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 ملخص البحث باللغة العربية
عض ر برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على بالتعرف على تأثيهدفت هذه الدراسة الى     

جريبية وذلك باالعتماد على دراسة تالمتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية لًلعبي كرة اليد، 
 العبا (14حيث اختار الباحثون أسلوب المجموعة الواحدة، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها )

يد البليدة، الرابطة الوالية لكرة ال لفرق الناشطة على مستوىنتمين لمن فريق الوفاء بعين وسارة الم
وبعد تطبيق البرنامج التدريبي تم جمع نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات قيد البحث 
)المتغيرات البدنية، الفسيولوجية، المهارية( قام الباحثون بمعالجة هاته النتائج احصائياا مستخدمين 

(، تم التوصل Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون و اختبار ) في ذلك
الى وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية لصالح االختبارات البعدية في المتغيرات البدنية 
)السرعة القصوى، والقوة االنفجارية لعضًلت الرجلين(، وكذا وجود فروق معنوية ذات داللة 

ية لصالح االختبارات البعدية في أداء مهارة الطبطبة، وكذا وجود فروق معنوية ذات داللة احصائ
احصائية لصالح االختبارات البعدية في المتغيرات الفسيولوجية )النبض في حالة الراحة، النبض 

ج اهالتركيز على تدريبات الفارتلك عند وضع المنبعد المجهود(، بناءا عليه أوصى الباحثون على 
رورة تشجيع ض التجريبية لما لها أثر إيجابي على المتغيرات البدنية والفسيولوجية على حد سواء،

المدربين على استخدام أسلوب الفارتلك لما له من أهمية كبيرة في تطوير الجانب البدني والمهاري 
طالة قبل وبعد نة واالواالبتعاد عن طرق التقليدية المتبعة في التدريب، االهتمام بأداء تمرينات المرو 

كل وحدة تدريبية، ضرورة تواصل التدريب على القدرات البدنية الخاصة خًلل مرحلة المنافسة 
 لضمان استقرار تحسن مستوى األداء المهاري.

المنهج التدريبي، أسلوب الفارتلك، المتغيرات البدنية، المتغيرات الفسيولوجية،  الكلمات المفتاح:
 كرة اليد. المتغيرات المهارية
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Abstract 

The aim of this study was to identify the effect of a proposed training program on the 

various physical, physiological, and skill variables of handball players, based on a pilot 

study. The researchers chose a one-group method. The study was conducted on a 

sample of (14) After the application of the training program, the results of the tribal 

and remote tests of the variables under study (physiological, physiological, and 

technical variables) were collected. The researchers processed these results 

statistically using the mean calculation And the standard deviation and correlation 

coefficient Pearson and test (T), there was a significant difference of statistical 

significance for the tests of dimension in the physical variables (maximum speed, 

explosive power of the muscles of the two men), as well as significant differences of 

statistical significance for the tests of distance in the performance of Albatba , As well 

as the existence of significant differences of statistical significance for the tests of 

dimension in physiological variables (pulse in the case of rest, pulse after the effort), 

based on which the researchers recommended to focus on the training of Vartelk in the 

development of pilot programs have a positive impact on the variables B The need to 

encourage trainers to use the Vartalk method because of its great importance in 

developing the physical and professional side, avoiding the traditional methods of 

training, paying attention to the performance of flexibility and stretching exercises 

before and after each training module, Competition stage to ensure stable performance 

improvement skill. 

Key words: training program, varartic method, physical variables, physiological 

variables, skill variables, handball. 

 
 التعريف بالبحث:-1
 مقدمة البحث واهميته:1-1

إن لعبة كرة اليد هي واحدة من األلعاب الرياضية التي تعتمد بالدرجة األولى على لياقة بدنية عالية 
ن نجاح الًلعب في أداة اي مهارة  ألداء المهارات المختلفة كالتصويب والتمرير والطبطبة....، وا 

لمحافظة مهارة بصورة صحيحة مع ضرورة ايتطلب ضرورة التمتع بقدرات بدنية تسهم في أداء تلك ال
على نفس األداء طيلة أطوار المقابلة، كما تعد مهارة التصويب من المهارات الهجومية التي بفضلها 
يستطيع الفريق انهاء المباراة لصالحه دون اهمال الجانب الدفاعي طبعا ألنه في كرة اليد عند 

 الفريق المنافس. الفشل في احراز هدف فتوقع تسجيل هدف عليك من
وتعد القوة العضلية عنصرا أساسيا وعامًل رئيسيا مؤثرا في األداء المهاري في التدريب والمنافسات 
مع االختًلف في درجة االعتماد عليها في األلعاب الرياضية ومنها لعبة كرة اليد ويتفق المختصون 

ن والقوة المميزة بالسرعة حيث أفي مجال التدريب الرياضي على أهمية كل من القوة االنفجارية 
الًلعب الذي يمتلك قوة انفجارية كبيرة يستطيع بفضلها القفز وعمل حائط الصد ضد التصويبات 
على المرمى أو القيام بالتصويب بمختلف أنواعه وبصورة متقنة وجيدة، وتكمن أهمية القوة المميزة 

دى ة المميزة بالسرعة تلعب دورا مهما كإحبالسرعة في األلعاب والفعاليات الرياضية "حيث أن القو 
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الصفات األساسية لمكونات االعداد البدني التي تميز األنشطة الرياضية مثل العدو، والوثب، 
 (.99، ص2999والوثب لألعلى، والتصويب في كرة القدم واليد " )عادل عبد البصير، 

اإلضافة لبدنية والنفسية والحركية بإذ أن التفوق الرياضي يعتمد على االرتقاء بمجموعة العناصر ا
إلى القتدرة على تطوير واستمرارية هذه العناصر من خًلل التدريب والمنافسة يضاف إلى ذلك 

، 2902، بطرس رزق اهللمستوي الحتالة الصحية والخواص الفسيولوجية التي يتمتع بها الًلعب )
ب بسرعة وهو عبارة عن الجري ويعني حرفياا اللع Fartlekوالفارتلك مصطلح سويدي  (.49ص

لمساحات مختلفة الطول قصيرة ومتوسطة وطويلة وبسرعات متغيرة من المشي )هوائي( حتي الشدة 
القصوي )ال هوائي( دون أي تخطيط مسبق للتغير الذي يحدث في السرعة ليس في مسافة الجري 

ء، مرتفعة، ها )رملية، خضراوغالباا ما يتم ذلك في الخًلء وتتسم مساحة الجري بالتغير في طبيعت
 (.209، ص2991وأحمد نصر الدين،  منخفضة، سهول، ممهدة( )أبو العًل أحمد

ونتيجة لًلرتباط الوثيق والكبير والصلة الموجودة ما بين االعداد البدني والمهارى في كرة اليد اصبح 
جارية التي سرعة والقوة االنفمن الضروري االهتمام بعناصر اللياقة البدنية ال سيما القوة المميزة بال

ومن  .تعدان من بين أهم الصفات البدنية المؤثرة في نجاح أداء المهارات األساسية في كرة اليد
خًلل مًلحظة الباحثون بصفتهم مهتمون بمجال التدريب الرياضي الحظوا عدم اهتمام أغلب 

يولوجية مما لًلعبين البدنية والفسالمدربون باستخدام األساليب العلمية المختلفة في تطوير قدرات ا
أثر سلبا على مستوياتهم في اللعب السريع أثناء أداء مهارة الطبطبة، لذا ارتأى الباحثون اقتراح 
منهج تدريبي بأسلوب الفارتلك ومعرفة أثر هذا األسلوب على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

 والمهارية.
 أهداف البحث: 2 -1

 إلى: تهدف الدراسة 
اعداد منهج تدريبي على وفق االسلوب الفاتلك لتطوير بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية -

 والمهارية لًلعبي كرة اليد.
التعرف على تأثير المنهج التدريبي المقترح لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية -

 والفسيولوجية والمهارية لًلعبي كرة اليد.
 بحث:فروض ال 3 -1
توجد فروق دالة احصائياا بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية وذلك في -

 بعض المتغيرات البدنية.
توجد فروق دالة احصائياا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وذلك في بعض -

 المتغيرات الفسيولوجية.
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 . قياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في مهارة الطبطبةتوجد فروق دالة احصائياا بين ال-
 مجاالت البحث: 1-4
( العبا من يمثلون فريق الوفاء بعين وسارة وهي من الفرق الناشطة 24) المجال البشري: 1-4-1

 )الشباب(. (U17)على مستوى الرابطة الوالئية لكرة اليد )البليدة( لفئة األصاغر 
 1/21/1022ولغاية  1/2/1022للفترة من  ماني:المجال الز  1-4-2
 : ملعب نادي الوفاء بعين ونادي سارة الرياضي .المجال المكاني 1-4-3
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
المنهج هو عبارة عن مجموعة من العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث منهج البحث:  2-1

(، استخدم الباحثون المنهج التجريبي بأسلوب 229، ص1001زرواتي،  رشيدبغية تحقيق بحثه )
 المجموعة الواحدة لمًلئمته لطبيعة الدراسة.

تمثل مجتمع الدراسة بالفرق الناشطة على مستوى الرابطة الوالئية  مجتمع البحث وعينته: 2-2
عدد العبيها  لغوالبا الشباب() (U17)( فرق بالنسبة لفئة األصاغر 20لكرة اليد )البليدة( وعددها )

العب، ولقد تم اختيار عينة الدراسة عمديا )القصدية( من مجتمع البحث االصلي البالغ  214
( %9.09( العبا من يمثلون فريق الوفاء بعين وسارة، لتشكل نسبة مئوية مقدارها )24عددهم )

 من مجتمع البحث االصلي.
 والبيانات المستخدمة في البحث: 2-3
 وات واألجهزة المستخدمة في البحث :الوسائل واألد 2-3

 استخدم الباحثون األدوات واألجهزة التالية للحصول على نتائج البحث:
 . المصادر والمراجع العربية واالجنبية -2
 ساعة توقيت إلكترونية .-1
 ( متر .10شريط قياس بطول ) -1
 جهاز لقياس النبض .-4
 ( .1كرات يد عدد )-1
 .فريق العمل المساعد -0
 التجارب االستطًلعية . -2
 استمارة تسجيل البيانات . -0
 المنهج التدريبي . -9
 الوسائل االحصائية . -20
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 االختبارات المستخدمة في البحث: 2-4
 اوال: االختبارات البدنية:

 (. 109ص  ، 1002حسن عًلوي و محمد نصر الدين، متر )سرعة قصوي( ) 10* اختبار 
 (.20ص  ، 1002حسن عًلوي و محمد نصر الدين، ) من الثباتاختبار الوثب العريض * 

 ثانيا: االختبارات المهارية:
  (.400، ص 1002* اختبار الطبطبة )فرحات ليلى السيد، 

 ثالثا: االختبارات الفسيولوجية:
 (.12، ص1004* اختبار قياس النبض في الراحة وبعد الجهد )حمدي محمد، 

ض ضبط متغيرات التجربة الرئيسة قام الباحثون بأجراء تجربتين لغر التجارب االستطالعية:  3-5
استطًلعيتين على ثًلث العبين من مجتمع البحث االصلي وتم استبعادهم من عينة البحث، االولى 

كان  0/0/1022الغرض منها تطبيق بعض مفردات المنهج التدريبي والثانية بتاريخ  2/0/1022بتاريخ 
 الغرض منهما:

 امكانية فريق العمل المساعد في تنفيذ االختبارات والقياسات . التأكد من  .2
 التعرف على مدى استجابة افراد العينة لًلختبارات والقياسات .  .1
 التعرف على مدى امكانية تطبيق بعض التمارين في المنهج التدريبي .  .1
 التعرف على الوقت المستغرق عند اداء التجارب .  .4
 وات المستخدمة في التمارين . التعرف على مدى صًلحية االد .1
 األسس العلمية لالختبارات والقياس: 2-6

 يبين نتائج االسس العلمية لالختبارات المستخدمة بالدراسة (1جدول )

وحدة  اسم االختبار
 القياس

االختبارات 
 والقياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

الصدق 
 ال اتي

 ثانية متر جري 31اختبار 
 1.21 4.33 القبلية

1.15 1.71 1.11 
 1.01 4.17 البعدية

اختبار الوثب العريض من 
 الثبات

 سم
 17 215 القبلية

1.15 1.60 1.13 
 12 223 البعدية

 درجة اختبار الطبطبة
 2.3 1.6 القبلية

1.15 1.11 1.0 
 2.14 1.2 البعدية

اختبار قياس النبض في 
 ن/د راحةال

 4.21 74.5 القبلية
1.15 1.70 1.11 

 5.14 73.0 البعدية
اختبار قياس النبض بعد 

 ن/د الجهد البدني
 7.41 110.3 القبلية

1.15 1.73 1.15 
 0.35 104.1 البعدية
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( يتبن أن جميع االختبارات تتميز بدرجة عالية من الثبات إذ بلغت أدني 2من خًلل الجدول )
( في اختبار 0.02( في اختبار الوثب العريض من الثبات وأعلى قيمة بلغت )0.09قيمة )

(، 0.29الطبطبة، بينما بلغت قيمة الثبات في اختبار قياس النبض في الراحة وبعد المجهود )
(، مما تشير 0.20متر جري ) 10( في اختبار 0.20( على التوالي، وبلغت قيمة الثبات )0.21)

عادة االختبار(،جميعها الى مدى اال  رتباط القوي الحاصل بين نتائج التطبيقين )االختبار وا 
ومن خًلل النتائج المدونة في الجدول يتبين أن جميع االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الصدق 

( 0.9( في اختبار الوثب العريض من الثبات وأعلى قيمة بلغت )0.01الذاتي إذ بلغت أدني قيمة )
متر جري، اختبار  10طبة، بينما بلغت قيمة الصدق الذاتي في اختبارات اختبار في اختبار الطب

 (، على التوالي.0.01(، )0.00(، )0.00قياس النبض في الراحة وبعد المجهود،)
استكماالا لشروط التجربة ومقومات البحث العلمية  االجراءات الميدانية المستخدمة بالدراسة: 2-7

 التية:قام الباحث باإلجراءات ا
ج قام الباحثون بأجراء االختبارات والقياسات قبل وبعد المنه االختبارات والقياسات القبلية: 2-7-1

 10والتي اشتملت على )اختبار ركض  21/2/1022التدريبي اذ تمت االختبارات القبلية بتاريخ 
قياس النبض و ة اختبار الطبطب متر لقياس السرعة القصوى، و اختبار الوثب العريض من الثبات و
 تم قياس بالراحة وقبل الجهد والقياس الثاني بعد الجهد البدني( .

قام الباحثون بإعداد منهج تدريبي بأسلوب التدريب الفارتلك في الفترة التجربة الرئيسة:  2-7-2
 ة( اسابيع، وقد راعى الباحثون المستوى التدريبي والمرحلة العمري20التحضيرية، والتي كان امداها )

والقابلية البدنية والمهارية لعينة البحث معتمدا على المراجع والمصادر العلمية الخاصة بعلم التدريب 
الرياضي والفسلجة الرياضية، فضًل عن اراء الخبراء والمختصين بكرة اليد وعلم التدريب الرياضي، 

بي بشكله ج المنهج التدريلًلستفادة من آرائهم وخبراتهم العلمية والعملية وتوجيهاتهم من اجل اخرا
( وحدات تدريبية في االسبوع إذ 4( وحدة تدريبية بمعدل )40النهائي، وقد اشتمل المنهج على )

( مرات أسبوعيا 4( " ضمان اثر التدريب عند ممارسة النشاط الرياضي )Cooper، 2900يرى )
("Cooper, 1988, p39وكانت الوحدات التدريبية موزعة على ايام االح ،)د، واالثنين، واالربعاء ،

( دقيقة مقسمة الى ثًلث اقسام هي )القسم االعدادي، 90والجمعة، وكان زمن الوحدة التدريبية )
والقسم الرئيس، والقسم النهائي(، ولقد اشتمل القسم االعدادي للمنهج التدريبي على تمارين عامة 

مارين وى على تمارين بدنية عامة وتوخاصة تتناسب مع اهداف التدريب، اما القسم الرئيس فقد احت
خاصة ومركبة )مختلطة( يتم فيها ربط التمارين، وقد راع الباحثون بناء التمرينات ومتطلباتها من 
حيث الشدة والحجم والراحة بحيث تكون مرتبطة بأهداف التمرينات التي بنية من اجلها، على وفق 

 طريقة التدريب الفارتلك وعلى النحو االتي :
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 قت المحدد للوحدة التدريبية . الو -
شدة الوحدة التدريبية إذ تم اعتماد طريقة اقصى معدل للنبض لحساب شدة الحمل عدد التكرارات -

 لكل تمرين في الوحدة التدريبية .
تم تشكيل الطرائق واالساليب والوسائل المستخدمة وتغيير نسبتها وانواعها طبقاا لهدف مراحل -

 التدريب 
 ت التدريبية في االسبوع .عدد الوحدا-
 فترات الراحة بين تكرار وأخر.-
 التدرج في الصعوبة من تمرين ألخر .-

 12/9/1022واستمر لغاية  21/2/1022ابتدأ تنفيذ المنهج التدريبي يوم السبت الموافق      
 المصادف الخميس، وقد اشتمل المنهج على مرحلتين :

( 1200( وحدة تدريبية اذ بلغ الزمن الكلي لها )14لت على )( اسابيع اشتم0لمدة )المرحلة االولى 
 دقيقة مثلت االعداد العام .

( 2440( وحدة تدريبية اذ بلغ الزمن الكلي لها )20( اسابيع اشتملت على )4لمدة ) المرحلة الثانية
 دقيقة مثلت االعداد الخاص .

وقد تم  14/9/1022يوم السبت  تم اجراء االختبارات البعدية فياالختبارات البعدية:  2-7-3
 تحقيق شروط االختبارات القبلية نفسها قدر االمكان . 

(: استخدم 121-109-214-202، ص2999)التكريتي والعبيدي،  الوسائل االحصائية2-7
الباحثون الوسائل االحصائية التالية: )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط 

 )ت( للعينات المتناظرة(.البسيط، واختبار 
 عرض النتائج ومناقشتها:-3
 عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للسرعة القصوى ومناقشتها:3-1

يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لنتائج  (2جدول )
 االختبارات القبلية والبعدية للسرعة القصوى

 الحصائيةالمعالم ا
 االختبار

وحدة 
 القياس

الوسط 
 �̅�الحسابي  

االنحراف 
 Sالمعياري 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة
 القبلي

 ثانية
4.23 1.13 

 معنوي 3.3 4.70
 1.13 3.60 البعدي

 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
( يتضح أن قيمة الوسط الحسابي لًلختبارات القبلية 1ة في الجدول )من خًلل النتائج المعروض

(، بينما بلغ الوسط الحسابي لًلختبارات البعدية 0.01( وبانحراف معياري مقداره )4.11قد بلغ )
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( وهي أكبر 4.29( فيما بلغت قيمة )ت( المحسوبة )2.01( وبانحراف معياري مقداره )1.09)
( مما يدل 21( ودرجة حرية )0.01( عند مستوى الداللة )1.1الغة )من قيمة )ت( الجدولية والب

على وجود فروق معنوية لصالح نتائج االختبار البعدية، ويعزو الباحثون الفروق المعنوية بين نتائج 
االختبارات القبلية والبعدية، إلى زيادة كفاءة الجهاز الدوري التنفسي في توصيل األكسجين إلى 

لزيادة عدد كرات الدم الحمراء وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، فضًل عن كفاءة األنسجة كنتيجة 
العضًلت في استهًلك األكسجين وانتاج الطاقة، كل ذلك كان بسبب اداء التمرينات المستخدمة 
على وفق اسلوب التدريب الفتري، لكون هذا االسلوب التدريبي من خصائصه، عدم توافر القدر 

كسجين كنتيجة لتقليل فترات الراحة البينية، كما أن تدريبات الجري الهوائي والًلهوائي الكافي من األ
تؤدي إلى زيادة الميتوكوندريا فضًل عن زيادة كمية الجليكوجين المخزون في العضًلت وتحسين 

ون هوائياا والهوائياا، لك ATPعمل االنزيمات النشطة التي تسمح بتخليق ثًلثي أدينوزين الفوسفات 
هذه االسلوب التدريبي يتميز بالتغير في شدة االداء، وهذا ما اكده )سعد منعم الشيخلي وهافال 

( " إذ يتم الركض في بعض األحيان بسرعة شديدة أو على ارض وعرة مثًلا 1021خورشيد رفيق، 
لى إالمرتفعات، ثم التغير في ارض ممهدة ومستوية وبسرعة منخفضة وهكذا، وتتميز هذه الطريقة 

خضوع الًلعب في بعض األحيان إلى ظاهرة الدين االوكسجيني، كما تحدث هذه الطريقة تغيرات 
فسيولوجية متنوعة عند الًلعب متمثلة في تقوية أربطة األوتار العضلية، زيادة عدد كريات الدم 

عضًلت، لالحمراء، زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، زيادة حجم جدار القلب، زيادة كًليكوجين ا
زيادة عدد الشعيرات الدموية الموجودة بالعضًلت، تغير سرعة معدل ضربات القلب بسبب تغير 
شدة الجهد المبذول، تسعى إلى تطوير أنظمة الطاقة المتمثلة بالنظام االوكسجيني والًلاوكسجيني 

 (.22، ص1021")سعد منعم الشيخلي وهافال خورشيد رفيق، 
تبارات القبلية والبعدية للقوة االنفجارية لعضالت الرجلين عرض وتحليل نتائج االخ 3-2

 ومناقشتها:
( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لنتائج 3جدول )

 االختبارات القبلية والبعدية للقوة االنفجارية لعضالت الرجلين
 المعالم االحصائية

 االختبار
وحدة 
 القياس

الوسط 
 �̅�لحسابي  ا

االنحراف 
 Sالمعياري 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة
 القبلي

 سنتمتر
221 1.33 

 معنوي 3.3 4.70
 1.23 233 البعدي

 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
ية القبل اتسابي لًلختبار ( يتضح أن قيمة الوسط الح1من خًلل النتائج المعروضة في الجدول )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي لًلختبارات البعدية 2.11( وبانحراف معياري قدره )112قد بلغ )
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( وهي أكبر من 4.29فيما بلغت قيمة )ت( المحسوبة )( 2.11)( وبانحراف معياري قدره 111)
ما يدل على وجود ( م21( ودرجة حرية )0.01( عند مستوى الداللة )1.1قيمة )ت( الجدولية )

ج ويعزو الباحثون هذه الفروق إلى فاعلية المنهفروق معنوية لصالح نتائج االختبارات البعدية، 
التدريبي المقترح إذ عملت التدريبات المختارة وصحة تشكيل التمرينات إلى تحسن في متغير القوة 

 االنفجارية لعضًلت الرجلين.
 لية والبعدية ألداء مهارة الطبطبة ومناقشتها:عرض وتحليل نتائج االختبارات القب 3-3

يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لنتائج  (4جدول )
 االختبارات القبلية والبعدية ألداء مهارة التصوب من االرتقاء

 المعالم االحصائية
 االختبار

وحدة 
 القياس

الوسط 
 �̅�الحسابي  

االنحراف 
 Sمعياري ال

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة
 القبلي

 درجة
7.0 1.73 

 معنوي 3.3 5.32
 1.01 1.7 البعدي

 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
( يتضح أن قيمة الوسط الحسابي لًلختبارات القبلي 4من خًلل النتائج المعروضة في الجدول )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي لًلختبارات البعدي 2.21( وبانحراف معياري مقداره )7.9بلغ )قد 
( وهي أكبر من 1.9( فيما بلغت قيمة )ت( المحسوبة )0.92( وبانحراف معياري مقداره )8.7)

(، مما يدل على وجود 21( ودرجة حرية )0.01( عند مستوى الداللة )1.1قيمة )ت( الجدولية )
وية لصالح االختبارات البعدية، ويعزو الباحثون هذا الفرق الى فعالية تأثير المنهج فروق معن

التدريبي، وكذا التطور الحاصل في السرعة القصوى والقوة االنفجارية لعضًلت الرجلين، إذ ساهمتا 
( " ان الحاجة 2992في تطور مهارة الطبطبة وهذا ما أكده )حسانين محمد وعبد المنعم حمدي، 

درات البدنية هامة وكبيرة لتكامل األداء المهاري ورفع المستوى ")حسانين محمد وعبد المنعم للق
( " أن تحسين القدرات 2991(، ويتفق الباحثون مع )حجاج حسين، 10، ص2992حمدي، 

البدنية لها تأثير فعال ودور مباشر وأساسي في تحسين مستوى األداء المهاري وبدون تطوير تلك 
 (. 11، ص2991يصعب إتقان المهارات الفنية الخاصة" )حجاج حسين، المتطلبات 
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عرض وتحليل نتائج القياسات القبلية والبعدية للنبض في حالة الراحة وبعد الجهد البدني  3-3
 ومناقشتها:
يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى الداللة لنتائج  (5جدول )

 القبلية والبعدية للنبض في حالة الراحة وبعد الجهد البدنياالختبارات 

 المعالم االحصائية
 وحدة القياس القياسات

الوسط 
الحسابي  

�̅� 

االنحراف 
المعياري 

S 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة

اثناء  القبلية
 الراحة

 ضربة/دقيقة

73.3 1.12 
7.13 

3.3 
 معنوي

 1.01 72.1 ةالبعدي
 ةالقبلي

 بعد الجهد
101 1.11 

 معنوي 4.40
 1.16 103 البعدية

 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )
( يتضح أن قيمة الوسط الحسابي للقياسات القبلية للنبض 1من خًلل النتائج المعروضة بالجدول )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي 2.11ري مقداره )( وبانحراف معيا10.1في حالة الراحة قد بلغ )
( فيما بلغت 2.14( وبانحراف معياري مقداره )10.2للقياسات للنبض في حالة الراحة البعدية )

( عند مستوى الداللة 1.1( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )1.21قيمة )ت( المحسوبة )
ة لصالح نتائج القياسات البعدية ( مما يدل على وجود فروق معنوي21( ودرجة حرية )0.01)

 للنبض في حالة الراحة.
( يتضح أن قيمة الوسط الحسابي للقياسات القبلية للنبض بعد الجهد البدني 1ومن خًلل الجدول )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي للقياسات البعدية 2.11( وبانحراف معياري مقداره )10.1قد بلغ )
( فيما بلغت قيمة )ت( 2.14( وبانحراف معياري مقداره )10.2)للنبض بعد الجهد البدني قد بلغ 

( ودرجة 0.01( عند مستوى الداللة )1.1( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )1.21المحسوبة )
( مما يدل على وجود فروق معنوية لصالح القياسات البعدية للنبض بعد الجهد البدني، 21حرية )

رتلك تغير في النواحي الفسيولوجية إلى ما تتمتع به تدريبات الفاويعزي الباحثون ارتفاع معدالت ال
مكانية الضبط وفقاا الحتياجات الًلعبين دون التقيد بشكل معين أو مساحة معينة كما  من مرونة وا 
أنها تعتمد في ادائها على التغير في السرعة خًلل زمن االداء ويتفق في ذلك مع )ناصر عبد 

ار إلى أن استخدام تدريبات الفارتلك يعمل على زيادة كفاءة الجهاز ( والذي أش1004المنعم، 
الدوري التنفسي ورفع التحمل الهوائي والًلهوائي إلى جانب تحسين النواحي الفسيولوجية )ناصر 

 (. 09، ص1004عبد المنعم، 
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 االستنتاجات والتوصيات:-4
 االستنتاجات:4-1

إلى ما تم استخًلصه من القياسات واالختبارات المستخدمة في الدراسة وفي حدود عينة  استنادا ا
والتي تتدرب ثًلث مرات في األسبوع،  (U17)الدراسة والمتمثلة في فريق الوفاء بعين وسارة فئة 

وفى ضوء أهداف الدراسة وأدواتها واألجهزة المستخدمة واإلمكانيات المتاحة، ومن خًلل جمع 
جراءات العلمية المتبعة في نفس السياق واعتماداا على نتائج المعلومات الدقيقة، واستناداا إلى اإل

 :األسلوب اإلحصائي أمكن التوصل لًلستنتاجات التالية
القوة  -حققت المجموعة التجريبية تحسناا ملحوظاا في متغيرات البحث البدنية )السرعة القصوى-2

فروقاا  لك إذ أظهرت النتائجاالنفجارية لعضًلت الرجلين( وذلك يرجع إلى استخدام أسلوب الفارت
 دالة احصائياا بين القياسان القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي.

حققت المجموعة التجريبية تحسناا ملحوظاا في أداء مهارة الطبطبة نتيجة للمتغير التجريبي -1
قبلي والبعدي ل)تدريبات الفارتلك( إذ أظهرت النتائج فروقاا دالة احصائياا بين نتائج االختبارات ا

 ولصالح نتائج االختبارات البعدي.
حققت المجموعة التجريبية تحسناا ملحوظاا في متغيرات البحث الفسيولوجية )النبض في حالة -1

الراحة، النبض بعد الجهد البدني( وذلك نتيجة االنتظام في المنهج التدريبي بطريقة الفارتلك إذ 
سات بين نتائج القياسات القبلية والبعدية ولصالح نتائج القياأظهرت النتائج فروقاا دالة احصائياا 

 البعدية.
 التوصيات: 4-2

في ضوء ما قام به الباحثون من دراسة وما توصًل إليه من نتائج واعتماداا على منهجية البحث 
 والمنهج المقترح والعينة التي طبق عليها أمكن التوصل إلي التوصيات اآلتية:

 مقترح لفاعليته وتأثيره اإليجابي على العبي كرة اليد في مرحلة اإلعداد العام.تطبيق المنهج ال-2
التركيز على تدريبات الفارتلك عند وضع المناهج التجريبية لما لها أثر إيجابي على المتغيرات -1

 البدنية والفسيولوجية على حد سواء. 
ب البدني مية كبيرة في تطوير الجانتشجيع المدربين على استخدام أسلوب الفارتلك لما له من أه-1

 والمهاري واالبتعاد عن طرق التقليدية المستخدمة في العملية التدريبية.
 االهتمام بأداء تمرينات المرونة واالطالة قبل وبعد كل وحدة تدريبية.-4
 التأكيد على ضرورة الربط بين  بعض القدرات البدنية وكذا الحركية وأداء مختلف المهارات في-1

 كرة اليد.
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ضرورة تواصل التدريب على القدرات البدنية الخاصة خًلل مرحلة المنافسة لضمان استقرار -0
 تحسن مستوى األداء المهاري.

 قائمة المراجع:
رة، دار : )القاهفسيولوجيا اللياقة البدنيةأبو العًل أحمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدين سيد؛ -

 (.2991الفكر العربي، 
اهلل؛ دراسة برنامج تعليمي مقترح لتطوير األداء المهاري لطلبة الصف األول بكلية بطرس رزق -

التربية الرياضية باالسكندرية: )رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية، جامعة 
 (.2902حلوان، 

 بارزاتحجاج حسين؛ داللة مساهمة بعض الصفات البدنية في مستوى األداء المهاري للم-
، كلية التربية الرياضية للبنين، االسكندرية، 24مجلة نظريات وتطبيقات، العدد الناشئات: )

1005.) 
 -األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم بدنيحسانين محمد وعبد المنعم حمدي؛ -

 (.2992)القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  :تحليلي -معرفي -نفسي-مهاري
د علي؛ تأثير تنمية التحمل الًلهوائي على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية حمدي محم-

متر: )دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة  2100والمستوي الرقمي لمتسابقي 
 (.1004قناة السويس، بورسعيد، 

 (.1002: )الجزائر، 2، طمناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي؛ -
ليمانية، : )ستدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقاتسعد منعم الشيخلي وهافال خورشيد رفيق؛ -

 (.1021مطبعة، برند للطباعة، 
 (.1002: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، كرة اليدضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي؛ -
: )القاهرة، مطبعة مركز 2، طالتكامل في النظرية والتطبيقالتدريب الدائري و عادل عبد البصير؛ -

 (.2999الكتاب للنشر، 
: )االسكندرية، مؤسسة 2، طالتدريب العلمي الحديث في رياضة كرة اليدفتحي أحمد هادي؛ -

 .)1020حورس الدولية للنشر، 
 .(1001للنشر،  : )القاهرة، مركز الكتاب1، طالقياس واالختبار في التربية ؛فرحات ليلى السيد-
: )القاهرة، دار الفكر اختبارات األداء الحركيمحمد حسن عًلوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ -

 (.1002العربي، 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 
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ناصر عبد المنعم محمد؛ أثر استخدام أساليب مختلفة لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات -
متر جري: )رسالة ماجستير  2100، 000البدنية والفسيولوجية ومستوي االنجاز الرقمي لمتسابقي 

 (.1004غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 
وب التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوديع ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي؛ -

 -214 -202( ص 2999: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،في بحوث التربية الرياضية
109- 121. 

-Cooper, H: “Trainings Miter wachsenen ” in meditinund Sport , Berlen , 
Sport verlag , 1988, P. 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


