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 :الكلمات المفتاحية 
 .التدريب الفتري
 .مداومة السرعة

 .الهجوم السريع الفردي
 .كرة اليد

 الملخص 
 تطوير في لفتريا التدريب بطريقة تدريبي  برنامج  فاعلية على التعرف إلى الدراسة تهدف
 سنة 12 من أقل فئة اليد كرة لالعبي الفردي السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة

 تطور واجهت التي المشاكل من واحدة لحل اليد، لكرة الشلف الوالئية الرابطة في المشاركين
 أداء في يةالمحل فرقنا وضعف المباريات في السريع الهجوم استخدام قلة وهي أال اللعبة
 المباراة نتيجة في وتأثيره وألهميته المطلوبة بالسرعة المباريات في الهجوم من النوع هذا
 لمنهجا الباحث استخدم إذ لذلك، تدريبي برنامج بوضع المشكلة هذه حل الباحث أراد

 البحث ينةع اختيار تم إذ والضابطة، التجريبية المتكافئتين المجموعتين ذي التدريبي
 مجموعتين إلى تقسيمهم وتم اليد، لكرة الشلف بوقدير نادي العبي من العمدية بالطريقة
 العبين،( 17) مجموعة كل في( القرعة) البسيطة العشوائية بالطريقة ضابطة و تجريبية

 في أسهم يلفتر ا التدريب بطريقة المقترح التدريبي البرنامج أن على النتائج أسفرت وقد
 التوصية مت وقد البحث، لعينة الفردي السريع الهجوم مهارة و السرعة مداومة صفة تطوير
 السريع لهجوما وتحسين السرعة مداومة لتطوير  المقترح التدريبي البرنامج اعتماد بضرورة
 .للعبة األداء متطلبات تطوير و اليد كرة العبي لدى الفردي
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 A B S T R A C T 

This study aims to identify the effectiveness an interval method 

training program on the development of speed-endurance  and its 

effect on individual quick attack of U19 handball players 

participating in handball league of the state of chlef, to solve one of 

the problems facing the game development the lack of quick attack 

of our local teams with the required speed, due to its impact on the 

match results, the researcher wanted to solve this problem by setting 

a training program, using the two groups experimental approach, so 

he chose a sample of handball players of Boukadir city deviding 

them to two equal groups randomly picked (draw method) 10 

players each. And the results proved that this training program 

helped to develop individual quick attack and speed-endurance of 

the sample members, and some recommendation were proposed to 

rely on such training programs to develop speed-endurance in order 

to get better quick attacks which gives more success to the team.   

 
 

 مقدمة: -1
العصر الحديث يرجع وبشكل قاطع إلى االستخدام األمثل لطرق التدريب المختلفة والتي تستند في  إن التقدم في النتائج الرياضية

 على الحقائق والقوانين العلمية المرتبطة بمجال التدريب الرياضي.
ئم نجاح لذا فتخطيط التدريب  هو احد دعا ويذكر أن علم التدريب هو الوسيلة للوصول بالالعب إلى مستوى األداء الرياضي األمثل،

التدريب الرياضي و الوصول به إلى األهداف المرجوة و التي تسعى إلى التقدم بالرياضة و أصبحت إحدى المظاهر الحديثة التي 
 تعكس تقدم الدول وحجم رقيها واهتمامها ببناء المواطن الكفء، فاللقاءات العالمية ،القارية والدولية وحتى المحلية منها تعتبر بمثابة

سجل اآلن فاألرقام التي ت، الحركات الرياضية في أفضل صورها جلى فيها روعة األداء البدني والقدرة العالية لصياغةمحافل يت
كان يعتقد أنه  ن إلى ماأصبحت تجسيدا حيا لقدرة اإلنسان على أداءات تخطت الممك ،ت التي نجح الرياضيون في تحقيقهاوالمستويا

ل جميع المهام التي تضمن الصحة الجيدة والتنمية البدنية المتناغمة فيما بينها لكل هذه كما يرى أن التدريب يشم، غير ممكن
 Daniel Le Gallais, Gregoire) الخصائص والتمكن التقني والتكتيكي وعلى مستوى عالي من التحكم في الصفات الخاصة
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Millet, 2007, p. 14) .  السرعة واحدة من أهم متطلبات العبي كرة اليد و ذلك ألداء الواجبات الدفاعية و الهجومية، وتعد صفة
اذ تتميز لعبة كرة اليد بالسرعة في أداء المهارات و الحركات و االنتقال من الدفاع الى الهجوم و بالعكس و هذا يتطلب من الالعبين 

جه األمثل وهذا ما ذكره بان السرعة االنتقالية تظهر أهميتها في انها مكون هام سرعة انتقالية عالية في أداء تلك الواجبات على الو 
 للعديد من جوانب األداء البدني في الرياضات المختلفة، و من ناحية أخرى يعتبر أحد عوامل نجاح العديد من المهارات الحركية

 .(970، صفحة 9771)مفتي إبراهيم حمادة، 
 اإلشكالية:

إن مهارات كرة اليد مهمة جدا وخاصة مهارة الهجوم المعاكس وبالخصوص الهجوم السريع الفردي الذي يحتاجه الالعب في ممارسة 
لعبة كرة اليد، يعتبر الهجوم هو موقف خططي يوجد فيه الفريق في حالة استحواذ على الكرة مما يجعله قادرا على تحديد أحداث 

بشكل كبير، وهو يبدأ أوال باالستحواذ على الكرة ثم ينتهي بقذفها، ويعتبر كافة العبي الفريق مشتركين في أحداث اللعب في اللعب 
 .(141، صفحة 9710)أحمد عريبي عودة،  هذا الموقف

وتعتبر   ،يد لهاته الخاصية بالعب كرة اليدالتحضير البدني الجإن الهجوم المعاكس الحلقة القوية للنوادي لصنع الفارق من خالل 
صفة مداومة السرعة أمر مهمة في نجاح تنفيذ الهجوم السريع الفردي و ذلك يتطلب تحضير بدني، ويعتبر التحضير البدني الخاص 

الى تهيئة الالعب ومن جميع االتجاهات  التحضيرهذا النوع من  المرحلة التي يمكن تطوير هذه الصفة لالعب كرة اليد، حيث يهدف
أن تتضمن تنمية  مباريات كرة اليد وتستمر هذه الفترة بحدود أربعة أسابيع حتى ثمانية أسابيع ويجب فعالة في للمشاركة بصورة

، و تعطي الحركي ان تكون التدريبات المستخدمة تتضمن نفس االتجاه المكونات االساسية للعبة ومتطلباتها أثناء المباريات ويجب
زيادة الصعوبة ، ولألجنحة للقيام بالهجوم السريع الفردي التمرينات للمراكز المختلفة كل حسب الواجبات المنوطة به كانطالقات سريعة

يزداد االهتمام بعملية الهجوم السريع من  هذه الفترة، في تدريجيا   لالعبين وتقريبها من جو المباراة تعطي التمارين المركبة التي في
الوحدة التدريبية ومن مختلف األماكن والزوايا، و كل هذا  في كجزء أساسي خالل التحضير البدني الخاص )مداومة السرعة( 

تاج المدربون حوكل رياضة لها متطلبات بدنية مختلفة وي لتحضير الالعب على القدرة على مقاومة التعب و تحقيق أفضل النتائج ،
لفهم تام للعناصر البدنية والرياضية التي يقومون بالتدريب فيها و إذا لم يكونوا متأكدين من تحقيق تلك األشياء فيجب أن يطلب 
المدرب الخبير، وفي تحليل نماذج أو أنماط الحركة التي يؤديها كل العب أثناء وقت اللعب فإن المدربون يتساءلون عن المدة التي 

فيها الالعب نشيط قبل الراحة، إن متطلبات الطاقة سوف تتنوع من موقع آلخر، وعند تحديد برنامج معين للفريق فإنه يجب  يكون
على المدرب أن يفكر في ما إذا كان كل الالعبين ال يحتاجون لنفس البرامج أو إذا ما كان البرنامج يجب أن يكون محددا للمواقع 

 .بدني الجيد لكرة اليد هو االنطالقة الحقيقة، ويعتبر التحضير الواألفراد
ومن خالل استطالعنا على بعض النوادي تبين أنه هناك ضعف في المحاوالت الناجحة للهجوم السريع من حيث عدد الهجمات  

باحث، ومن هنا تبلورت مشكلة البحث لدى ال المستخدمة في المباريات، وكذلك ضعف تنفيذها بالشكل المطلوب والمثالي والدقيق،
  ه المشكلة وطرح التساؤل على النحو التالي:لهذا السبب أراد الباحث الخوض في هذ
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أثر للبرنامج التدريبي بطريقة التدريب الفتري في تطوير مداومة السرعة وتأثيره على تحسين الهجوم السريع الفردي لالعبي هل هناك  
 ؟سنة 12كرة اليد فئة أقل من 
 التساؤالت الجزئية:

ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية في تنمية مداومة السرعة لدى العبي كرة . هل هناك فروق 1
 سنة؟ 12اليد فئة أقل من 

في تطوير الهجوم  7.70. هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية عند مستوى داللة 9
 سنة؟ 12لفردي لالعبي كرة اليد فئة أقل من السريع ا

 الفرضية العامة:
يؤثر البرنامج التدريبي بطريقة التدريب الفتري على تطوير مداومة السرعة ويحسن الهجوم السريع الفردي لالعبي كرة اليد فئة أقل 

 سنة. 12من 
 الفرضيات الجزئية:

 القبلية والبعدية للعينة التجريبية في تطوير مداومة السرعة لدى العبي كرة اليد. هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات 1 
 سنة. 12فئة أقل من 

في تحسين الهجوم  7.70. هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية عند مستوى داللة 9
 سنة. 12السريع الفردي لالعبي كرة اليد فئة أقل من 

 أهداف البحث:
تكمن أهداف بحثنا في إبراز استخدام طريقتي التدريب الفتري ودورها في تطوير مداومة السرعة ومدى تأثيرها على الهجوم السريع 

 الفردي لدى العبي كرة اليد باإلضافة إلى األهداف التالية:
ى لالعبي كرة اليد ومهارة الهجوم السريع الفردي لد الكشف عن أثر تمرينات بطريقة التدريب الفتري في صفة مداومة السرعة -

 العبي كرة اليد.
عمرية الهجوم السريع لدى الفئة ال ةإبـراز أهمية ودور صفة مداومة السرعة على غرار الصفات األخرى وتأثيرها على تحسين مهار  -

 سنة. 12من أقل صنف 
معرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية لصفة مداومة السرعة ومهارة الهجوم السريع  -

  .االختبارات الفردي لصالح
 البحث:تحديد مصطلحات 

التدريب بهذه الطريقة يكون بإعطاء حمل معين ثم يعقب ذلك فترة راحة ويكرر الحمل ثانية ثم فترة راحة وهكذا ...،  :التدريب الفتري
نبضة  197ما فترة الراحة فتنتهي عندما يهبط النبض إلى أنبضة في الدقيقة  117ويجب عند إعطاء الحمل أن يرفع النبض إلى 

 . (111، صفحة 9710)أحمد عريبي عودة، أن فترة الراحة ال تكون كاملة في الدقيقة ثم يعطى حمال آخر وهذا يعني 
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أنها القدرة على استمرار أداء الحركات المماثلة أو غير المماثلة و تكرارها بكفاءة عالية لفترات طويلة بسرعات عالية  مداومة السرعة:
قدرة ويرى آخرون أنها م المستمر،ما أنها المقدار على االحتفاظ بسرعة الحركة في ظروف الحمل ك األداء،دون هبوط مستوى كفاءة 

 لى أقل من القصوى إلى شدة قصوى )منإالفرد الرياضي على التعب عند أداء أحمال تدريبية ذات شدة عالية تتراوح بين الشدة 
)وجدي مصطفى فاتح ومحمد لطفي السيد، نتاج الطاقة تحت ظروف الهوائية إ( على أن يكون اكتساب و  % 177الى  10%

 .(191صفحة 
هذا النوع من الهجوم يبدأ من اللحظة التي تترك الكرة الالعب المهاجم نحو الهدف وليس استقبال الكرة من  الفردي:الهجوم السريع 

هذه الطريقة الهجومية أكثر الطرائق مفاجأة للفريق المنافس وذلك ألنها ال تعطي فرصة للفريق المدافع  أفراد الفريق المدافع وتعتمد
 .(141، صفحة 9710)أحمد عريبي عودة،  من تنظيم صفوفه الدفاعية

استخدامه من خالل التصويب على المرمى  ويمكنأنواع الهجوم من خالل التمرير السريع  وأسهلهذا النوع من الهجوم أفضل 
ليلي، )محمد توفيق الو  الحصول على نسبة كبيرة من األهداف عن طريق الهجوم السريع الفردي ويمكنم( 0المنافس بسهولة من خط )

 ، (901، صفحة 1222
 :والمشابهةالدراسات السابقة 

" تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير السرعة االنتقالية والهجوم السريع الفردي لالعبي ( : 0213دراسة نزار ناظم حميد الخشالي )
الهجوم السريع و " هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير مفردات منهج تدريبي مقترح في تطوير السرعة االنتقالية  كرة اليد للشباب

الفردي لالعبي كرة اليد للشباب المشاركين في دوري أندية العراق لكرة اليد فئة الشباب، لحل واحد من المشاكل التي تواجه تطور 
اللعبة في العراق أال و هي قلة استخدام الهجوم السريع الفردي في المباريات و ضعف أغلب فرقنا المحلية في أداء هذا النوع من 

وم في المباريات بالسرعة المطلوبة و ألهميته وتأثيره في نتيجة المباراة أراد الباحث حل هذه المشكلة بوضع منهج تدريبي لذلك، الهج
إذ استخدم الباحث المنهج التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة،  إذ تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية 

( العبا 107(وقد بلغ عدد مجتمع األصل )9710-9719يالي الرياضي للشباب لكرة اليد للموسم الرياضي )من العبي نادي د
، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية  (%19.0( العبا يمثلون نسبة )97( أندية، أما عينة البحث بلغ عددهم )17موزعين على )

رعة وقد اسفرت النتائج على أن المنهج التدريبي المقترح أسهم في تطوير الس و ضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة )طريقة القرعة(،
االنتقالية لدى أفراد عينة البحث، فضال عن اسهامه في تطوير  الهجوم السريع الفردي لديهم، وقد تم التوصية بضرورة اعتماد المنهج 

 ي في تطوير متطلبات األداء لالعبي كرة اليد.التدريبي المقترح لتطوير السرعة االنتقالية و الهجوم السريع الفرد
مدى تأثير برنامج تدريبي بطريقة التدريب الفتري لتطوير اهم القدرات   التعرف على( : 0212دراسة باسم خضير عباس )-

ة الكروية سنة ، حيث تحدد مجتمع البحث بالعبي المدرس 10-14الفسيولوجية و أداء مهارة التهديف في خماسي كرة القدم بأعمار 
( العبا و اختيرت عينة بالطريقة العشوائية البسيطة و 99سنة و البالغ عددهم ) 10 -14التابعة لنادي بعقوبة الرياضي بأعمار 

( العب ، و استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين المتكافئتين ذات االختبار القبلي و البعدي و 10البالغ عددهم )
( العبين أيضا ، وطبق الباحث 71( العبين وأخرى ضابطة بواقع )71الى مجموعتين األولى التجريبية و بواقع )بعدها قسموا 
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 لدى لفرديا السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة صفة تطوير في الفتري التدريب بطريقة تدريبي برنامج أثروآخرون،  سمير فغولي
 .سنة 01 من أقل فئة اليد كرة العبي

 االبرنامج بطريقة التدريب الفتري على العينة التجريبية لتطوير القدرات الفيسيولوجية و أداء مهارة التهديف في حماسي كرة القدم معتمد
( 71البرنامج ) ذ استغرقت مدة تنفيذإبآراء بعض الخبراء المتخصصين في علم التدريب الرياضي على خبرته الميدانية و مستعينا 

( وحدة تدريبية للمدة من 94( وحدات تدريبية أسبوعيا لكال المجموعتين ) التجريبية و الضابطة ( وبمجموع )70أسابيع بواقع )
( دقيقة من القسم الرئيسي 07-97ريبية لتنفيذ البرنامج ما بين )( ، بلغ زمن الوحدة التد07/70/9710( و لغاية )71/70/9710)

 للوحدة التدريبية  ، و وبعد تطبيق االختبارات البعدية تبين :
 10 -14التهديف لالعبين في خماسي كرة القدم بأعمار  وأنواعهناك فروق معنوية للمجموعتين في تطوير القدرات الفيسيولوجية  -

 سنة.
 لالعبين. التهديف وأنواعللمجموعة التجريبية في تطوير القدرات الفيسيولوجية  أفضلبرنامج التدريبي هناك تأثير لل  -

 التوصيات:وخرج الباحث بأهم 
 سنة.( 10-14التهديف لالعبين في خماسي كرة القدم بأعمار ) وأنواعاستخدم المنهج التدريبي في تطوير القدرات الفيسيولوجية  -
-14)تطوير أنواع التهديف لالعبين في خماسي كرة القدم بأعمار  ويرافقاالهتمام في تطوير القدرات الفسيولوجية بشكل يسبق  -

 سنة.( 10

 منهجية الدراسة: -0

المنهج التجريبي كونه يتميز عن غيره من المناهج بقدرته على التحكم والسيطرة والضبط في مختلف  اناستخدم الباحث منهج البحث:
 .(142، صفحة 9717)إبراهيم عبد الخالق،  العوامل التي يمكن أن تؤثر في السلوك المدروس

 مجتمع وعينة البحث:
مطلب من متطلبات البحث العلمي لكونها الجزء الذي يمثل مجتمع األصل أو النموذج الذي يجري إن طريقة اختيار مجتمع البحث 

 .(100، صفحة 9779)وجيه محجوب،  الباحث مجمل ومحور عمله
( فرق يمثلون مجتمع الدراسة   08م )سنة ينشطون في البطولة الوالئية عدده 12ويمثل مجتمع البحث العبي كرة اليد فئة أقل من 

وهو مجموعة من الوحدات اإلحصائية المعرفة بصورة واضحة و التي يراد منها الحصول على بيانات، وعينة البحث أنها نموذجا 
يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع األصل المعني بالبحث، تكون ممثلة له بحيث تمثل صفاته المشتركة و هذا النموذج أو 

جزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع األصلي، خاصة في حالة صعوبة او استحالة دراسة كل تلك الوحدات ال
( العبين 17( العبا مقسمين الى مجموعتين )97، حيث بلغت عدد أفراد عينة الدراسة )(101، صفحة 1222)عامر قنديلجي، 

 مجموعة .لكل 
 (: يبين تجانس العينتين من حيث الوزن والطول والسن.71الجدول رقم )

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغيرات
 -7.100 04 0.10 02.00 الوزن
 -7.121 101.01 0.70 101.10 الطول
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 لدى لفرديا السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة صفة تطوير في الفتري التدريب بطريقة تدريبي برنامج أثروآخرون،  سمير فغولي
 .سنة 01 من أقل فئة اليد كرة العبي

 +7.900 11.17 1.00 11.00 السن
( وهذا ما يدل على التوزيع الطبيعي للعينة مما أدى إلى 1، +1-قيم معامل االلتواء تتراوح ما بين )من الجدول أعاله يتبين أن 

 تجانسها ضمن المتغيرات المذكورة.
بعد الرجوع لمجموعة من الدراسات العلمية السابقة والمصادر التي ساعدتنا في تصميم البرنامج التدريبي فضال  :البرنامج التدريبي

 الخبراء في مجال علم التدريب الرياضي.عن أراء 
بي لتطوير مداومة السرعة، وكان هناك تدرج في زيادة الحمل التدريقام الباحث بإعداد برنامج تدريبي بطريقة التدريب الفتري حيث  

أسبوعيا ضمن التحضير  ( وحدات تدريبية79حيث تم تنفيذه ضمن الوحدات التدريبية بواقع )بصورة تدريجية تتخلله فترات راحة بينية، 
( وحدة تدريبية، وفور االنتهاء من االختبارات القبلية تم بدء تطبيق البرنامج التدريبي 19( أسابيع، بواقع )70البدني الخاص لمدة )

 (. 9711/17/10( وتم االنتهاء منه يوم )9711/72/79على المجموعة التجريبية للدراسة وذلك بتاريخ )
 مباشرة بعد االنتهاء من إجراء االختبارات القبلية تم البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي على مجموعة البحث:  محتوى البرنامج:

 الجزء التمهيدي تمرينات تسخين عام وتهيئة لألجهزة الوظيفية وتحضير الالعب بدنيا ونفسيا قبل تطبيق التمارين الرياضية. -
نامج يتكون من مجموعة من التمارين حسب طريقة التدريب الفتري المتبعة بغية تطوير الجزء الرئيسي من الوحدة التدريبية للبر  -

 لالعبي كرة اليد. مداومة السرعة
رين كافية إلحداث تطوير هذه الصفة، حيث تراوحت الشدة الخاصة بطريقة التدريب الفتري التطوير مداومة السرعة تم استخدام تم

( 117-27التكرارات يمكن تحديدها بواسطة قياس نبضات القلب لالعب وتتراوح ما بين ) (، وفيما يتعلق بالراحة بين47-07%)
 ثانية. 

 الجزء الختامي تمرينات تهدئة والرجوع إلى الحالة الطبيعية. -
 الوسائل واألجهزة المستعملة في البحث:

 .المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
 .االختبارات والمقاييس 
 .ميزان طبي 
  إيقاف.ساعة 
 صافرة. 

 االختبارات:
 .(10، صفحة 9771)بزار علي جوكل، ثانية  47ركض  اختبار مداومة السرعة:

 قياس مداومة السرعة.الهدف: 
 م(، ساعة توقيت، صافرة.47-: ملعب كرة اليد مقسم باألمتار من )صفراألدوات المستخدمة
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 لدى لفرديا السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة صفة تطوير في الفتري التدريب بطريقة تدريبي برنامج أثروآخرون،  سمير فغولي
 .سنة 01 من أقل فئة اليد كرة العبي

من الوضع العالي، إذ يقف الالعب وقدميه كلتاهما خلف خط البداية )الخط النهائي لملعب كرة اليد( وبعد إعطاء : البدء طريقة األداء
كلمة استعد من الحكم يعطي االيعاز لالعب باالنطالق بأقصى سرعة إلى نهاية الملعب األخرى ثم العودة بالطريقة نفسها الى نقطة 

يابا حتى نهاية  .ثانية(40المدة الزمنية المحددة ب ) البداية وهكذا ذهابا وا 
 تحسب المسافة التي يقطعها الالعب خالل الوقت إلى أقرب متر اجتازه الالعب. التسجيل:

 .(42، صفحة 9771)حكمت عادل عزيز، اختبار الهجوم السريع الفردي بكرة اليد 
 الفردي لكرة اليد.قياس سرعة الهجوم السريع الغرض:  

 ( شريط قياس.74(، شواخص )70ملعب كرة اليد، كرات يد عدد ) األدوات:
 تحدد منطقتين أحدهما تسمى منطقة )أ( وهي العدو بدون كرة واألخرى منطقة )ب( وهي منطقة إستالم الكرة. ميدان االختبار:

رمى وعند سماع صافرة البدء ينطلق بأقصى سرعة له حتى : يقف المختبر على نقطة البداية والكرة عند حارس المطريقة األداء
يصل خط المنتصف يبدأ حارس المرمى بمناولة الكرة مع ضمان أن يكون خط سير المختبر بشكل قطري على الهدف وعند إجتياز 

ر الكرة يتم استالم المختبالمختبر العالمة الموجودة على األرض والتي تمثل نهاية منطقة )أ( يتم إيقاف ساعة التوقيت األولى وعند 
 إيقاف ساعة التوقيت الثانية وتحديد مسافة نقطة االستالم في المنطقة )ب(.

 التسجيل: وحدة القياس المعتمدة في االختبار )م/ثا(.
يتم حساب السرعة األولى من لحظة االنطالق حتى اجتيازه منطقة )أ( وذلك من خالل حساب الزمن الذي استغرقه في قطع  -
 سافة.الم
يتم حساب السرعة الثانية من خالل المسافة ما بين نهاية منطقة )أ( ومكان االستالم في المنطقة )ب( وكذلك الزمن الذي يتم  -

 حسابه عن طريق اخذ الفرق ما بين السرعتين االولى والثانية.
 الشروط:

 جة التهديف.المحاولة الناجحة هي التي تنتهي بالتهديف على المرمى دون النظر في نتي -
 تعطى ثالث محاوالت لكل العب وتعتمد المحاولة األسرع. -

 :تعد المحاولة فاشلة 
 عند استالم الكرة في المنطقة )أ(. -
 عند فشل حارس المرمى إعطاء مناولة صحيحة. -
 عند فشل المختبر في استالم الكرة. -

( العبين من عينة غير عينة الدراسة للتحقق من 74على عينة من )قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية التجربة االستطالعية: 
صالحية االختبارات البدنية والمهارية ومالزمتها لعينة البحث والتعرف على األخطاء والمعوقات التي قد ترافق التجربة، وحساب 

 الوقت الذي تستغرقه االختبارات ومعرفة األسس العلمية لالختبارات.
ويعني أن تكون النتائج التي تظهرها األداة ثابتة بمعنى تشير إلى األشياء أو النتائج نفسها لو أعيد تطبيقها على  ثبات االختبار:
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 لدى لفرديا السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة صفة تطوير في الفتري التدريب بطريقة تدريبي برنامج أثروآخرون،  سمير فغولي
 .سنة 01 من أقل فئة اليد كرة العبي

العينة نفسها في الظروف نفسها بعد مدة مالئمة، فعندما ال تتغير النتائج بإعادة تطبيق األداة وال تختلف استجابة المفحوص فهذا 
 . (111، صفحة 9772)محسن علي عطية،  يعني أن األداة ثابتة 

المقصود بالصدق هو إلى أي درجة يقيس االختبار ما وضع لقياسه، وعندما نتكلم عن الصدق ال نكتفي بالقول إن صدق االختبار: 
فاالختبار الصادق في الرياضيات ال يعني أنه  هذا االختبار صادق أو غير صادق، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا صادق لماذا ولمن

 .(110، صفحة 9771)منذر الضامن، صادق في قياس الشخصية 
 (: يمثل قيم معامل الثبات الختبار مداومة السرعة.71جدول رقم )

 صدق االختبار     معامل الثبات االختبارات      

 0,96 0,93 ثانية من البدء العالي   47جري 
 7.12 7.17 الهجوم المعاكس السريع الفردي

 α= 7.70مستوى الداللة 
( بالنسبة لالختبار مداومة السرعة 7.20( يتبين أن جميع االختبارات تتميز بمعدل ثبات عالي حيث بلغ )79من خالل الجدول رقم )

( في اختبار الهجوم المعاكس السريع الفردي بنسبة، مما يدل على مدى االرتباط 7.17) جري ثانية من البدء العالي وبنسبة 47
عادة االختبار مرة أخرى.  الحاصل بين نتائج االختبار وا 

 :مجاالت الدراسة
لكرة – (CHBB) ( العب من نادي شباب بوقدير97المجال البشري: قمنا باختيار عينة الدراسة بطريقة عمدية، وقد تمثلت من )

 ( العبين لكل مجموعة،17اليد، حيث تم تقسيمها إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية )
الجال المكاني: قمنا بهذه الدراسة من حيث تطبيق البرنامج التدريبي واجراء االختبارات القبلية والبعدية على مستوى القاعة المتعددة 

 (.ببو قدير )الشلف 1209جويلية  70الرياضات 
اذ طبقنا البرنامج على العينة التجريبية وتم اجراء  11/11/9711الى 70/17/9711الزمني: أنجزت الدراسة في الفترة من المجال 

 اختبارات قبلية وبعدية لعينة الدراسة.
 الوسائل اإلحصائية:

 .الوسط الحسابي 
 .االنحراف المعياري 
 .الوسيط 
 .معامل االلتواء 

نتائج الدراسة: -3  
 ثانية(: 02نتائج اختبار مداومة السرعة )عرض ومناقشة 
 ( ثانية.   47نتائج االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية والضابطة في صفة مداومة السرعة. ) (:20الجدول رقم )
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 لدى لفرديا السريع الهجوم على وأثره السرعة مداومة صفة تطوير في الفتري التدريب بطريقة تدريبي برنامج أثروآخرون،  سمير فغولي
 .سنة 01 من أقل فئة اليد كرة العبي

 عدد 
 العينة

 وحدة 
 القياس 

 

  T االختبار البعدي االختبار القبلي 
 المحسوبة 

T  
 الجدولية

 
Df   

 
 س الداللة

 
 ع س ع

العينة 
  التجريبية

  10 0.48 184.4 1.37 179.6 متر   17
2,30 

 
72 

 
 دال 

العينة 
 الضابطة

17  
 متر  

غير  0.81 0.62 179.8 0.94 179.5
 دال 

الختبار البعدي ا(  أنه وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية لصالح 79يبين  الجدول رقم )
( 1.37( واالنحراف المعياري )179.6(، إذ أن قيمة المتوسط الحسابي لالختبار القبلي بلغت)نيةثا 47في اختبار مداومة السرعة )

( أكبر 10(، أما قيمة )ت( المحسوبة  قدرت ب )0.48( واالنحراف المعياري )184.4، ولالختبار البعدي بلغ المتوسط الحسابي )
ويعزو الباحث هذا التطور لطريقة التدريب الفتري الذي كان  (7.70(  عند مستوى داللة )9.07"ت" الجدولية المقدرة ب )من قيمة 

على أثر برنامج ( 0212باسم خضير عباس ) له أثره إيجابي على تطوير صفة مداومة السرعة وتتفق الدراسة مع نتائج دراسة
مجموعة حيث أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لل م القدرات الفسيولوجيةتدريبي بطريقة التدريب الفتري لتطوير اه

بأن  حمد عبد الحسنموهذا ما أكده  وكانت أفضلية في تطوير القدرات الفيسيولوجية التجريبية التي انتهجت طريق التدريب الفتري
عب وهذا الثنائية بصورة كبيرة في المسافات القصيرة بسبب التمداومة السرعة يقتضي في تنميتها عدم هبوط سرعة تكرار الحركات 

( واالنحراف المعياري 112.0، وقيمة المتوسط الحسابي لالختبار القبلي للعينة الضابطة بلغت )ما يتوفر في طريقة التدريب الفتري
( وكانت قيمة "ت" المحسوبة للعينة 7.09( وبانحراف معياري )112.1( و قيمة المتوسط الحسابي لالختبار البعدي بلغت )7.24)

( وهذا يبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين 9.07وهي أقل من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب ) (7.11الضابطة )
ق ذات و االختبارين القبلي والبعدي للعينة الضابطة في اختبار مداومة السرعة من خالل الجدول نستخلص أن العينة التجريبية لها فر 
 داللة إحصائية في االختبارات البعدية مما يدل على نجاح البرنامج التدريبي بطريقة التدريب الفتري مقارنتا بالعينة الضابطة.

 
 .عرض ومناقشة نتائج اختبار الهجوم السريع الفردي

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية والضابطة في اختبار الهجوم السريع الفردي. (:23الجدول رقم )
 
 عدد 

 العينة
 

وحدة 
 القياس

  T االختبار البعدي االختبار القبلي 
 المحسوبة 

T  
 الجدولية

 
Df   

 
 س الداللة

 
 ع س ع
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العينة 
 التجريبية 

 1.94 7.7710 1.21 7.791 1.27 م/ثا  17
 

 
2,30 

 
72 

 
 دال 

العينة 
 الضابطة

17   
 م/ثا

 
1.20 

 
7.741 

 
1.20 

 
7.710 

 
1.90 

غير 
 دال 

 
( أنه وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية لصالح االختبار البعدي 70يبين الجدول رقم )

 (، 7.791( واالنحراف المعياري )1.27في اختبار الهجوم السريع الفردي، إذ أن قيمة المتوسط الحسابي لالختبار القبلي بلغت )
( 1.94( ،أما قيمة )ت( المحسوبة  قدرت ب )7.7710( واالنحراف المعياري )1.21بلغ المتوسط الحسابي )و لالختبار البعدي 

ويعزو الباحث هذا التطور إلى طريقة التدريب المنتهجة  (7.70(  عند مستوى داللة )9.07أكبر من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب )
( 0213خشالي )نزار ناظم حميد ال وتتفق الدراسة مع نتائج دراسة ومدى تأثيرها على مهارة الهجوم السريع الفردي للمجموعة التجريبية

تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير السرعة االنتقالية والهجوم السريع الفردي لالعبي كرة اليد حيث أظهرت النتائج بوجود فروق  من
ريبية في مهارتي السرعة االنتقالية والمهارة الهجوم السرع حيث أن البرنامج المعتمد أثر في هته ذات داللة إحصائية للمجموعة التج

( وقيمة المتوسط 7.741( واالنحراف المعياري )1.20قيمة المتوسط الحسابي لالختبار القبلي للعينة الضابطة بلغت )و  المهارتين،
وهي  (1.90( و كانت قيمة "ت" المحسوبة للعينة الضابطة )7.710اري ) ( وبانحراف معي1.20الحسابي لالختبار البعدي بلغت )

( وهذا يبين أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي للعينة 9.07أقل من قيمة "ت" الجدولية المقدرة ب )
 ينة التجريبية لها فروق ذات داللة إحصائية فيالهجوم السريع الفردي. من خالل الجدول نستخلص أن الع الضابطة في اختبار

 االختبارات البعدية مما يدل على نجاح البرنامج التدريبي المقترح بطريقة التدريب الفتري.

مناقشة نتائج الدراسة:-0  
اومة السرعة وأثرها مدبعد الدراسة المنجزة تم استخالص من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن البرنامج المقترح كان له دور في تنمية 

ومن خالل جمع المعلومات واستنادا على المناهج اإلحصائية  سنة، 12على الهجوم السريع الفردي لالعبي كرة اليد فئة أقل من 
 تمكنا من االستنتاجات التالية:

( نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغيري البحث وكذلك الفروق 0(، )9كما يبين الجدولين )
بين المجموعتين في االختبارات البعدية في صفة مداومة السرعة والهجوم السريع الفردي أنه وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ثانية من البدء العالي لصالح االختبار  47بعدي للعينة التجريبية في صفة مداومة السرعة في اختبار جري االختبار القبلي و ال
البعدي، وفي اختبار الهجوم السريع الفردي أيضا لصالح االختبار البعدي، هذا يدل على وجود فروق للعينة التجريبية، وهذا التطور 

ا يكون رح بطريقة التدريب الفتري كما يبين الربضي أن التدريب بشدة عالية ألقصى فترة وبميرجع إلى فعالية البرنامج التدريبي المقت
شكل مهم من االعداد الحركي والفسيولوجي لرياضي األلعاب الهوائية أو األلعاب الالهوائية الذي يجب أن يكون أدائها التنافسي 

، صفحة 9774)كمال جميل الربضي،  ائية بطريقة التدريب المستمربمستوى قدرة أعلى من الذين يستخدمون في تطوير قدرتهم الهو 
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، ومن جهة نستخلص أنه لم يكن تحسن و لم يكن هناك فروق ذات داللة احصائية لالختبار البعدي للعينة الضابطة، ومن (917
ح بطريقة الدراسة توصلنا إلى تحقق الفرضيات وفاعلية البرنامج التدريبي المقتر خالل عرض النتائج والتحليل ومناقشتها على فرضيات 

 التدريب الفتري المبني على األسس العلمية الصحيحة و تناسبه مع الفئة العمرية والخاصية المراد تطويرها.

 األستنتاجات واالقتراحات:-5
 في ضوء المناقشة خلصت الدراسة لالستنتاجات التالية:

لبرنامج التدريبي المقترح بطريقة التدريب الفتري كان لها دور في تطوير صفة مداومة السرعة وكان له أثر إيجابي في تطوير أن ا -
 .سنة 12أقل من الهجوم السريع الفردي لدى العبي كرة اليد فئة 

عدي( في تطوير في االختبار )القبلي والب وجود تأثير إيجابي واضح للبرنامج التدريبي المقترح المتبع ألفراد المجموعة التجريبية -
 مداومة السرعة والهجوم السريع الفردي.

 التوصيات:
 من خالل النتائج توصل الباحث لعدة توصيات هي:

 االعتماد على البرنامج التدريبي المقترح بالطريقة الفترية لتطوير مداومة السرعة والهجوم المعاكس السريع الفردي لالعبي كرة اليد. -
تأكيد ضرورة التنويع في استخدام طرق التدريب المختلفة واألساليب التدريبية الحديثة عند تدريب السرعة بأنواعها )مداومة السرعة(  -

 وأن تكون مبنية على أسس علمية صحيحة لمختلف التخصصات األخرى.
لفئة البدني والمهاري لالعبي كرة اليد ومع هاته ا اجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة ومعرفة مدى تأثيرها في الرفع من المستوى -

 العمرية.
شمول األلعاب الرياضية األخرى بمثل هذه الدراسات كون دراستنا أنجزت أثناء التحضير البدني الخاص فإنه يختلف من رياضة  -

 إلى أخرى.
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