ..  انالباحثويؤكد الفكرة التي يسعى 

إلـــى م ناســـبة مـــقا ا ســـموب يـــي تطـــوير ا دال البـــدني  توصـــمتتـــأثير اســـتخدام ءســـموب التـــدريب الم كثـــفب حيـــث 

ـــــــــــــل دراســـــــــــــة  ـــــــــــــد مـــــــــــــن ا ناـــــــــــــطة الريايـــــــــــــية .. مث  (، 32م( )3005) Bakerبااااااااااااااكر والمهـــــــــــــاري لمعدي

(، ماازن 32م( )3002) Matthew Weston et all(، ماثيو ويستون وآخرون 2م( )3003أسامة ذكي )

(، سااوزان 31م( )3005) Marcello Iaia et all(، مارسايمو ييايااا وآخارون 50م( )3002عباداليادي )

مAden Kittel et all (3054 )(، أدن كيتاع وآخارون 3م( )3053(، عماي األعرجاي )1م( )3050داود )

(30.) 

 لتــدارك الماــاكل التــي توا ــ  طبيعــة العمــل مــا تــدريب  انالباحثااويــي إطــار ســعي  ومــن خــالل مــا ســبق

والتأكيــد عمــى اســتخدام ا ســاليب الم ناســبة لتطــوير ا دال البــدني والمهــاري بمــا ب  امعــة طنطــا لكــرة الســمةم نتخــب 

التعــرف عمــى تــأثير  محاولــة يتناســب مــا م تطمبــات واحتيا ــات التــدريب ..  ــالت يكــرة البحــث الحــالي مــن خــالل

نطــا لكــرة  امعــة طم نتخــب كثــف عمــى مســتوى بعــض المتغيــرات البدنيــة والمهاريــة لالعبــي اســتخدام التــدريب الم  

 ؟السمة

 ـ مدف البحث:
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 تـــأثير اســـتخدام التـــدريب المكثـــف عمـــى مســـتوى بعـــض المتغيـــرات البدنيـــة والمهاريـــة لالعبـــيالتعــرف عمـــى 

 .السمةكرة  امعة طنطا ل م نتخب

  ـ يروض البحث: 

 مستوىيي  البحث الت ريبيةالبعدية لم موعة و  تو د يروق دالة إحصاحية بين متوسطات ال ياسات ال بمية - 5

 .ةالبعدي اتولصالح ال ياسب  امعة طنطا لكرة السمةبعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي م نتخب 

يــي  البحــث الت ريبيــةالبعديــة لم موعــة و  بــين متوســطات ال ياســات ال بميــة يــي م عــدلت التحســنتو ــد يــروق  - 3

ـــة لالعبـــي م نتخـــب  مســـتوى  اتب ولصـــالح ال ياســـ امعـــة طنطـــا لكـــرة الســـمةبعـــض المتغيـــرات البدنيـــة والمهاري

 .ةالبعدي

 ـ الم صطمحات المستخدمة يي البحث:

   :Intensive Training ـ التدريب الم كثف 8

مو تـدريب قصـير المـدى يتميـز بارتفـاع يـي الاـدة وت ميـل زمـن الراحـة لموصـول إلـى الفورمـة الريايـية يـي 

ديناميكيــة حمــل التــدريب .. مــا مالحظــة عــدم اســتمرار مــقا النــوع مــن وقــت قصــيرب وقلــك مــن خــالل التغييــر يــي 

 (812:  1التدريب عمى مدار الموسم التدريبي التنايسي. )

 ـ ا رالات البحث:

 :  منه  البحث: ـ ءولً 

ــ  يال بمـ)وقلك باسـتخدام تصـميم ال يـاس  بالبحث ةلطبيع لم ناسبت  اً نظر  يالمنه   الت ريب الباحثان استخدم

 .لم موعة واحدة ت ريبية ي(البعد

 : عينة البحث : ثانياً ـ 

الم سـ مين بالتحـاد  تم اختيـار عينـة البحـث بالطري ـة العمديـة مـن لعبـي م نتخـب  امعـة طنطـا لكـرة السـمة

لعــب .. تــم تطبيــق ءســموب التــدريب الم كثــف  (51)ب حيــث بمــد عــدد عينــة البحــث ا ساســية الســمةالمصـري لكــرة 

لعبـــــين )مـــــن خـــــارج عينـــــة البحـــــث ا ساســـــية( ا ـــــرال الدراســـــات  (1)بعـــــدد  الباحثاااااانعمـــــيهمب كمـــــا اســـــتعان 

 الستطالعية.
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تحت م نحنى التوزيـا العتـدالي يـي  والستطالعية من وقوع ءيراد عينة البحث ا ساسية الباحثانتأكد  كما

ب حيـث تراوحـت م عـامالت اللتـوال لهـق  الم تغيـرات و )السـنب الطـولب الـوزن(ب والعمـر التـدريبيبعض م تغيرات النم

 عينة البحث الت ريبية.ءيراد ب مما يدل عمى ت انس (2)± ما بين 

 :ءدوات  ما البياناتوساحل و  :رابعاً  ـ

 :ـ ا دوات وا  هزة المستخدمة يي البحث 8

 صفارة. * ساعة إي اف. * .(1)كرات سمة م اس  * ميزان طبي. ـ هاز رستاميتر  *

 حوا ز. * اريط قياس. * قواحم وثب عالي.( 1) * صندوق قياس المرونة. *

 طبااير. * ءقماع. * اريط لصق. * ممعب ـ مدف كرة سمة. *

 :قيد البحث (المهاريةـ البدنية والختبارات ) الم تغيراتـ  8

تغيرات البدنية الخاصـة ومهـارات كـرة السـمة قيـد البحـثب كـقلك الختبـارات يي تحديدمما لمم   الباحثاناستند 

 (،55)الدراســات ءرقــام .. مثــل  الدراســات يــي م ــال كــرة الســمةالمرا ــا و  الخاصــة بتمــك الم تغيــرات إلــى عــدد مــن

 حســــــــــــاب التــــــــــــي ســــــــــــبق واســــــــــــتخدمت مــــــــــــق  الختبــــــــــــارات وقامــــــــــــت ب (51(، )2(، )5(، )53(، )3(، )52)

اســت ر  ويــي يــول قلــكلهــا عمــى لعبــين وبيحــات م اــابهة لــنفس عينــة وبيحــة البحــث الحــاليب  عمميــةالم عــامالت ال

 الم تغيرات البدنية والمهارية والختبارات التالية: عمى الباحثان

   :قيد البحثالبدنية  الم تغيرات والختباراتء( 

 ال ياس )السنتيمتر(. اختبار الوثب العمودي من الثباتب ووحدة القدرة العضمية لمرجمين: *

 ب ووحدة ال ياس )الثانية(.تحركةمتر من بداية م   (30)اختبار العدو  السرعة االنتقالية: *

 ب ووحدة ال ياس )الثانية(.اختبار ال ري المتعرج لبارو الرشاقة: *

 (.السنتيمترب ووحدة ال ياس )تبار ثني ال قع من ال موس الطويلاخ المرونة: *

   :قيد البحث المهاريةالم تغيرات والختبارات ب( 

 ب ووحدة ال ياس )الثانية(.ال ري المتعرج بالكرة اختبار ميارة المحاورة: *

 (.العددب ووحدة ال ياس )حاحط الرتداداختبار  ميارة التمرير: *

 اختبار الرمية الحرةب ووحدة ال ياس )الن اط(. ميارة الرمية الحرة: *
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 ب ووحدة ال ياس )الن اط(.التصويب من ال فز اختبار التصويب من القفز:ميارة  *

 ب ووحدة ال ياس )الن اط(.التصويب السممي اختبار ميارة التصويب السممي: *

  .  ـ استمارات تس يل البيانات ونتاح  الختبارات 3

 :قيد البحث الم كثفبرنام  التدريب  :خامساً ـ 

   :ـ مدف البرنام  8

مستوى ا دال البدني والمهـاري خـالل يتـرة إعـداد يريـق م نتخـب  امعـة طنطـا لكـرة السـمة لمم اـاركة تحسين 

 .دوري ال امعات المصرية لكرة السمةيي 

 :ـ ءسس ويا البرنام  8

 .لتحديد زمن واد  البرنام  الم ترح الم كثفالتدريب تناولت  يالتبا بحاث الستعانة  *

 .اء مهمستوى العينة التي ويا من وما  بمحتوى البرنام  ما ءمداي  م ناسبة *

 تنفيق البرنام  الم  ترح. ييوالخصوصية الستمرارية والنتظام  *

 ناسب ءثنال يترة تطبي  .مرونة البرنام  بال در الم   *

 لوحدات التدريب ا سبوعية واليومية. (3 : 5)تاكيل الحمل طري ة تم استخدام  *

 (833:  2) .استخدام ءسموب وثبة الحمل التدريبيتم  *

 .  الفروق الفردية لالعبين عند تنفيق وثبات حمل التدريب  *

التدريب الم كثفب حيث تراوحت اـدة الحمـل التـدريبي يـي  عمى مدار برنام ديناميكية مكونات ا حمال راعاة م   *

   .من م عدل يربات ال مب %(500إلى  %40)ال زل الرحيسي لموحدات التدريبية ما بين 

لم اـارك اخالل يترة إعداد يريق م نتخب  امعـة طنطـا لكـرة السـمة  قيد البحث الم كثفالتدريب تطبيق برنام  تم  *

ب الثنـينب السـبتيوميـة )تـدريب  اتوحد (2)ءسابيا بواقا  (2)لمدة و ب يي دوري ال امعات المصرية لكرة السمة

 من كل ءسبوع.( ا ربعال

دقي ـة  (20) دقي ـة لمتهيحـة البدنيـة )ااحمـال(ب( 51)دقي ـة .. بواقـا ( 40)إ مالي زمن وحـدة التـدريب اليوميـة   *

 .دقاحق لمتهدحة )الختام( (1) لم زل الرحيسيب
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 :وقياسات البحث الم كثفتطبيق برنام  التدريب خطة : سادساً ـ 

حيــث تــم والم ســاعدينب  الباحثااانوال ياســات تحــت إاــراف  تنفيــق خطــة تطبيــق ت ربــة البحــث ا ساســيةتــم 

طب ـًا لمخطـة الزمنيـة المويـحة  ـال قلـك حيـث  بالبعديـة( ـ)ال بميـة  مراعـاة توحيـد الظـروف ءثنـال إ ـرال ال ياسـات

 .(5)بال دول 

 (5جدوع )

 البعديةو  القبميةوالقياسات لبحث تجربة ا خطة تطبيل

 محاور التنفيق التاريخ اليوم الخطة

 ال ياس ال بمي
 قياس الم تغيرات البدنية م3054/ 52/53 الخميس
 قياس الم تغيرات المهارية م3054/ 52/53 ال معة

 م3054 ديسمبر 51السبت  قيد البحث التدريب الم كثفبرنام  بداية تطبيق 
 م3055 يناير 32 ا ربعال قيد البحث التدريب الم كثفبرنام  نهاية تطبيق 

 البعديال ياس 
 قياس الم تغيرات البدنية م3055/ 32/05 الخميس
 قياس الم تغيرات المهارية م3055/ 31/05 ال معة

 :الم عال ات ااحصاحية :سابعاً ـ 

 ب( لم عال ـة البيانـاتSPSS) يالبرنـام  ااحصـاح انالباحثايـي يـول ءمـداف ويـروض البحـث .. اسـتخدم 

اختبـار ب م عامـل اللتـوالب الوسـيطب يالنحـراف المعيـار ب يالمتوسـط الحسـاب با ساليب ااحصاحية التاليـة: ااستعانو 

مسـتوى الدللـة  انالباحثا ىارتي كماب )%(م عدلت التحسن باستخدام النسبة المحوية ب لحساب دللة الفروق )ت(

 .(0.01)ااحصاحية عند 

 :عرض وم ناقاة النتاح  ـ

 (3) جدوع

 متوسطات القياسات القبمية والبعدية لمجموعة البحث التجريبيةبين داللة الفرول 

 قيد البحث المتغيرات البدنيةفي 

وحدة  اختبارات الم تغيرات البدنية
 ال ياس

 (ت) قيمة ال ياس البعدي ال ياس ال بمي
 المحسوبة

 تم عدل
 ع± س/ ع± س/ التحسن %

ن = 
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 % 83.33 * 1.21 3.84 48.13 3.43 23.34 سم الوثب العمودي من الثبات
متر من بداية  83العدو 
 % 81.33 * 3.33 3.23 8.24 3.44 3.24 ثانية م تحركة

 % 84.11 * 3.82 8.83 2.44 8.24 83.84 ثانية ال ري الم تعرج لبارو
 % 88.82 * 3.83 3.34 4.43 3.13 2.33 سم ثني ال قع من ال موس الطويل

 5.325=  في اتجاه واحد (0.01) معنوية مستوى ،(52=  5 -)ن ( الجدولية عند د.ح تقيمة ) *

بـــين متوســـطات ال ياســـات ال بميـــة والبعديـــة لم موعـــة و ـــود يـــروق دالـــة إحصـــاحيًا  (3)يتيـــح مـــن  ـــدول 

ال ــدرة العيــمية لمــر مينب الســرعة النت اليــةب يــي المتغيــرات البدنيــة: ) ةالبعديــ اتب ولصــالح ال ياســالبحــث الت ريبيــة

 إلـى% 53.32)كما تباينات م عدلت التحسن الحادثة يي الم تغيرات البدنية وتراوحـت مـا بـين  (بالمرونةالرااقةب 

ب يـي حـين %(30.05)ب حيث  الت ال درة العيـمية لمـر مين يـي الترتيـب ا ول بم عـدل تحسـن بمـد (30.05%

ت الراـاقة يـي الترتيـب الثالـث ب و ـال%(53.25) الت السرعة النت الية يي الترتيب الثـاني بم عـدل تحسـن بمـد 

ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــب %(51.32)بم عـــــــــــــــــــــــــدل تحســـــــــــــــــــــــــن بم ـــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــي الترتي  ب بينمـــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــالت المرون

 .%(53.32)الرابا بم عدل تحسن بمد 

يـي  متوسطات ال ياسات ال بمية والبعديـة لم موعـة البحـث الت ريبيـةدللة الفروق بين  انالباحث حيث ي ر ا

ــــــــــرات البدنيــــــــــة ــــــــــد البحــــــــــث) المتغي ــــــــــى  (قي ــــــــــف الــــــــــقي اعتمــــــــــد  تــــــــــأثيرإل  اســــــــــتخدم ءســــــــــموب التــــــــــدريب الم كث

العبــين عنــد تنفيــق بـين ال لفــروق الفرديــةمبـدء ال  عمـى التنويــا يــي اسـتخدام وســاحل التــدريب الم ختمفـةب كــقلك مراعاتــ

ب بااياية إلـى توظيـف تمرينـات ااطالـة والمرونـة يـي يتـرات الراحـة ااي ابيـة بـين حمل التدريب )ديعات( وثبات

ال درة العيـمية لمـر مينب السـرعة النت اليـةب الراـاقةب التمرينات وبعيها .. ا مر القي ءدى إلى تنمية م موعات 

 .المرونة

إلى ءن التأكيـد الم سـتمر والم تزايـد م( 3054رومان وآخرون ) التوري م(،3053أسادي وآخرون ) وي اير

 وءســاليب تــدريب يكــون لهــا تــأثيرات إي ابيــة  ت ــا  الوصــول إلــى اان ــاز الريايــي قــاد العممــال لمبحــث عــن طــرق

 عمــــى ا دالب وءن التــــدريب الم كثــــف ي عتبــــر ءحــــد مــــق  الطــــرق التــــي يمكــــن مــــن خاللهــــا تطــــوير ال ــــدرات البدنيــــة 

 (232:  82(ب )8442:  88)يي نااط كرة السمة. 
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ءن الفتـرة الزمنيـة الالزمـة لتنميـة ال ـدرات إلـى  مBaechle & Earle (3000)بيتشاع وأرياع  ي اـيركمـا 

:  88وحــدات تــدريب يوميــة يــي ا ســبوع الواحــد. ) (1 إلــى 2)ءســابياب وبواقــا  (4 إلــى 2)البدنيــة تتــراوح مــا بــين 

234) 

 ءن كـــــــرة الســـــــمة مـــــــن ا ناـــــــطة قات المواقـــــــف الم تغيـــــــرةب  م(3050محماااااااد عبااااااادالرحيم ) يـــــــقكركمـــــــا 

حيــث تتصــف بتبــاين وتع ــد طبيعــة وظــروف الم نايســة بهــا ييــاًل عــن احتواحهــا عمــى مهــارات ينيــة م تعــددة يتعــين 

عمــى الالعــب تنفيــقما مــن الحركــة لمتغمــب عمــى ســرعة وقــوة ان يــاض الم نــايسب وءنــ  لكــي تتحســن ســرعة ودقــة 

مـة يـي ءنـواع ال ـوة العيـمية والراـاقة التـي التوايق الحركي لالعب كـرة السـمة .. يمـزم تطـوير ال ـدرات البدنيـة الم تمث

 (82تؤمم  لم يام بالوا بات المهارية. )

ــــــاح  دراســــــات  ــــــك مــــــا نت  (، 2م( )3003(، أسااااااامة ذكااااااي )32م( )3005) Bakerباااااااكر ويتفــــــق قل
 Matthew(، ماااااثيو ويسااااتون وآخاااارون 1م( )3050(، سااااوزان داود )52م( )3003ناىااااده الاااادليمي )
Weston et all (3002( )32م ) التي ءاارت إلى إمكانية استخدام ءسـموب التـدريب الم كثـف يـي تنميـة ا دال

 قبل الم ااركة يي الم باريات ءو البطولت الهامة. يي ا ناطة الريايية الم ختمفة البدني والفني لالعبين

مان  الباحثاانتأكاد ، حياث ومن خالع العرض السابل يتضح تحقل فرضي البحاث األوع والثااني )جزئياًا(
متوساطات القياساات القبمياة والبعدياة تحسان باين الُمعادالت فرول فاي وجود فرول دالة يحصائيًا، كذلك وجود 

لمجموعااة البحاااث التجريبيااة، ولصاااالح القياسااات البعدياااة فااي المتغيااارات البدنيااة: )القااادرة العضاامية لمااارجمين، 
 .السرعة االنتقالية، الرشاقة، المرونة(

 (2) جدوع

 بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية لمجموعة البحث التجريبيةداللة الفرول 
 في المتغيرات الميارية قيد البحث

 اختبارات 
 المهاريةالم تغيرات 

وحدة 
 ال ياس

 (ت) قيمة ال ياس البعدي ال ياس ال بمي
 المحسوبة

م عدلت 
 ع± س/ ع± س/ التحسن %

 % 82.33 * 3.42 8.83 2.84 8.44 3.34 ثانية ال ري الم تعرج بالكرة
 % 81.13 * 2.31 8.33 88.33 8.13 3.23 عدد حاحط الرتداد 
 % 83.33 * 3.81 3.24 1.23 8.84 1.84 ن اط الرمية الحرة

 % 88.43 * 2.33 8.24 81.14 8.34 83.13 ن اط التصويب من ال فز

= ن 
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 % 83.83 * 3.38 8.83 3.34 8.43 1.34 ن اط التصويب السممي

 5.325=  في اتجاه واحد (0.01) معنوية مستوى ،(52=  5 -)ن ( الجدولية عند د.ح تقيمة ) *

بـــين متوســـطات ال ياســـات ال بميـــة والبعديـــة لم موعـــة و ـــود يـــروق دالـــة إحصـــاحيًا  (2)يتيـــح مـــن  ـــدول 

التصـويب ب الرميـة الحـرةب التمريـرب المحـاورة: )المهاريـةب ولصالح ال ياسات البعدية يـي المتغيـرات البحث الت ريبية

وتراوحــت مــا بــين  المهاريــة(ب كمــا تباينــات م عــدلت التحســن الحادثــة يــي الم تغيــرات مــن ال فــزب التصــويب الســممي

 يـــــــــــي الترتيـــــــــــب ا ول بم عـــــــــــدل تحســـــــــــن  مهـــــــــــارة التمريـــــــــــرب حيـــــــــــث  ـــــــــــالت (%32.20 إلـــــــــــى% 54.05)

ب %(32.52)يـي الترتيـب الثـاني بم عـدل تحسـن بمـد  السـمميالتصـويب مهارة ب يي حين  الت %(32.20)بمد 

 الرميـة الحـرةثم  الت مهـارة ب %(35.12)يي الترتيب الثالث بم عدل تحسن بمد  من ال فزو ال مهارة التصويب 

بم عــدل  الخــامسيــي الترتيــب  المحــاورةمهــارة بينمــا  ــالت ب %(30.22)يــي الترتيــب الرابــا بم عــدل تحســن بمــد 

 .%(54.05)تحسن بمد 

يـي  متوسطات ال ياسات ال بمية والبعديـة لم موعـة البحـث الت ريبيـةدللة الفروق بين  انالباحث ي ر احيث 

ب عينــة البحــث الت ريبيــةبــق عمــى والــقي ط   .البرنــام  العــام لمفريــق تخطــيط إلــى المهاريــة )قيــد البحــث(المتغيــرات 

ب كــقلك التــدريب الم كثــفخــالل مراحــل تنفيــق برنــام   مهــارات كــرة الســمةوتيــمن تخصــيص ءزمنــة لمتــدريب عمــى 

المتنوعــة وت نــين مكونــات ا حمــال التدريبيــة لهــا بمــا يتناســب وقــدرات  المهاريــةمحتويــات البرنــام  مــن التمرينــات 

ءسـابيا كانـت كاييـة لحـدوث  (2)ومـدتها التدريب الم كثـف ب كما ءن الفترة  الزمنية التي طبق ييها برنام  الالعبين

 .تحسن يي مستوى ا دال المهاري لعينة البحث

 Marcello(، مارسايمو يياياا وآخارون 50م( )3002ماازن عباداليادي )ويتفق قلك ما نتاح  دراسـات 

Iaia et all (3005( )أدن كيتاع وآخارون 3م( )3053(، عماي األعرجاي )31م ،)Aden Kittel et all 

ءدت إلــى تنميـــة  يــي مــق  الدراســات التــي طب ــت التــدريب الم كثــفبــرام  التــي ءاــارت إلــى ءن  (30م( )3054)

بــين متوســطات ال ياســات ال بميــة  دللــة الفــروق ااحصــاحيةظهــر قلــك مــن خــالل حيــث ب والمهاريــةال ــدرات البدنيــة 

 .ب والتي  الت يي صالح ال ياسات البعديةوالبعدية

تأكاد الباحثاان مان ، حياث ني )كمياًا(ومن خالع العرض الساابل يتضاح تحقال فرضاي البحاث األوع والثاا

متوساطات القياساات القبمياة والبعدياة وجود فرول دالة يحصائيًا، كذلك وجود فرول فاي ُمعادالت التحسان باين 
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، الرميااة المحاااورة، التمرياارة: )المياريااةلمجموعااة البحااث التجريبيااة، ولصااالح القياسااات البعديااة فااي المتغياارات 

 .التصويب السممي(الحرة، التصويب من القفز، 

 :والتوصيات الستنتا اتـ 

عال ات م  لمإلى  واستناداً  بحدود عينة البحث يييول ءمداف البحث ويروي  و  يي:الستنتا ات :ءولً ـ 

 : اآلتي استنتاجيمكن .. وما ءاارت إلي  من نتاح   بااحصاحية

ب %(30.05)بنســــبة محويــــة بمغــــت  العيــــمية لمـــر مينال ــــدرة تحســــين ى إلـــى ءد الم كثــــفالتــــدريب اســـتخدام  - 5

بنسـبة  المرونـةو ب %(51.32)بنسـبة محويـة بمغـت  ب الراـاقة%(53.25)بنسبة محويـة بمغـت  السرعة النت الية

 .لالعبي يريق م نتخب  امعة طنطا لكرة السمة %(53.32)محوية بمغت 

ب %(54.05)بنســبة محويــة بمغــت  المحــاورةمهــارة اســتخدام التــدريب الم كثــف ءدى إلــى تحســين مســتوى ءدال  - 3

مهــارة ب %(30.22)بنسـبة محويــة بمغـت  الرميـة الحــرةمهــارة ب %(32.20)بنسـبة محويــة بمغـت  التمريــرمهـارة 

بنســــبة محويــــة بمغــــت  التصــــويب الســــمميومهــــارة ب %(35.12)بنســــبة محويــــة بمغــــت  التصــــويب مــــن ال فــــز

 لالعبي يريق م نتخب  امعة طنطا لكرة السمة. %(32.52)

 :التوصيات :ثانياً ـ 

 يـيتفيـد العمـل  التـيمـن تحديـد التوصـيات ان الباحثاتمكـن استنادًا إلى مـا تاـير إليـ  نتـاح  مـقا البحـث .. 

 :  عمى النحو التالي..  تدريب كرة السمةم ال 

خــالل يتــرة إعــداد يريــق م نتخــب  امعــة طنطــا لكــرة الســمة لمم اــاركة يــي التــدريب الم كثــف ءســموب اســتخدام  - 5

 .دوري ال امعات المصرية لكرة السمة

لمعريـــة تـــأثير اســـتخدام ءســـموب التـــدريب الم كثـــف خـــالل يتـــرة إعـــداد يـــرق م نتخبـــات ماثمـــة إ ـــرال دراســـات م   - 3

 .ا خرىلمريايات وا لعاب  يي دوري ال امعات المصريةلمم ااركة ال امعة 

إ رال دراسـات لمعريـة تـأثيرات اسـتخدام ءسـموب التـدريب الم كثـف عمـى الم تغيـرات الوظيفيـة ومؤاـرات التعـب  - 2

 لدى لعبي الريايات وا لعاب الم ختمفة.

 :ا قائمة المراجع

 : المرا ا العربية: ءولً ـ 

كمية ب رسالة دكتورا  غير مناورةب يي كرة السمةم حددات انت ال النااحين : م(3055يبراىيم عمي محمد الورافي ) - 5

 التربية الريايية لمبنينب  امعة حموان.
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كرة  يتأثير برنام  لمتدريب المترابط عمى بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعب:  م(3002) أحمد فارول خمف - 3

كمية التربية الريايية لمبنين  بوا ربعونب ينايرب الم مة العممية لمتربية البدنية والرياييةب العدد السادس السمة

 .ال يزة بالهرمب  امعة حموانب

ل وة تأثير التدريب با ث ال باستخدام ا سموبين الموزع والمكثف عمى تنمية  م(:3003أسامة أحمد محمد ذكي ) - 2

ب رسالة ما ستير غير مناورةب كمية التربية النف ارية لمطرف السفمي وعالقتها باان از الرقمي لموثب العالي

 الريايية لمبنينب  امعة الزقازيق. 

تـأثير التـدريب الم تبـاين يـي تطـوير قـوة : م(3055سندس محماد ساعيد، نوفاع قحطاان محماد، منااف ماجاد حسان ) - 2

(ب العـدد 55) ب بحث مناورب م مة ءبحاث كميـة التربيـة ا ساسـيةب الم  مـدعيالت الر مين لالعبي كرة السمة

 (ب كمية التربية الرياييةب  امعة الموصلب العراق.3)

كثـــف والمــوزع يـــي الـــتعمم تــأثير اســـتخدام ا ســموب الاـــامل وتداخمـــ  مــا التمـــرين الم   م(:3050ساااوزان ساااميم داود ) - 1

ب 88 ب بحث مناورب م مة التربية الريايـيةب الم مـدوالحتفاظ ببعض مهارات عارية التوازن يي ال مناستك

 العدد ا ولب كمية التربية الرياييةب  امعة بغداد. 

 ب منسأة المعارفب ااسكندرية. التدريب الريايي )نظريات وتطبي ات( م(:5554عصام عبدالخالل ) - 2

ءثـر اسـتخدام  دولـة التـدريب المكثـف والمتـوزع يـي تعمـم المهـارات ا ساسـية لسـباحة  م(:3053عمي طاو األعرجاي ) - 3

ب كميــة التربيــة ا ساســيةب 2ب العــدد 88ب بحــث مناــورب م مــة ءبحــاث كميــة التربيــة ا ساســيةب الم مــد الصــدر

  امعة الموصل. 

المــدرب الريايــي يــي ا لعــاب ال ماعيــة .. تخطــيط  م(:3002عمااي فيمااي البيااك، عماااد الاادين عباااس أبوزيااد ) - 4

 نسأة المعارفب ااسكندرية. ب متطبي ات( ـوتصميم البرام  وا حمال التدريبية )نظريات 

ب دار الفكـــر العربـــيب ءســـس التـــدريب الريايـــي م(:5553كمااااع عبدالحمياااد يساااماعيع، محماااد صااابحي حساااانين ) - 5

 ال امرة. 

ءثــر اســتخدام ءســموب الــتعمم الم كثــف والمــوزع عمــى تطــور مســتوى ا دال يــي  م(:3002مااازن عبااداليادي أحمااد ) - 50

ب بحـث مناـورب م مـة عمـوم التربيـة الريايـيةب الم مـد الثـانيب العـدد ا ولب كميـة التربيــة بعـض مهـارات التـنس

 الرياييةب  امعة بابل. 

ب يب دار الفكـر العربـ3ب طياختبـارات ا دال الحركـ:  م(5552) محمد نصر الادين رضاوان ، محمد حسن عالوى - 55

 ال امرة.

تـأثير اسـتخدام التـدريب الم تبـاين عمـى بعـض الم تغيـرات البدنيـة والمهاريـة : م(3005محمد سعيد الصافي يباراىيم ) - 53

 ب رسالة ما ستير غير مناورةب كمية التربية الرياييةب  امعة المنيا.لالعبي كرة السمة

 .ال امرةب يب دار الفكر العرب1ب طالتربية الريايية والبدنية يال ياس والت ويم ي:  م(3002) محمد صبحى حسانين - 52
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 ب مناأة المعارفب ااسكندرية.تدريب ال وة العيمية يي كرة السمة: م(3050محمد عبدالرحيم يسماعيع ) - 52

 52بطاريــة اختبــارات بدنيــة كأســاس لنت ــال نااــحي كــرة الســمة تحــت : م(3052محمااد مجاادي حسااني أبوفريخااة ) - 51

 الرياييةب  امعة طنطا.ب رسالة ما ستير غير مناورةب كمية التربية سنة

 تـــــأثيرات التـــــداخل يـــــي ءســـــاليب التمـــــرين عمـــــى الـــــتعمم وتطـــــور مســـــتوى  م(:3003ناىاااااده عباااااد زياااااد الااااادليمي ) - 52

ب رســـالة دكتـــورا  غيـــر مناـــورةب كميـــة التربيـــة ءدال مهـــارتي اارســـال الســـاحق واليـــرب الســـاحق بـــالكرة الطـــاحرة

 الرياييةب  امعة بغداد. 

ب دار ا سـس العمميـة لمتـدريب الريايـي لالعـب والمـدرب م(:3003الفاتح، محمد لطفاي السايد )وجدي مصطفى  - 53

 الهدى لمنار والتوزياب المنيا. 

 ب دار واحل لمنارب عمان. موسوعة عمم الحركة )التعمم و دولة التدريب الريايي( م(:3005وجيو محجوب ) - 54

ب الريايي بين ا سموب الت ميدي والت نية الحديثة يي م ال التدريبالمدرب  م(:3003يحيى السيد الحاوي ) - 55
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