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اقتراح برنامج ریاضي قائم على التدریب التكراري لتنمیة السرعة القصوى 
دراسة تجریبیة لفریق ( سنة20وسرعة االستجابة عند العبي كرة القدم فئة أقل من 

  )2012/2013المنتمي إلى حظیرة القسم الوطني األول للموسم الریاضي  شباب باتنة
  جامعة أم البواقي - معھد علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة   شریط  حسام الدین. أ

  ملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالیة البرنامج التدریبي الریاضي المقترح في تنمیة السرعة 

سنة، ولدراسة مدى الفعالیة أجرى  20االستجابة عند العبي كرة القدم فئة أقل من  القصوى وسرعة
الباحث دراسة میدانیة بفریق شباب باتنة المنتمي إلى حظیرة القسم الوطني األول، حیث شملت عینة 

العب بالعینة 12العب بالعینة التجریبیة و12( العب مقسمة على عینتین بالتساوي 24الدراسة على 
من مجتمع البحث، كما اتبع الباحث في ھذه % 75، وتم اختیارھا بالطریقة العمدیة الھادفة بنسبة )ضابطةال

تلى ذلك تطبیق البرنامج  25/12/2012الدراسة على المنھج التجریبي وذلك بإجراء اختبار قبلي في 
نھى ذلك بإجراء حصة تدریبیة، ثم أ 24التدریبي الریاضي المصمم من طرف الباحث حیث یحتوي على 

اختبار ( م10م عدو من انطالق 50، كما اعتمد الباحث على اختبار 24/02/2013تطبیق بعدي في 
  .كأدوات لقیاس متغیرات البحث) اختبار سرعة االستجابة( واختبار نیلسون) السرعة القصوى

 0,05بینت النتائج التي توصل إلیھا الباحث إلى وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
بین التطبیق القبلي والبعدي في اختباري السرعة القصوى واختبار سرعة االستجابة الحركیة وذلك لصالح 

في التطبیق  0,05مستوى التطبیق البعدي، كما بینت النتائج وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة عند 
البعدي بین العینتین التجریبیة والضابطة في اختبار السرعة القصوى وذلك لصالح العینة التجریبیة، بینما 
لم ترقى نتائج اختبار نیلسون لسرعة االستجابة الحركیة بین العینتین التجریبیة والضابطة إلى مستوى 

نمط من التدریب الریاضي من قبل المدربین وكذلك یوصي الباحث بضرورة استخدام ھذا ال. الداللة
االعتماد على البرنامج المصمم من طرف الباحث لغرض تحسین السرعة القصوى وسرعة االستجابة 

  .الحركیة لدى العبي كرة القدم

 .كرة القدم ،سرعة االستجابةالسرعة القصوى، ، التدریب التكراري: الكلمات الدالة
Résumé 

La proposition d’un programme sportif centrant sur l’entrainement répétitif 
pour développer la vitesse maximale et la vitesse de réaction chez les 
footballeurs des moins de 20ans.   

L’étude visait la connaissance de l’efficacité du programme d’entrainement 
sportif proposé pour développer la vitesse maximale et la vitesse de réaction chez 
les footballeurs des moins de 20 ans. et pour étudier le degré d’efficacité, une 
étude de terrain a été faite au niveau de l’équipe de chabab Aurès de batna 
appartenant à la première division nationale. 

L’échantillon d’étude se composait de 24 joueurs divisés en deux groupes 
égaux (12joueurs au niveau de l’échantillon expérience et 12 joueurs au niveau 
de l’échantillon circonscrit), cette étude était choisie de façon intentionnelle et 
finalisée à 75% de la société de la recherche. Ainsi, le chercheur a adopté au 
cours de cette étude l’approche expérimentale en effectuant un pré-test le 25-12-
2012 suivi de l’application du programme d’entrainement sportif, planifié de la 
part du chercheur qui contient 24 séances entrainement, ensuite j’ai fini par 
procéder à un post-test le 24-02-2013. 

Je me suis basé aussi sur l’examen de 50m (course) à partir d’un départ de 
10m (tester la vitesse maximale) et l’examen de Nelson (tester la vitesse de 
réaction) comme outils pour mesurer les variations d’étude. 
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Les résultats dont j’ai abouti ont démontré l’existence des hétérogénéités 
morales ayant des significations statistiques au niveau 0,05 entre le pré-test et le 
post-test au cours de l’examen de la vitesse maximale et la vitesse de réaction 
locomotrice et ça pour l intérêt du post-test. 

Les résultats ont prouvé aussi l’existence des hétérogénéités morales ayant 
des significations statistiques au niveau 0,05 entre l’échantillon de l’expérience 
et l’échantillon circonscrit au niveau de l’examen de la vitesse maximale et ça 
pour l’intérêt de l’échantillon de l’expérience. en revanche, les résultats du test 
de Nelson de la vitesse de réaction locomotrice entre les deux  échantillon 
n’atteignaient pas le niveau significatif requis. 

 Le chercheur conseille de la nécessité d’utiliser ce genre d’entrainements 
sportifs de la part des entraineurs et aussi se baser sur le programme planifié par 
le chercheur en vue d’améliorer la vitesse maximale et la vitesse de réaction 
locomotrice chez les footballeurs.  
Mots clés: entrainement répétitif, vitesse maximale et la vitesse de réaction, 

football. 

   مقــدمــة
 البدنیة والناحیة والتكنیك فالتكتیك القدم، بكرة والتقدم للنجاح المھمة األسس أحد ھو البدني اإلعداد إن
  .اآلخر منھا یكمل كل العالیة والمعنویة النفسیة والحالة

 أثناء ومختلفة كثیرة بحركات على القیام الالعب فھي تخضع القدم كرة لعبة طبیعة إلى وبالنظر
الخصم  من الكرة على االستحواذ كمحاولة ومفاجئ سریع طابع ذات الحركات ھذه معظم وان المباریات،

 البدنیة اللیاقة عناصر نصیب كان لذا ألماكنھم، الالعبین تبدیل وكذلك الكرة، ومكان اتجاه تغییر وسرعة
والسرعة  القوة البدنیة نجد اللیاقة عناصر ومن .والحركي المھاري األداء في األھمیة حیث كبیر من

والصعبة  المھمة البدنیة اللیاقة عناصر من القدم في كرة السرعة وتعد والرشاقة، والمرونة والمطاولة
 ً صفوف  في االرتباك یثیر أنھ كما الدفاع یخشاه السریع فالمھاجم األخرى، البدنیة اللیاقة عناصر ببقیة قیاسا
یبعث  أنھ إلى باإلضافة حساب ألف المھاجم لھ یحسب السریع الذي المدافع على ینطبق وھذا الخصم، دفاع

 .لزمالئھ المستمرة التغطیة على وقدرتھ الدفاع خط في االطمئنان
 الظروف تحت ممكن وقت أسرع في اللعب حركات تأدیة ضرورة الالعب في سرعة أھمیة تتضح لذا
 ) .3، ص2003ھیرنسوك وآخرون، .د.ت( الفردیة واإلمكانیات التكتیكیة والمتطلبات المتاحة
لزیادة  مقترح قائم على التدریب التكراري ریاضي برنامج إعداد في البحث أھمیة تتجلى ھنا من

 .القصوى وسرعة االستجابة عند العبي كرة القدمالسرعة 

   :اإلشكالیة -1
 كرة مجال في أھمیتھا تظھر حیث، البدنیة اللیاقة مجال في األساسیة االنجاز عوامل السرعة من تعتبر
أو في الصراعات الثنائیة  ،اللعب سیر ھجمة أثناء بناء عملیة اتحاد وفي لھا الحاسم التأثیر خالل القدم من

منذر ھاشم (المنافس للفریق المضاد الھجوم تضعیف األقل على عرقلة أو أو إیقاف أو مباغتة ةأھمی أو
 .)30، ص2000وعلي الخیاط، 

 تحسین في البدنیة األساسیة الصفات تتمیز بالسرعة فھي من المطلوبة اللعب حركات أداء أن وبما
 بناء الھجمة كسرعة ،بشكل كبیر السرعة عنصر على تعتمد الحدیثة القدم كرة أصبحت األداء، حیث

 الفرق بعض مستوى في نراه ما ھذاو ،الملعب وكذلك الصراعات الثنائیة في واالنتشار االنتقال وسرعة
 .واألجنبیة العربیة

سنة أثناء  20خالل معاینتھ لفریق شباب باتنة لفئة أقل من  من الباحث والحظھ رآه ما خالل ومن
 واالنتقال االنتشار في الالعبین سرعة وعدم بالبطء اللعب تتمیز صیغة أن وجدمباریاتھ األولى للبطولة، 

دراسة  وھذا ما أدى بالباحث إلى إجراء الثنائیة، الملعب وضعفھم في الصراعات في آخر مكان إلى من
ة اختبارات السرعة، فوجد الباحث أن ھناك ومقارنتھا ببطاری الفریقالعبین من  05استطالعیة على 

 یؤدي ما وھذا مستوى صفة السرعة بنوعیھا السرعة القصوى وسرعة االستجابة الحركیة، ضعف على
 الحدیث اللعب على تأكیدھا في القدم الحدیثة كرة إلیھ توصلت ما ینافي وھذا ،سریعة ھجمة بناء عدم إلى
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موفق (الحدیثة القدم لالعب بطيء في كرة مكان ال نھأالمولى  موفق یؤكده ما وھذا ،السریع واالنتشار
 تعطي لكي وركیزة اللعب في حاسم كعنصر السرعة على ینطبق ما وھذا، )183، ص1999المولى، 
  .للصراع الكروي اإلعداد خالل األھمیة

جل أومن خالل ھذه اإلشكالیة ارتأیت إلى تصمیم برنامج ریاضي قائم على التدریب التكراري من 
  :اإلجابة على األسئلة التالیة

ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة معنویة وق ھل توجد فر -
  .التجریبیة ولصالح القیاس البعدي؟

بین القیاسین القبلي والبعدي الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة  معنویة ھل توجد فروق -
  .للمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي؟

ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین المجموعتین التجریبیة والضابطة  معنویة فروق ھل توجد -
  .في القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة؟

بین المجموعتین التجریبیة الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة  معنویة ھل توجد فروق -
  .والضابطة في القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة؟

  :فرضیات البحث -2
ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة  معنویة توجد فروق -

  .التجریبیة ولصالح القیاس البعدي
بین القیاسین القبلي والبعدي الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة معنویة توجد فروق  -

  .للمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي
ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في  معنویة توجد فروق -

  .القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة
بین المجموعتین التجریبیة الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة  ویةمعن توجد فروق -

 . والضابطة في القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة

  :أھمیة البحث -3
استخدام أسلوب التدریب التكراري في تنمیة عناصر اللیاقة البدنیة من بینھا السرعة القصوى وسرعة  -

  .االستجابة
  ).U20(سنة  20ة السرعة بالنسبة لفئة اقل من دراسة خصائص صف -
تنمیة السرعة  التدریب التكراري على تأثیر مدى لمعرفة قیمة ذو مؤشر تعتبر التي االختبارات إجراء -

  .القدم كرة العبي لدىالحركیة القصوى وسرعة االستجابة 
تقدیم برنامج تجریبي خاص یساعد المعنیین بشؤون التدریب مستقبال على إعداد العبیھم إعدادا ملتزما  -

 .والسرعة القصوى بشكل خاصالحركیة وتطویر صفة السرعة بشكل عام وسرعة االستجابة  ،وھادفا

  :الدراسة مصطلحاتتحدید  -4
تم التدریب فیھا بشدة تحمیل عالیة قد ھو طریقة من طرق التدریب الریاضي التي ی :التدریب التكراري

تصل إلى الحد األقصى لمقدرة الفرد، على أن یأخذ الفرد بعد ذلك راحة بینیة كاملة تسمح لھ باستعادة 
الشفاء، حیث یھدف ھذا النوع إلى تطویر السرعة والقوة بصورة أساسیة، وما ینبثق عنھما كالقوة الممیزة 

 %100الستجابة الحركیة والتي قد تصل شدة التدریب فیھا إلى بالسرعة والسرعة القصوى وسرعة ا
  .)276،ص2005البشتاوي والخواجا، (

ھي أقصى سرعة حركیة یستطیع الفرد تنفیذھا بالحركات المطلوبة وبأقصر فترة زمنیة  :السرعة القصوى
  .)233، ص1989عالوي ورضوان، (ممكنة
شابھة ألجل قطع مسافة معینة وبأي اتجاه كان بأقصر ھي المقدرة على تنفیذ الحركات المتكررة والمتو

  ).59، ص2004الربضي وكمال جمیل، (زمن ممكن
عرفھا خریبط مجید بأنھا القدرة على االستجابة لمثیر معین في أقصر زمن  :الحركیة سرعة االستجابة

ى االستجابة ویرى الھاللي إنھا قابلیة الحافز المرئي عل، )42، ص1989ریسان خریبط مجید، ( ممكن
ً في عملیة التصرف الحركيتي تالسریعة ال ً مھما عتمد على التي توتحدید المواقف الخاصة  ،ؤدي دورا

  .)171، ص1973 صادق الھاللي،(األداء المركزي سریع التنفیذ
 .ویرى الباحث بأنھا الفترة الزمنیة بین ظھور الحافز وبدء االستجابة الحركیة
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یعتبرون  فاألمریكیون ،ھي كلمة التینیة وتعني ركل الكرة بالقدم "football"القدم  كرة :كرة القدم
 سنتحدث والتي المعروفة القدم أما كرة األمریكیة، القدم أو كرة بالریقبي عندھم یسمى ماأو   "لالفوتبو"

 ).04، ص1999مصطفى كامل ومحمود حسام الدین، ( soccerتسمى  عنھا

  :الدراسة إجراءات -5
  :ة االستطالعیةالدراس - 5-1

سنة لھم نفس خصائص عینة البحث 20العبین من فریق شباب باتنة لفئة أقل من ) 05(تكونت من 
 األساسیة، حیث تم اختیارھم بطریقة عشوائیة وذلك إلعطاء أكثر مصداقیة لنتائج الدراسة، حیث أجریت

لفریق شباب باتنة  البلدي الملعب في ةبعارال الساعة على 2012 أكتوبر 25 ـل الموافق خمیسال یوم
  .والمسمى بملعب سفوحي

من أجل قیاس ) اختبار الفرق البرازیلیة(م10م عدو من اقتراب 50استعملت اختبار  :أدوات الدراسة
 السرعة القصوى واختبار نیلسون لسرعة االستجابة  

  :األسس العلمیة ألدوات الدراسة
  . لذاتيصدق المحكمین وكذلك الصدق ا اعتمد الباحث على :صدق األداة -أ

 ت، تلقیالتدریب الریاضي وكرة القدمعلى تسعة من أساتذة علم  االختبارینبعد عرض  :صدق المحكمین
  .فما فوق 90%كانت إجابة معظمھم موافقة بنسبة واإلجابة من سبعة منھم 

تبین بأن االختبارین یتمتعان  یحسب بقیاس الجذر التربیعي لمعامل ثبات االختبار، وقد :الصدق الذاتي
  .بدرجات صدق ذاتي عالي

أفراد العینة في  نتائجحساب معامل االرتباط بین  ، حیث تمتم اعتماد طریقة إعادة االختبار :ثبات األداة -ب
  .وقد تبین بأن االختبارین یتمتعان بثبات كبیرالتطبیقین وذلك بمعامل ارتباط بیرسون، 

 للتأویل قابلة وغیر الفھم وسھلة واضحة البحث ھذا في المستخدمة االختبارات إن :موضوعیة األداة -ج
 المستخدمة االختبارات تعد وبذلك الزمن، وحدات باستخدام یتم التسجیل أن حیث الذاتي، التقویم عن وبعیدة

  .جیدة موضوعیة ذات
ن الوصول م الباحث تمكن ةاالستطالعی الدراسة علیھ أسفرت ما على بناءا: نتائج الدراسة االستطالعیة

  :إلى
  .وجود ضعف كبیر على مستوى صفة السرعة القصوى وسرعة االستجابة الحركیة -
  .وجوب وضع برنامج تدریبي ریاضي من أجل زیادة السرعة القصوى وسرعة االستجابة الحركیة -
  .الحالي البحث في الدراسة موضوع متغیرات لقیاس اختیارھا تم التي األدوات صالحیة من التأكد -
  .ةمصغر عینة على وصدقھا اتھثبا حساب بعد وذلك البحث ألدوات مصداقیة إعطاء -
  .البحث أدوات تجریب أثناء باحثال تواجھ قد التي والمشكالت الصعوبات حصر -
  . البحث أدوات لتطبیق المالئمة الظروف یئةتھ -

 . التطبیق في البحث أدوات تستغرقھ الذي الوقت متوسط على التعرف

 :الدراسة األساسیة -5-2
  : المنھج العلمي المتبع -1- 5-2

وقد اتبع ، فقد استخدم المنھج التجریبي في دراسة متغیرات البحث ،طبقا للمشكلة التي طرحھا الباحث
بتقسیم العینة إلى قسمین األولى  متكافئةالباحث في التصمیم التجریبي للبحث على التصمیم ذو المجموعة ال

  .ابطةتجریبیة والثانیة ض
  :مجتمع الدراسة -2- 5-2

سنة  20العب والمنتمین إلى فریق شباب باتنة فئة أقل من ) 32(یتكون مجتمع الدراسة من 
  .2012/2013 والمسجلین في الموسم الریاضي 

  :عینة الدراسة وخصائصھا -3- 5-2
العبا  12و التجریبیةالعبا في العینة  12أي  بالتساوي مقسمین العبا) 24(كون عینة الدراسة من تت

  . ٪ من مجتمع البحث75في العینة الضابطة أي بنسبة 
  :تكافؤ مجموعتي البحث -أ

 في التجریبیة والضابطة المجموعتین وتكافؤ تجانس بإجراء الباحث قام البحث متغیرات ضبط ألجل
سون لسرعة م، اختبار نیل10م عدو من اقتراب 50اختبار  ،الزمني العمر، الطول، الوزن( متغیرات
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ع ±سَع ±سَ
عشوائي19,030,418,880,60,67سنةالعمر
عشوائي177,84,9177,25,60,26سمالطول
عشوائي0,36-66,877,667,886,8كلغالوزن

عشوائي0,36-6,230,26,260,3ثانیة50م عدو
عشوائي1,180,11,160,10,4ثانیةنیلسون

تساوي (2,06) قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ <_(0,05) ودرجة حریة (2-24=22) 

معنویة 
الفروق

       المعالم اإلحصائیة

المتغیرات

المواصفات 
الجسمیة

االختبارات 
البدنیة

جدول رقم (01): یبین المعالم اإلحصائیة لتجانس وتكافؤ مجموعتي البحث

وحدة 
القیاس

المجموعة 
التجریبیة

المجموعة 
قیمة " ت" الضابطة

المحسوبة

   األسابیع
الحمولة

الثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألول
• كبیرة جدا

• • كبیرة
• • • متوسطة

• • خفیفة

الدورة المتوسطة الثانیةالدورة المتوسطة األولى

بيـة شكل رقم(01): يبين تموج حركـة الحمولـة للمجموعـة التجري

للتكافؤ  (T-test)  قانون استخدام طریق عن إحصائیا المتغیرات ھذه معالجة وجرت، )االستجابة الحركیة
  : یبین ذلك) 01(والجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یمكن أن نقول أن ھناك تجانس وتكافؤ بین مجموعتي البحث التجریبیة  )01(ومن خالل الجدول رقم 
 .والضابطة في متغیرات البحث المدروسة

  :مجاالت البحث - 5-2-4
ینتمي الفریق المتواجدة بوالیة باتنة، حیث  بفریق شباب باتنةة تجریبیتم القیام بالدراسة ال :المجال المكاني

  .الفرق المحترفین في الدوري الجزائريإلى حظیرة القسم الوطني األول ومن 
فكانت بدایة ، ظري، ثم تلى ذلك الجانب التطبیقيكان االنطالق في العمل بالجانب الن :المجال الزماني

  .2013 دیسمبرأما الجانب التطبیقي فكان ابتداء من شھر ، 2012 سبتمبرالجانب النظري ابتداء من 

  :البحث وأسسھا العلمیة أدوات - 5-2-5
لقیاس ) اختبار الفرق البرازیلیة( م10م عدو من اقتراب 50اختبار : استخدم الباحث ثالثة أدوات ھي

القائم على  البرنامج الریاضيأخیرا ، والسرعة القصوى، واختبار نیلسون لقیاس سرعة االستجابة الحركیة
 .التدریب التكراري

ا المقترح الریاضي دریبيالت البرنامج محتوى تحدید تم :الریاضي البرنامج محتوى ً  التي األھداف على بناء
 :إلیھا كما یلي تم اإلشارة والتي تحدیدیھا تم
 .ابیعأس )08( الریاضي دریبيالبرنامج الت تطبیق مدة -
 ).mini cycle dans la séance(جزء داخل الوحدة التدریبیة) 24(من  دریبيالبرنامج الت یتكون -
  .أسبوعیا اتوحد) 03(األسبوع  في دریبیةالت الوحدات عدد -

  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 الریاضي دریبيالبرنامج الت تنفیذ تم البرنامج للتطبیق صالحیة من التأكد بعد :البرنامج محتوى تنفیذ
 :ھيأساسیة و مراحل ثالث وفق األساسیة الدراسة عینة على المقترح
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یوم وكذلك المجموعة الضابطة  التجریبیة للمجموعة القبلیة القیاسات أجریت: القبلي القیاس مرحلة -
اختبار (م10م من اقتراب 50اختبار عدو  باستخدام وذلك 16:00، على الساعة )25/12/2012(الثالثاء

  .، واختبار نیلسون لسرعة االستجابة الحركیة)الفرق البرازیلیة
 الریاضي دریبيالت البرنامج وحدات بتطبیق الباحث قام: المقترح الریاضي البرنامج تطبیق مرحلة -

، أما المجموعة )21/02/2013(إلى غایة ) 29/12/2012( الفترة من التجریبیة المجموعة على المقترح
 .الضابطة فقد اكتفت بالتدریب العادي وفق البرنامج المسطر من طرف المدرب

 بإجراء الباحث قام ،المقترح الریاضي دریبيالبرنامج الت تطبیق من االنتھاء بعد: البعدي القیاس مرحلة -
والمجموعة  التجریبیة المجموعة على الدراسة لمتغیرات) 24/02/2013(األحد البعدیة یوم القیاسات

 القبلي القیاس في ترتیبھا وحسب واإلمكانات الظروف ونفس الطریقة ، بنفس16:00الضابطة على الساعة 
  .النتائج أدّق على قصد الحصول

 :عرض ومناقشة النتائج -6
ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین القیاسین القبلي  معنویة توجد فروق: ولىالفرضیة األ - 6-1

وللتأكد من صحة ھذه الفرضیة استعملت اختبار  ،والبعدي للمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي
على  تتحصلفلحساب الفروق بین متوسطات زمن الالعبین في التطبیق القبلي والتطبیق البعدي، " ت"

 :النتائج المتمثلة في الجدول التالي

 
م 10م عدو من اقتراب 50المحتسبة لمتغیر اختبار ) ت(أن قیمة ) 02(یتضح من خالل الجدول رقم 

عند نسبة خطأ أقل أو ) 2,20(الجدولیة والبالغة ) ت(، وھذه القیمة أكبر من قیمة )3,628(أخذت القیمة 
، مما یدل على وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بین )11(ة وأمام درجة حری) 0,05(یساوي 

   .االختبار القبلي واالختبار البعدي لمتغیر السرعة القصوى
بین القیاسین الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة  معنویة توجد فروق: ثانیةالفرضیة ال - 6-2

لحساب " ت"اختبار  تللمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس البعدي، وللتأكد من ذلك استعمل القبلي والبعدي
 :التالیةعلى النتائج  تالتطبیق القبلي والتطبیق البعدي وتحصل متوسطات زمن الالعبین في بین الفروق

 
الستجابة المحتسبة لمتغیر اختبار نیلسون لسرعة ا) ت(أن قیمة ) 02(یتضح من خالل الجدول رقم 

عند نسبة خطأ ) 2,20(الجدولیة والبالغة ) ت(، وھذه القیمة أكبر من قیمة )2,680(الحركیة أخذت القیمة 
، مما یدل على وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة )11(وأمام درجة حریة ) 0,05(أقل أو یساوي 

  .ركیةبین االختبار القبلي واالختبار البعدي لمتغیر سرعة االستجابة الح
ذات داللة إحصائیة في السرعة القصوى بین المجموعتین معنویة توجد فروق : ثالثةالفرضیة ال - 6-3

اختبار  توللتأكد من ذلك استعمل ،التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة

ع ±سَع ±سَ
اختبار 50م عدو من اقتراب 10م

دال إحصائیا6,2350,2436,0850,2173,628

اختبار بعدي

جدول رقم (02): یبین قیمة داللة " ت" للفروق بین متوسط زمن الالعبین الختبار
السرعة القصوى للعینة التجریبیة بین التطبیق القبلي والتطبیق البعدي

                        عینة تجریبیة ن = 12
قیمة " ت" المتغیر

المحسوبة
معنویة 
الفروق

اختبار قبلي

ع ±سَع ±سَ
اختبار نیلسون لسرعة االستجابة

دال إحصائیا1,1800,1051,0770,1072,680

اختبار بعدي

قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ <_ (0,05) ودرجة حریة(12-1=11) تساوي(2,20)

جدول رقم (03) : یبین قیمة داللة " ت" للفروق بین متوسط زمن الالعبین الختبار نیلسون
لسرعة االستجابة الحركیة للعینة التجریبیة بین التطبیق القبلي والتطبیق البعدي

                        عینة تجریبیة ن = 12
قیمة " ت" المتغیر

المحسوبة
معنویة 
الفروق

اختبار قبلي
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ع ±سَع ±سَ

1,1500,1061,0770,1071,361اختبار نیلسون لسرعة االستجابة
غیر دال 
إحصائیا

عینة تجریبیة

قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ <_ (0,05) ودرجة حریة (24-2=22) تساوي (2,06)

جدول رقم (05): یبین قیمة داللة " ت" للفروق بین متوسط زمن الالعبین الختبار نیلسون لسرعة االستجابة الحركیة
في التطبیق البعدي بین العینتین التجریبیة والضابطة

                        حجم العینة 2ن = 24
قیمة " ت" المتغیر

المحسوبة
معنویة 
الفروق

عینة ضابطة

جموعتین التجریبیة بین الم التطبیق البعدي متوسطات زمن الالعبین في بین الفروقلحساب " ت"
 :التالیةعلى النتائج  توتحصل والضابطة

 
م 10م عدو من اقتراب 50المحتسبة لمتغیر اختبار ) ت(أن قیمة ) 08(یتضح من خالل الجدول رقم 

عند نسبة خطأ أقل أو ) 2,06(الجدولیة والبالغة ) ت(، وھذه القیمة أكبر من قیمة )2,454(أخذت القیمة 
، مما یدل على وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة بین )22(وأمام درجة حریة  )0,05(یساوي 

   .العینتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي لصالح العینة التجریبیة
بین الحركیة ذات داللة إحصائیة في سرعة االستجابة  معنویة توجد فروق: رابعةالفرضیة ال - 6-4

وللتأكد من ذلك  ،لضابطة في القیاس البعدي ولصالح المجموعة التجریبیةالمجموعتین التجریبیة وا
بین المجموعتین  التطبیق البعدي متوسطات زمن الالعبین في بین الفروقلحساب " ت"اختبار  تاستعمل

 :التالیةعلى النتائج  توتحصل التجریبیة والضابطة
 

 
 
 
 
 
 

المحتسبة لمتغیر اختبار نیلسون لسرعة االستجابة  )ت(أن قیمة ) 05(یتضح من خالل الجدول رقم 
عند نسبة ) 2,06(الجدولیة والبالغة ) ت(، وھذه القیمة أصغر من قیمة )1,361(الحركیة أخذت القیمة 

، مما یدل على عدم وجود فروق معنویة ذات داللة )22(وأمام درجة حریة ) 0,05(خطأ أقل أو یساوي 
   .یة والضابطة في االختبار البعديإحصائیة بین العینتین التجریب

  :العام االستنتاج -7
ذات داللة إحصائیة معنویة وجود فروق والتي دلت على  األولىیتبین لنا أنھ من خالل نتائج الفرضیة 

حیث كانت النتیجة لصالح  السرعة القصوى لالعبي كرة القدم،بین االختبارین القبلي والبعدي على مستوى 
الریاضي وما لھ من إیجابیات في مساعدة  دریبيالبرنامج الت مساھمة وھذا ما یدل على ،االختبار البعدي

  .األولىوھذا ما یؤكد صحة الفرضیة  الالعبین على زیادة سرعتھم القصوى
ذات داللة معنویة أما ما یخص نتائج الفرضیة الثانیة فقد دلت النتائج المتحصل علیھا وجود فروق 

، وھذا ما سرعة االستجابة الحركیة لالعبي كرة القدمالقبلي والبعدي على مستوى  إحصائیة بین االختبارین
، والذي یتجلى من خالل تحسین سرعة استجابة الالعبینالریاضي دور فعال في  دریبيیبین أن للبرنامج الت

السیالة تعوید الالعبین على مختلف التنبیھات واستثارة األلیاف العضلیة السریعة وتقصیر زمن انتقال 
  .وھذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة العصبیة العضلیة

المجموعتین التجریبیة ذات داللة إحصائیة بین معنویة كما تبین نتائج الفرضیة الثالثة وجود فروق 
وبالتالي   وذلك في االختبار البعدي، والضابطة على مستوى السرعة القصوى لصالح المجموعة التجریبیة

ة القصوى وزیادتھا بالنسبة للمجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة بعد تحسن عنصر السرع
  .صحة الفرضیة الثالثة یؤكد، وھذا ما تطبیق البرنامج التدریبي

ع ±سَع ±سَ

دال إحصائیا6,2130,1996,0850,2172,454اختبار 50م عدو من اقتراب 10م

عینة تجریبیة

قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطأ <_ (0,05) ودرجة حریة(24-2=22) تساوي(2,06)

جدول رقم (04) : یبین قیمة داللة " ت" للفروق بین متوسط زمن الالعبین الختبار السرعة القصوى في التطبیق البعدي
بین العینتین التجریبیة والضابطة

                        حجم العینة 2ن = 24
قیمة " ت" المتغیر

المحسوبة
معنویة 
الفروق

عینة ضابطة
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العینتین ذات داللة إحصائیة بین معنویة عدم وجود فروق  رابعةنتائج الفرضیة ال أظھرتما بین
حیث دلت النتائج وذلك في االختبار البعدي،  ستجابة الحركیةسرعة االمستوى  على التجریبیة والضابطة

إلى وجود اختالف في متوسط زمن الالعبین في سرعة االستجابة الحركیة ولصالح العینة التجریبیة إال أن 
  .رابعة، وھذا ما ینفي صحة الفرضیة الھذا االختالف لم یرقى إلى مستوى الداللة
التي لم تصل  رابعةمن صحة الفرضیات المقترحة عدا الفرضیة الومنھ ومما سبق ذكره وبعد التحقق 

تنص على إمكانیة زیادة السرعة القصوى والتي  إشكالیة البحثنستطیع القول بأن  إلى مستوى الداللة،
بواسطة وضع برنامج ریاضي قائم ) سنة 20فئة أقل من (وسرعة االستجابة الحركیة لدى العبي كرة القدم

 القائم على التدریب التكراري ریاضيبعد تطبیق البرنامج اللالعبین ، فاكراري قد تم حلھاعلى التدریب الت
  .مقارنة قبل تطبیق البرنامج ارتفع مستوى السرعة القصوى وسرعة االستجابة الحركیة لدیھم

  :التوصیات -8
االھتمام بالتدریب ھا ضروریة من أجل أراإعطاء بعض التوصیات التي  تمن خالل ھذا البحث ارتأی -

 :التكراري ولما لھ من فوائد، خاصة على مستوى القدرات البدنیة بشكل عام وعنصر السرعة بشكل خاص
ضرورة اھتمام المدربین على أھمیة استخدام التمرینات التي أعدھا الباحث في الوحدات التدریبیة  -

السرعة القصوى وسرعة االستجابة المكونة للبرنامج الریاضي، لما لھا من تأثیر ایجابي في تطویر 
  .الحركیة لالعبي كرة القدم

العمل على استخدام مناھج تدریبیة مقننة من قبل المدربین لتطویر السرعة القصوى وسرعة االستجابة  -
 .الحركیة لدى العبي كرة القدم

لالعبي  العمریة لفئةا متطلباتو یتالءم بما وتنویعھا المقننة العلمیة التدریبیة والوسائل المناھج اعتماد -
  . والنفسیة والمھاریة البدنیة الالعبین قدرات تطویر في تأثیر من لھا لماو ،القدم كرة

 .إجراء المزید من الدراسات في مجال التدریب التكراري لتطویر القدرات البدنیة ولفئات عمریة مختلفة -
 ،التكراري التدریب طریقة غیر ىأخر تدریب طرق على تعتمد وبحوث دراسات إجراء ضرورة -

  .النتائج أفضل تحقیق إلى وصوال البدنیة القدرات من وغیرھا السرعة لتطویر مختلفة تدریبیة وبأسالیب
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