تأثري برنامج تدرييب مقرتح باستخدام تدريبات االيزو كينتك على مستوى القدرات
البدنية اخلاصة (الدقة  -الرشاقة) لدى حراس مرمى كره اليد بدولة الكويت
 أ.د /أشرف مصطفى أمحد
** أمحد عبداهلل مطر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ومشكلة البحث:

يشهد العالم تطو ار كبي ار فى مختلف الميادين الرياضية  ،ولقد أصبح االستناد إلى

نتائج البحث العلمى هو أساس الوصول إلى مستويات القمة الرياضية  ،ولعل الطفرات

الرياضية التى نشاهدها فى الدورات األوليمبية والمحافل الدولية خير دليل على ذلك  ،ولذا

أصبح من الضرورى استخدام األسلوب العلمى وتطبيقه على البيئة الرياضية المصرية

وخاصة لمراحل الناشئين  ،حيث يمثلون النواة واألساس فى تنشئة األجيال الرياضية ،

حتى يمكننا الوصول إلى المستويات الرياضية العالمية .

من أهم هذه األساليب تأثي ار التدريب (األيزوكينتك) ويقصد بأسلوب التدريب

األيزوكينتك أنه "أقصي انقباض عضلي يتم بسرعة ثابتة خالل المدي الكامل للحركة"،

وتعني كلمة "أيزو" المشابهة أو المساوي وكلمة "كينتك" تعني حركة ،ومن هنا جاءت

تسمية هذا النوع من االنقباض العضلي نظ ار لتشابه منع الحركات التي تؤدي أثناء النشاط

الرياضي ،ومن الوجهة النظرية أو العملية فغن التدريب لتنمية القوة العضلية باستخدام

االنقباض العضلي المشابه للحركة (األيزوكينتك) يعتبر من انسب الطرق المالئمة لطبيعة

األداء أثناء النشاط الرياضي)٩٠٢ :1( .

ويعد التدريب األيزوكينتك من أفضل أنواع االنقباضات العضلية تأثي ار لرياضات

التي تعتمد علي كل من القوة والسرعة باإلضافة إلي انه يتيح فرص التدريب
بسرعة انقباض مشابهه للسرعة المطلوبة أثناء أداء الرياضي ،مع إنتاج أقل تعب في

العضالت)77:7( .
 أستاذ التدريب الرياضى ووكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطالب – جامعة أسوان.
** معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
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ويذذذكر "عبدددلعزيز اددد عزي ددد "عو" ا ا دددالعزيب ددد "ع(0222م)عأن األداء المهذذارى
يتحس ذذن بص ذذورة أفض ذذل أذا ك ذذان الت ذذدريب خاص ذذا بن ذذوع النش ذذاط المم ذذارس ،ويتض ذذمن أه ذذم

العضالت العاملة في النشاط وأن يتم تنميتهذا بذنفس كيفيذة اسذتخدامها فذي المنافسذة وبذنفس
سرعة الحركة واستخدام مصادر القوة.)٩٢2:8(.

ولذذذلك اتف ذ معظذذم علمذذاء التذذدريب علذذى أن القذذدرات البدنيذذة إحذذدى العوامذذل التذذى

يتأسس عليها نجاح األداء للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية وأن ترقيذة هذذه القذدرات
البدنيذذة الخاصذذة تذرتبت ارتباطذذا وثيقذذا بعمليذذة تنميذذة المهذذارات الحركيذذة ،إذ ال يسذذتطيع الفذذرد
الرياضذذى إتقذذان األداءات المهاريذذة األساسذذية لنذذوع النشذذاط الرياضذذى الذذذى يتخصذذص فيذذه

ف ذ ذ ذ ذ ذ ذي حالة افتقاده للقدرات البدني ذ ذ ذ ذ ذة الضرورية لن ذ ذ ذوع النشاط الرياضي (.)81 :1٠

ويؤكذذد " ح ددلعح ددلعع د و "ع(0992م) علذذى تنميذذة الصذذفات البدنيذذة الضذذرورية

لن ذذوع النش ذذاط الرياض ذذى ال ذذذى يتخص ذذص في ذذه الف ذذرد عل ذذى أن تذ ذرتبت ارتباط ذذا وثيق ذذا بعملي ذذة
تنمي ذ ذذة المهذ ذ ذذارات الحركيذذ ذذة ،إذ ل ذ ذذن يسذذ ذذتطيع الفذ ذ ذذرد الرياض ذ ذذى إتق ذ ذذان المهذ ذ ذذارات الحركيذذ ذذة

األساسذذية فذذي حالذذة افتقذذاره للصذذفات البدنيذذة الخاصذذة بنذذوع النشذذاط الرياضذذى الذذذى يمارسذذة.

(.)81، 8٠ :12

كمذذا يشذذير "أح ددلعرب د ز م"ع(0991م) إلذذى أهميذذة ارتبذذاط القذذدرات البدنيذذة بطبيعذذة

األداء المهارى في النشاط الرياضى التخصصى لالعب ،حيث أن الطابع المميز للمهارات
الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضى التخصصى هو الذى يحذدد نوعيذة القذدرات البدنيذة

الالزمة والتى يجب تنميتها وتطويرها.)٩12 : 1 (.

ويؤكذذد "ح فددمع برددا "ع( )0992علذذى العالقذذة الوثيقذذة بذذين الحالذذة البدنيذذة والحالذذة

المهاري ذذة حي ذذث ي ذذذكر أن الحال ذذة البدني ذذة ه ذذي القاع ذذدة األساسذ ذية الت ذذي تبن ذذى عليه ذذا الحال ذذة
المهاريذذة وأن الحالذذة البدنيذذة الممتذذازة لالعبذذين خاصذذة فذذي األلعذذاب الجماعيذذة تذذؤثر بدرجذذة

كبيرة في مستوى األداء المهاري من حيث دقة واتقان المهارات الحركية (.)7٠:2

ويشير " ح لعأبوعزيزاصم،ع لحتععبلعزي ز ق"ع(0220م) إلذي أن لعبذة كذرة اليذد

هذذي إحذذدى األلعذذاب الجماعيذذة فالسذذمة األساسذذية لفرقهذذا هذذي أنهذذا جماعذذات يتميذذز تكوينهذذا
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بتحقي ذ ذ نتذ ذذائج عذ ذذن طري ذ ذ تجمذ ذذع الجهذ ذذود الفرديذ ذذة التذ ذذي يبذ ذذذلها الالعبذ ذذون مذ ذذن الناحيذ ذذة

الفسذذيولوجية والسذذيكولوجية وكذذذا الناحيذذة التكتيكيذذة والتكنيكيذذة وهذذذه جميعذذا تسذذعى لغذذرض
محدود وهو الوصول على أفضل النتائج بتحقي أكبر عدد من األهداف في مرمذى الفريذ

المنافس)2 :1٩( .

وتختل ذذف لعب ذذة كذ ذرة اليذذذد ف ذذي طبيعته ذذا كلعب ذذة جماعيذذذة ع ذذن العدي ذذد م ذذن األلعذذذاب

الجماعية األخرى من حيث سرعة إتقانها ،والتتبع الذديناميكى المتبذادل بذين عمليذات الذدفاع
والهجوم المتواصل دون توقف طوال زمن المباراة ،وبالتذالى فذ ن أبلذب فتذرات المبذاراة يكذون
اللعب فيها حول منطقتذي المرمذى وينذدر فذى وسذت الملعذب.وحذارس المرمذى يعتبذر مذن أهذم

خطوط أو مراكز اللعذب فذى الفريذ دفاعذا وهجومذا ،فهذو يمتلذك ميذزة إسذتخدام جميذع أجذزاء
جسمه لمنع الكذرات الموجهذة لمرمذى فريقذه مذن العبذى الفريذ المنذافس بموجذب صذالحيات

داخل منطقة مرماه سمح بها قانون اللعبة له دون بيره من العبى فريقه.

وألهمي ذذة مكان ذذة ح ذذارس المرم ذذى ف ذذى كون ذذه مح ذذو ار للعدي ذذد م ذذن الد ارس ذذات والبح ذذوث

السابقة تبين للباحث أن معظم تلك الدراسات تناولذت الجانذب المهذاري لحذارس المرمذى مذن
حيث التقييم وتحديد الواجبات والمتطلبات المهاريذة وأبفلذت التذدريبات النوعيذة المبنيذة علذى

الخطوات الفنية وطريقة األداء الصذحيحة والتذى قذد يكذون لهذا التذأثير االيجذابي علذى األداء

المهاري والبدني لحارس المرمى.

ومذذن خذذالل عمذذل الباحذذث كمذذدرب لك ذرة اليذذد بدولذذة الكويذذت فقذذد الح ذ أن ح ذراس

مرم ذذى كذ ذرة الي ذذد مس ذذتواهم الب ذذدنى دون المس ذذتوى بالمقارن ذذة بمس ذذتوى لالعب ذذين سذ ذواء العب ذذى
الم اركذذز األماميذذة والخلفيذذة ويظهذذر ذلذذك بوضذذوح فذذى نتذذائج المباريذذات والخسذذائر المتكذذررة

نتيجة كثير من األخطاء لحراس المرمى.

وه ذذذا م ذذا دف ذذع الباح ذذث إل ذذى محاول ذذة تجريبي ذذة للتع ذذرف ع ذذن طريذ ذ برن ذذامج ت ذذدريبي

باسذذتخدام تذذدريبات االيزوكينتذذك والتذذى قذذد يكذذون لهذذا التذذأثير االيجذذابي علذذى مسذذتوى القذذدرات
البدنية الخاصة ( الدقة  -الرشاقة ) لدى حراس مرمى كره اليد بدولة الكويت.

ع
291

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

لفعزيبحث

:

يهذذدف البحذذث إلذذى تصذذميم برنذذامج تذذدريبى مقتذذرح ب سذذتخدام تذذدريبات االيزوكينتذذك

ودراسة تأثيره على :

 -1مسذذتوى القذذدرات البدنيذذة الخاصذذة( الدقذذة  -الرشذذاقة ) لذذدى ح ذراس مرمذذى ك ذره

اليد بدولة الكويت.

فد وضعزيبحث :ع
 -2يؤثر إستخدام تدريبات االيزوكينتك تأثي ار إيجابيا على بعض القدرات البدنية (الدقة - -
الرشاقة) لدى حراس مرمى كره اليد بدولة الكويت

ص لحاتعزيبحث :ع

أ لو عزيرل ا عزأل وك ر كع :ع
" طريقة للتدريب والتي يتم خاللها إخراج أقصي انقباض عضلي يتم بسرعة ثابتة
خالل المدي الكامل للحركة " ) ٩٠٢ : ٩ (.

زيل ز اتعزي ابقة :ع
 -2ل ز دةعكد ل عوأبد ولع" Kellis S, Kellis E, Manou V, Gerodimos V.ع
(0222م)( )02استهدفت التنبؤ بقوة األيزوكينتيك للعضلة الباسطة والقابضذة للركبذة
لالعب ذذي كذ ذرة الق ذذدم الناش ذذئين ال ذذذكور "  ،.وق ذذد اس ذذتخدمت الباح ذذث الم ذذنهج التجريب ذذي

تصذذميم المجموعذذة الواحذذدة ( مذذع قيذذاس قبلذذي  ،وبعذذدي ) ،وقذذد ضذذمت عينذذة البحذذث (

 )111من العبي كرة القدم الناشئين  ،وكان من أهذم النتذائج إلذي العالقذة الهامذة لقذوة

األيزوكينتيذك المركذزي والالمركذزي لكذال مذذن العضذلة القابضذة والباسذطة للركبذة ب ذ 71

–  %٢1للفرق الذي تم تفسيره باستخدام توحيد العمر  ،كتلة الجسم  ،النسذبة المئويذة

للدهن في الجسم وساعات التدريب في األسبوع .
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لEvetovich tk, housh tj, housh dj, Johnson
 -1دراسة " زف روف شعوأب و ع
smith db, ebersole kt

٩٠٠٠1(go,م)()12اسذذتهدفت التعذذرف تذذأثيرات

التذ ذذدريب األيزوكينتيذ ذذك المركذ ذذزي للعضذ ذذلة الرباعيذ ذذة الذ ذذرؤوس الفخذيذ ذذة علذ ذذي ال ارسذ ذذمة
العض ذذلية الكهربائي ذذة والق ذذوة العض ذذلية بالنس ذذبة للعض ذذو الم ذذدرب وبي ذذر الم ذذدرب " .وق ذذد

اسذ ذذتخدم الباحذ ذذث المذ ذذنهج التجريبذ ذذي – تصذ ذذميم المجمذ ذذوعتين ( مجموعذ ذذة تجريبيذ ذذة –
مجموعة ضابطة) .وضمت عينة البحث ( )٩٢فرد وكذان مذن أهذم النتذائج أن أنذه ال

يوجد تغير هام في مذدي ال ارسذمية العضذلية الكهربائيذة للعضذو المذدرب وبيذر المذدرب

للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،زيادة عزم الدوران والذذي ينذتج مذن عوامذل التضذخم

أو التغي ذ ذرات فذ ذذي العضذ ذذالت األخذ ذذرى أو مجموعذ ذذات العضذ ذذالت المشذ ذذتملة علذ ذذي مذ ذذد

الركبة.

 -1دراسة صفاعفرحمع قع(0221م)(:)6استهدفت التعرف على تأثير كذال مذن التذدريب
( األيزوكينتيذ ذذك – البليذ ذذومتري ) لتنميذ ذذة القذ ذذوة الممي ذ ذزة بالسذ ذذرعة علذ ذذي مسذ ذذتوي األداء
المهاري لالعبي كرة القدم تحت  1٢سنه  ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي تصميم
المجموعتين التجذريبيتين مذع ( قيذاس قبلذي  ،قيذاس بعذدي ) لكذل منهمذا  ،وكذان حجذم

العينذة (  ) 1٠العذب كذرة قذدم قسذذموا إلذي مجمذذوعتين قذوام كذذل منهمذا (  ) 12العذذب
المجموعة األولي تستخدم التذدريب األيزوكينتيذك  ،المجموعذة الثانيذة تسذتخدم التذدريب

البليومتري  ،واستم ار البرنامجين (  ) 2أسابيع  ) 1 ( ،وحدات تدريبية في األسبوع

 ،وكانذذت أهذذم النتذذائج أن كذذال مذذن التذذدريب ( األيزوكينتيذذك – البليذذومتري ) ينمذذي القذذوة
الممي ذ ذزة بالسذ ذذرعة واألداء المهذ ذذاري لالعبذ ذذي كذ ذ ذرة القذ ذذدم تحذ ذذت  1٢سذ ذذنه  ،والت ذ ذذدريب

البلي ذذومتري أظه ذذر فروق ذذا ذات دالل ذذة إحص ذذائية بالمقارن ذذة بالت ذذدريب األيزوكينتي ذذك ف ذذي
اختباري ( سرعة ثالث حجالت شمال  ،زمن تكرار الوثب العمودي  2تك اررات ) .

 -4د ارسذة ع ععاللع دز ل(0206م)( .)9اسذتهدفت التعذرف علذى تذأثير اسذتخدام بعذض
التمرين ذذات المش ذذابهة لحرك ذذة الس ذذباحة الحذ ذرة (االيزوكنت ذذك)على تط ذذوير الق ذذوه المميذ ذزة

بالس ذ ذذرعة باسذ ذ ذذتخدام طريقت ذ ذذي التذ ذ ذذدريب الفت ذ ذذري المرتفذ ذ ذذع الش ذ ذذده والتذ ذ ذذدريب التك ذ ذ ذراري
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لسذ ذذباحه 2٠م ح ذ ذره .وقذ ذذد اسذ ذذتخدم الباحذ ذذث المذ ذذنهج التجريبذ ذذي بتصذ ذذميم المجمذ ذذوعتين
المتكذذافئتين ذات االختب ذذار القبل ذذي والبع ذذدي لمالئمت ذذه له ذذذه الد ارس ذذة .واجري ذذت الد ارس ذذة

علذذى عينذذه قصذذديه مذذن طذذالب كليذذه التربي ذة الرياضذذية ج جامعذذه بغذذداد الذذذين يزاولذذون
رياضه السباحة بشكل منتظم للعام الدراسي المرحلة االولى ( )٩٠14-٩٠11والبذال

ع ذ ذذددهم ( 1٩طال ذ ذذب) ت ذ ذذم تقس ذ ذذيمهم ال ذ ذذى مجم ذ ذذوعتين وبواق ذ ذذع ( )2ط ذ ذذالب ف ذ ذذي ك ذ ذذل
مجموعة.واستخدمت المجموعة التجريبيذة االولذى التمرينذات المشذابهة للحركذة السذباحة

الحذرة بطريقذة التذذدريب الفتذري المرتفذذع الشذده فذذي حذين اسذذتخدمت المجموعذة التجريبيذذة
الثانيذذة التمرينذذات المشذذابه لحركذذة السذذباحة الحذرة بطريقذذه التذذدريب التك ذراري .واسذذفرت
نتائج هذه الدراسة وجود فروق معنويه بين القياسين القبلي والبعدي لمجموعتي البحث

التجريبيتين التي استخدمت التمرينات المشابهة لحركة السباحة الحرة في تطذوير القذوه
المميزة للسرعة وسباحة 2٠م حره ولصالح القياس البعدي ،كما واسفرت نتائج الدراسة

عذذن وجذذود فذذروق ذات داللذذه إحصذذائية بذذين المجذذوعتين التج ذريبيتين فذذي القذذوه الممي ذزة

للسرعة وانجاز 2٠م حرة ولصالح المجموعذة التذي اسذتخدمت التذدريب الفتذري المرتفذع

الشده

رج زءزتعزيبحثع:ععععععععععع
هجعزيبحثع :ع
إسذذتخدم الباحذذث المذذنهج التجريبذذي وذلذذك لمالءمتذذه لطبيعذذة هذذذا البحذذث ،واسذذتعان

بالتصميم التجريبي لمجموعة واحدة باستخدام القياس القبلي والبعدى.
ع ةعزيبحثع :ع

قام الباحث ب ختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من حراس مرمى كرة اليذد تحذت

( )18سنة فى الموسذم التذدريبى ٩٠17ج ،٩٠18وقذد تذم إختيذار عذدد ( )1٠حذراس كذرة يذد
تحت ( )18سنة كعينة أساسية (مجموعة واحدة) ،باإلضافة إلى إختيار عدد ( )1٠حذراس
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كرة يد من نفس مجتمع البحث وخارج العينة االساسية كعينة إستطالعية ،وذلك للتأكد مذن
المعامالت العلمية (الصدق – الثبات) لإلختبارات قيد البحث.

وقام الباحث بحساب إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية فى معدالت النمو

والمتغيرات البدنية قيد البحث،والجدولين( )٩(،)1يوضحان ذلك.

جددلولع( )0ع
رعرلزي ةعرو اععأف زلعع ةعزيبحثعفىع زلالتعزي و ع
(زي لع–عزي ولع– زيو لع-عزيز عزيرل ابى)علع=ع 02ع
زي رغ زت
زي لع
زي ولعزيكلىعيلج م
ل
زيو ع
زيز عزيرل ابى

وحلةع
زيق ا
ة
م
كجم
ة

زي رو طع
زيح ابى

21.99
080612
61622
1662

زإل ح زفع
زي ز ا ع
2660
1600
0686
2611

زيو ط
06662
080612
65612
1662

زا لع
زإليروزء
2690
0601
2695
2611

يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامالت اإللتواء لعينة البحث لمعدالت النمو

(السن  -الطول  -الوزن  -العمر التدريبى) تراوحت ما بين ( )1512 -٠522أى أنها
إنحصرت ما بين ( )1مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية فى هذه

المتغيرات.

جددلولع( )0ع
رعرلزي ةعرو اععأف زلعع ةعزيبحثعفىعزي رغ زتعزيبل ةعق لعزيبحثعلع=ع 02ع
زي رغ زت
زيلقة ع
زي شاقة ع

وحلةعزيق ا
ل جة ع
ثا ة ع

زي رو طع
زيح ابى

 02602ع
6600

زإل ح زفع
زي ز ا ع
 0696ع
0606

زيو ط
 9612ع
6685

زا لع
زإليروزء
 2690ع
2666

يتض ذذح م ذذن الج ذذدول ( )٩أن ق ذذيم مع ذذامالت اإللتذ ذواء لعين ذذة البح ذذث ف ذذى المتغيذ ذرات
البدنيذذة (قيذذد البحذذث) تراوحذذت مذذا بذذين ( )٠5٢٩ – ٠522أى أنهذذا إنحصذذرت مذذا بذذين ()1
مما يشير إلى إعتدالية توزيع أفراد عينة البحث األساسية فى هذه المتغيرات.

ع
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ألوزتعج ععزيب ا اتع :ع

-0عزالجه ةع:ع ع

الوزن  :باستخدام ميزان طبي تم حساب الوزن بالكيلو جرام.-الطول  :باستخدام جهاز الرستاميتر تم قياس الطول ألقرب سنتيمتر.

-0عر ر ا زتعر ر
-ز ر اعةعز ر

عع أيعزي الةعزيبب زء :ع

عع أ عزي الةعزيبب زءعيرحل لعزيقل زتعزيبل ةعزيباصةعبح ز ع

زي ل:

ىعك ةع

قام الباحث من خالل المسح المرجعى واإلطالع علي المراجع العلمية
المتخصصة فى كرة اليد مثل ( )18()17()12()14()11()11()٩ثم قام بتصميم

إستمارة إستطالع رأي الخبراء وتم عرضها علي مجموعة من الخبراء في التدريب وكرة

اليد ملح ( )٩إلستطالع رأيهم فيما يتعل بتحديد أهم القدرات البدنية الخاصة بحراس
مرمى كرة اليد.
زي

م
0

جلولع( )5ع
عزي ئو ةعيلقل زتعزيبل ةعبح ز ع ىعك ةعزي لعك ةعزي لعوفقاًعآل زءعزيبب زءعلع=ع 1ع
زيقل زتعزيبل ة

عللعزآل زءعزي وزفقة

زيلقة

1

زي شاقة

0

0

زي

عزي ئو ة

%82

%022

يتض ذذح م ذذن الج ذذدول ( )1أن آراء الخبذ ذراء ق ذذد إنحص ذذرت قيمته ذذا م ذذا ب ذذين (– 8٠

 )%1٠٠في القدرات البدنية الخاصة بحراس مرمى كرة اليد  ،وقذد حذدد الباحذث نسذبة 8٠
 %فأكثر ألهم القدرات ،وبالتالي تم تحديد القدرات البدنية اآلتية (الدقة– الرشاقة).
 -عز ر ا ة عر ر

ىعك ةعزي ل :ع

ع ع أ عزي الة عزيبب زء عفى عربربا زت عزيقل زت عزيبل ة عزيباصة عبح ز ع

بعذذد تحديذذد القذذدرات البدنيذذة الخاصذذة بحذراس مرمذذى كذرة اليذذد قذذام الباحذذث بذذاإلطالع
على بعض المراجع العلمية والدراسات بهدف الوقوف على اإلختبذارات التذي تقذيس القذدرات

البدنية الخاصة بحراس مرمى كرة اليذد (قيذد البحذث) ،ثذم تذم وضذعها فذي إسذتمارة إسذتطالع
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رأي للسذذادة الخب ذراء (ملح ذ  )1لتحديذذد أكثذذر تلذذك اإلختبذذارات مالئمذذة لقيذذاس هذذذه القذذدرات

واس ذذفرت ع ذذن تحدي ذذد اإلختب ذذارات الت ذذي تق ذذيس أه ذذم الق ذذدرات البدني ذذة ملحذ ذ ( )4وفق ذذا آلراء

الخبراء فكانت كما يلي :
 -1إختبار التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة.
 -٩إختبار با وع4572 × 1م للرشاقة.
زي زا تعزيزل ةع(زيصلقع–عزيثبات)عي بربا زتعق لعزيبحث :ع
أوال:ع زا لعزيصلق :ع
ق ذذام الباح ذذث بحس ذذاب ص ذذدق التم ذذايز ع ذذن طريذ ذ تطبيذ ذ االختب ذذارات البدني ذذة قي ذذد
البحث علذى أفذراد العينذة االسذتطالعية (مجموعذة مميذزة) وعذددهم ( )1٠حذراس كذرة يذد مذن
نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحذث األساسذية ،وعلذى عينذة أخذرى مذن حذراس كذرة اليذد

تحت  12سنة (مجموعة بير مميزة) وعددهم ( )1٠حراس ،وتم حساب داللة الفروق بذين
نتائج المجموعتين المميزة وبير المميزة ،وجدول ( )4يوضح ذلك.
جلولع( )0ع

ععععلاليةعزيف وقعب لعزي ج وعر لعزي ةعوغ عزي
فىعزي رغ زتعزيبل ةعق لعزيبحثع ع

ةع
ة

ج وعةعغ ع
ج وعةع ة
وحلةع
ل=02
ل=02
زإلبربا زت
زيق ا
ع
م
ع
م
 0606ع
 8662ع
زيلقة ع
ل جة ع  02602ع  0605ع
ثا ة
2600
6660
زي شاقة
2610
6628
عععععععق ةع"ت"عزيجلوي ةعع لع=2621عع06020ععععععععع*علزلعع لع رو ع 2621ع

ق ةع"ت"
 *0686ع
*0656

يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  ٠5٠2بين

المجموعتين المميزة وبير المميزة لصالح المجموعة المميزة فى االختبارات البدنية قيد

البحث مما يشير إلى صدق االختبارات المستخدمة فى البحث.
ع
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ثا عاً:ع زا لعزيثبات :ع
قام الباحث بحساب معامل الثبات لإلختبارات البدنية قيد البحث ب ستخدام طريقة

تطبي االختبار واعادة تطبيقه وذلك على أفراد العينة االستطالعية ،وقد تم إعادة التطبي
بفاصل زمنى قدره ثالثة ايام بين التطبيقين األول والثانى ،وجدول ( )2يوضح ذلك.

جلولع( )1ع
عععععع زا لعزيثباتعيإلبربا زتعزيبل ةعق لعزيبحثعععععععععععععععععععععععع ع

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلع=02ععع ع
زير ب قعزيثا ى
زير ب قعزألول
وحلةع
ق ةع" "
زإلبربا زت
زيق ا
ع
م
ع
م
 02602ع  0605ع  02612ع  0616ع  *26896ع
ل جة ع
زيلقة ع
ثا ة
زي شاقة
*26899
2606
6690
2610
6628
ق ةع" "عزيجلوي ةعع لع=2621ع26650ععععععععععععععععععععع*علزلعع لع رو ع 2621ع

يتضح من جدول ( )2أن جميع قيم معامالت االرتباط المحسوبة كانت أكبر من

قيمة معامل اإلرتباط الجدولية عند مستوى  ٠5٠2مما يشير إلى ثبات االختبارات البدنية

قيد البحث.

زيب ا جعزي قر ح:ع

أوالً:عأ لزفعزيب ا جع :ع
 -1تطوير بعض القدرات البدنية (الدقذة– الرشذاقة) لذدى العبذي حذراس كذرة اليذد تحذت 18
سنة.

ثا اً:عأ

عوضععزيبع ا ج :ع

 -1اإلهتمام بأداء تدريبات اإلطالة والمرونة فى بداية الوحدة التدريبية.

 -٩مناسبة التمرينات المختارة فى الوحدة التدريبية مع قدرات أفراد عينة البحث.
 -1توفير عنصر التنوع والتشوي فى األنشطة والتدريبات المستخدمة.

 -4إسذذتخدم الباحذذث طريقذذة التذذدريب الفتذذرى بشذذقيها (مذذنخفض  -ومرتفذذع ) الشذذدة خذذالل
البرنامج التدريبى المقترح.
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 -2التذذدرج فذذى زيذذادة األحمذذال التدريبيذذة بمذذا يتناسذذب مذذع القذذدرات البدنيذذة الخاصذذة لعينذذة
البحث.

 -2الشمول والتكامل بين مكونات البرنامج التدريبى المقترح باستخدام التدريب االيزوكينتك

 ،بهدف التنميذة الشذاملة والمتكاملذة لتطذوير مكونذات الحالذة التدريبيذة البدنيذة والوظيفيذة

لالعبين.

 -7التقنذذين الجيذذد لمكونذذات حمذذل التذذدريب (التك ذ اررات – المجموعذذات – فت ذرة ال ارحذذة بذذين
المجموعات) لتجنب ظاهرة الحمل الزائد.

 -8إعطاء فترة راحة سلبية بين كل مجموعة وأخرى مدتها تتراوح ما بين (1ق – 2ق).

 -٢تنفي ذذذ مجموع ذذة م ذذن الت ذذدريبات اإلس ذذترخائية ف ذذى الج ذذزء الخت ذذامى م ذذن الوح ذذدة التدريبي ذذة
اليومية بهدف العودة بالجسم إلى الحالة الطبيعية.

رحل لعأ ش ةعزيرل ا عزال وك ركعزيباصةعح ز عك ةعزي ل :ع
قذذام الباحذذث بعمذذل مسذذح مرجعذذى للد ارسذذات والم ارجذذع العلميذذة بهذذدف تحديذذد أنشذذطة

التذذدريب االيزوكينتذذك الخاصذذة حذراس كذرة اليذذد  ،باإلضذذافة إلذذى تصذذميم اسذذتمارة إلسذذتطالع
رأي الخبراء إلختيار األنشطة المناسبة لطبيعية البحث (ملح  ،)2وتم عرضها علذى عذدد

( )2خبذراء مذذن المتخصصذذين فذذى التذذدريب الرياضذذى ورياضذذة كذرة اليذذد  ،وفذذى ضذذوء نتذذائج
إستطالع رأى الخبراء تمكن الباحث من تحديد األنشطة التالية أنشطة التدريب االيزوكينتك

الخاصة حراس كرة اليد

أج زءعزيوحلةعزيرل اب ةعزي و ةع :ع

زيره ئةعزيبل ة :ع

زمذذن هذذذا الجذذزء ( )12دقيقذذة ويؤديذذه أف ذراد عينذذة البحذذث األساسذذية ،وذلذذك لتهيئذذة

الجهازين الدورى والتنفسى مع التركيز على تمرينات اإلطالة والمرونة.

زيج ءعزي ئ ى :ع

زمن الجزء الرئيسى ( )٢٠دقيقة ،وفى هذا الجزء يقوم أفراد عينة البحذث األساسذية

بتنفيذ أنشطة التدريب االيزوكينتك لتطوير القدرات البدنية الخاصة.
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زيبرام(زيرهلئة) :ع

زمذذن هذذذا الجذذزء ( )2دقذذائ ويؤديذذه جميذذع أفذراد عينذذة البحذذث األساسذذية ،ويتضذذمن

تمرينات اإلسترخاء داخل الماء ،التهدئة واإلطالة الخفيفة.

زيل ز ةعزال ر

ع ةع :ع

-ععزيل ز ةعزال ر

ع ةعزألويىع :ع

أجريت الدراسة االستطالعية األولى على عينة بل قوامها ( )1٠حراس من نفس مجتمع
البحث ومن خارج العينة األصلية ومماثلة لها وذلك من

 التأكد من أداء االختبارات بالطريقة الصحيحة . -اختيار األماكن المناسبة إلجراء االختبارات .

 التأكد من المعامالت العلمية لالختبارات ( الثبات – الصدق ) .-تحديد زمن إجراء االختبارات .

-زيل ز ةعزال ر

ع ةعزيثا ةع:ع ع

تم إجراء الدراسة االستطالعية الثانية على عينة بل قوامها ( )1٠حذراس مذن نفذس مجتمذع
البحث ومن خارج العينة األصلية ومماثلة لها وذلك بهدف التعرف على :
 -المشكالت والصعوبات الموجودة فى البرنامج .

زيق ا اتعزيقبل ةع :ع

قذذام الباح ذذث بذ ذ جراء القياس ذذات القبلي ذذة ألف ذراد عين ذذة البح ذذث األساس ذذية ف ذذى الق ذذدرات

البدنيذذة والمتغي ذرات البيوكيميائيذذة قيذذد البحذذث ،وذلذذك فذذى الفت ذرة مذذن 18ج1ج٩٠18م وحتذذى
1٢ج1ج٩٠18م.

ر ب قعزيب ا جعزيرل ابى:ع

تم تطبيذ محتذوى برنذامج التذدريب االيزوكينتذكعالمقتذرح ملحذ () علذى أفذراد عينذة

البحذذث األساسذذية (المجموعذذة الواحذذدة) فذذى الفت ذرة مذذن ٩٠ج1ج٩٠18م إلذذى 14ج4ج٩٠18م
لمدة ( )4أسابيع بواقع ( )4وحدات تدريبية فى األسبوع.
ع
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زيق ا اتعزيبزل ةع :ع
قذذام الباحذذث بذ جراء القياسذذات البعديذذة ألف ذراد عينذذة البحذذث األساسذذية فذذى الفتذرة مذذن

12ج4ج٩٠18م وبنفس ترتيب وشروط القياسات القبلية.

زي زايجاتعزإلحصائ ة:ع ع

لمعالجة البيانات إحصائيا قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 -المتوست الحسابى

 اإلنحراف المعيارى -الوسيت

ع

 معامل اإللتواء -معامل اإلرتباط البسيت

عععععععععععععععععععععععععععع ع

 -إختبار "ت"

 -نسب التحسن

ع ضعو اقشةعزي رائج:

أوالً:عع ضعزي رائج :ع

جلولع( )6ع
لاليةعزيف وقعب لعزيق ا لعزيقبلىعوزيبزل عألف زلعع ةعزيبحثع ع
ععععععععععععععععععععععععععععععععفىعزي رغ زتعزيبل ةعق لعزيبحثععععععععععععععععععععععععلع

=ع 02ع
زيق ا عزيبزل
زيق ا عزيقبلى
وحلةع
زي رغ زت
ع
م
ع
م
زيق ا
 0696ع  00622ع  0600ع
 02602ع
ل جة ع
زيلقة ع
 2690ع
 6606ع
0606
6600
ثا ة ع
زي شاقة ع
ق ةع"ت"عزيجلوي ةعع لع=2621ع06060ععععععععععععععععععععع*علزلعع لع رو ع 2621ع

ق ةع"ت"
 *0690ع
 *0655ع

يتضح من جدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  ٠5٠2بين القياسين

القبلى والبعدي ألفراد عينة البحث األساسية فى المتغيرات البدنية ( -الدقة  -الرشاقة)

لصالح القياس البعدى.
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جلولع( )6ع
عرح لعزيق ا عزيبزليععلعزيقبلىعألف زلعع ةعزيبحث ع
فىعزي رغ زتعزيبل ةعق لعزيبحثعلع=ع 02ع
وحلةع
زيق ا
ل جة ع
ثا ة ع

زي رغ زت
زيلقة ع
زي شاقة ع

ع ةعزيبحثعععععععععلع=ع02
عرح ل ع
بزل ع
قبلى ع
 %08680ع
 00622ع
 02602ع
 %05659ع
 6606ع
6600

يتضذذح مذذن جذذدول ( )7وجذذود نسذذب تحسذذن فذذى القيذذاس البعذذدي عذذن القبلذذى ألف ذراد

عينة البحذث فذي المتغيذرات البدنيذة قيذد البحذث تراوحذت مذا بذين ()%1151٢ - %18581

لصالح القياس البعدى

ثا اً:ع اقشةعزي رائج :ع

أشذذارت نتذذائج جذذدول ( )7إلذذى وجذذود فذذروق دالذذة إحصذذائيا عنذذد مسذذتوى  ٠5٠2ب ذين

القياس ذذين القبل ذذى والبع ذذدي ألفذ ذراد عين ذذة البح ذذث األساس ذذية ف ذذى المتغيذ ذرات البدني ذذة (الدق ذذة -
الرشاقة) لصالح القياس البعدى.

كما أسفرت نتائج جدول ( )8عن وجود نسب تحسن فى القيذاس البعذدي عذن القبلذى

ألفذ ذراد عين ذذة البح ذذث األساس ذذية ف ذذي المتغيذ ذرات البدني ذذة قي ذذد البح ذذث حي ذذث تراوح ذذت م ذذا ب ذذين

( )%1151٢ - %18581لصالح القياس البعدى.

ويرجذع الباحذث ذلذذك التحسذن فذذى القذدرات البدنيذة (الدقذذة  -الرشذاقة) لذذدى أفذراد عينذذة

البحذذث األساسذذية إلذذى فاعليذذة محتذذوى برنذذامج التذذدريب االيزوكينتذذك ،وتتفذ هذذذه النتيجذذة مذذا

أش ذذار ري ددددطعب

و ددددمعأح ددددلع(ع0999مع) أن الت ذذدريب األيزوكينتي ذذك يعم ذذل عل ذذي نم ذذو

المجموعذذات العضذذلية المشذذاركة فذذي األداء المه ذذاري مباش ذرة وبذذذلك تعتبذذر تلذذك التمرين ذذات
تمرينات خاصة ومشابهة لألداء المهاري ) 1٩2 ، 1٩2 : 4 ( .

وهذذذا يتف ذ إلذذي مذذا أشذذار إليذذه لذذو بددد وولع(ع0222ع) أن معظذذم األفعذذال الخاصذذة

بذذاألداء الحركذذي والمعتقذذد أنهذذا رياضذذة يذذتم أدائهذذا عنذذد سذذرعة س ذريعة  .لهذذذا يسذذاعد الذذتحكم
بالسذذرعة فذذي التذذدريب األيزوكينتيذذك إلذذي محاكذذاة األداء الرياضذذي  .والتذذدريب األيزوكينتيذذك

يعتبذذر مذذن أكثذذر أسذذاليب تذذدريب المقاومذذة والتذذي تسذذتخدم لمحاكذذاة أن ذواع حركذذات العضذذلة

المستعملة فذي األنشذطة الرياضذية  .والتذي تذؤدي إلذي الزيذادة القصذوي فذي أداء الرياضذي .
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وألن معظذذم اختبذذارات األداء الحركذذي تتطلذذب إخ ذراج القذذوة عنذذد السذذرعات العاليذذة للحركذذة ،
وزيذذادة القذذوة عنذذد سذذرعات عاليذذة للحركذذة يجذذب أن ينتهذذي إلذذي زيذذادة فذذي األداء الرياضذذي .

وان األداء الرياضي المطور والمحسن يحدث بعد التدريب( )11: ٩1

وتتف ذ ذ نتذ ذذائج البحذ ذذث مذ ذذع د ارسذ ذذات كذ ذذال مذ ذذن ع"ع،عصفففففحي رزحففففف

٥٠٠٢م)ع

( ،)6()0221عمر عيدل سعيد ٥٠02م) ( )9والتي أشارت نتائجهم إلى فاعلية التدريبيذة
باستخدام أسلوب االيزوكينتكعفي تحقي األهداف التي وضعت من اجلها.

زال رب صاتع :ع

في ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود مجتمع البحث واستنادا للمعالجات

اإلحصائية وما أشارت إليه النتائج أمكن التوصل إلى االستخالصات التالية:

 .1البرنذذامج التذذدريبي المقتذذرح باسذذتخدام أسذذلوب األيزوكينتذذك أثذذر إيجابيذذا وبشذذكل ذو
داللة إحصائية في تنمية القدرات البدنية قيد البحث لحراس مرمى كرة اليد.

 .٩وجود اتجاه إيجابي للتحسن الختبار القدرات البدنية قيد البحث لحراس مرمى كرة
اليد بالنسبة للمجموعة التجريبية التي تستخدم أسلوب األيزوكينتك .

ثا عاً:عزيروص ات :ع
باالتي:

فى ضوء ما اظهرته نتائج البحث واالستنتاجات التى توصل اليها يوصي الباحث

 .1اهتم ذذام بتطبيذ ذ البرن ذذامج الت ذذدريبي باس ذذتخدام أس ذذلوب األيزوكينت ذذك لفاعليت ذذه ف ذذي
االرتقاء بمستوي القدرات البدنية قيد البحث لحراس مرمى كرة اليد بدولة الكويت.

 .٩ضرورة إدخال برامج تدريب األيزوكينتك ضمن اإلعداد البدني في فترتي اإلعذداد
والمنافسات.

 .1تطبيذ ذ ه ذذذه الد ارس ذذة عل ذذي عين ذذات مختلف ذذة م ذذن حي ذذث الس ذذن والج ذذنس والنش ذذاط
الرياضي.
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أوعالً:عزي زجدععبايلغةعزيز ب دةع:ع ع

املـــراجــــع

 -1أبوعزيز عأح لععبلعزيفراحع(0225ع) :فسيولوجيا التدريب والرياضذة  ،الطبعذة األولذى
 ،دار الفكر العربي  ،القاهرة .
 -٩زح لع ح لعع ع و ىع:عفاعلية اسذتخدام التذدريب البليذومترى لتنميذة القذدرة العضذلية
للذراعين والرجلين على قوة ودقة التصويب بالوثب عاليا لدى ناشئ كذرة اليذد،
ماجستير ،كلية التربية الرياضية بنين ، ،جامعة الزقازي .٩٠٠8 ،

 -1أح دلع ح ددولعربد ز م(0991م):عمبذاد التخطذذيت للبذرامج التعليميذذة والتدريبيذة ،منشذذأة
المعارف ،اإلسكندرية.
 -4ب

و معأح لع(ع0999ع)ع:عأسس ونظريات التذدريب الرياضذي  ،الطبعذة األولذى ،
دار الفكر العربي  ،القاهرة .

 -2ح فدددمع ح دددولع بردددا (0992م):عاألسذذس العلميذذة فذذي تذذدريب ك ذرة القذذدم ،دار الفكذذر
العربي  ،القاهرة.
 -2صددفاعفرحددمع قع(0221م):عتذذأثير التذذدريب بأسذذلوب األيزوكينتذذك ،البليذذومتري لتنميذذة
القدرة العضذلية علذي مسذتوي األداء المهذاري لالعبذي كذرة القذدم تحذت 1٢سذنة
د ارسذة مقارنذذة ،رسذذالة ماجسذذتير بيذذر منشذذورة ،كليذذة التربيذذة الرياضذذية ،جامعذذة

المنصورة.
 -7عبددلعزيز اد عزي د ،ع ا ا ددالعزيب د ع(0996م):عتذذدريب األثقذذال تصذذميم بذرامج القذذوة
وتخطيت المواسم التدريبي ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
 -8عبددلعزيز ادد عزي دد ،ع ا ا دددالعزيب دد (0222م):عاألعذذداد البذذدني والتذذدريب باألثقذذال
للناشئين في مراحل ما قبل البلوغ  ،األساتذة للكتاب الرياضي  ،القاهرة .
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 -٢ع ععاللع ز ل(0206م)عتأثير اسذتخدام بعذض التمرينذات المشذابهة لحركذة السذباحة
الح ذ ذرة (االيزوكنتذ ذذك)على تطذ ذذوير القذ ذذوه الممي ذ ذزة بالسذ ذذرعة باسذ ذذتخدام طريقتذ ذذي

التذذدريب الفتذذري المرتفذذع الشذذده والتذذدريب التك ذراري لسذذباحه 2٠م ح ذره ،مجلذذة
علوم التربية الرياضية ،جامعة بابل ،العراق.
 -1٠ك دددالععبددددلعزيح ددددلعر دددد اع ل،ع ح ددددلعصددددبحمعح دددا ل(0981م):عاللياق ذذة البدني ذذة
ومكوناتها ،ط ،٩دار الفكر العربي  ،القاهرة .
 -11ك الععبلعزي ح لعل و ش،عع العزيل لععبا عأبو ال،عقل يع د لع

دى():عالقيذاس

والتقذذويم وتحليذذل المبذذاراة فذذي ك ذرة اليذذد (نظريذذات -تطبيقذذات) ،الطبعذذة األولذذى
مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ٩٠٠٩م.
 -1٩ح ددلعرب د ز معأبددوعزيزاصددم،ع ددلحتعقا ددمععبددلعزي د زق(0220م):عكذرة اليذذد -إدارة-
تدريب -تدريس ،دار األصدقاء بالمنصورة.،
 -11ح دددلعروف دددقعزيدددوي لىع(٩٠٠1م)ع:عكذذرة الي ذذد(تعليم – ت ذذدريب – تكني ذذك) ،دار،Gms
القاهرة.
 -14ح لعج العزيل لع

دمع(٩٠٠٩م):عتذأثير التذدريب البليذومترى علذى بعذض القذدرات

البدنيذذة لالعبذذي كذرة اليذذد ،رسذذالة ماجسذذتير ،كليذذة التربيذذة الرياضذذية ،الرياضذذية

للبنين ،جامعة حلوان ،القاهرة.

 -12ح ددددلعح ددددلععدددد و ع(0992م):ععل ذذم الت ذذدريب الرياضذ ذي ،دار المع ذذارف  ،ط ،11
القاهرة.
 -12ددلحتعقا ددمععبددلعزيد زق:عتذذأثير برنذذامج تذذدريب مقتذذرح باسذذتخدام األثقذذال علذذى بعذذض
الصفات البدنية لالعبي كرة اليد ،رسذالة ماجسذتير بيذر منشذورة ،كليذة التربيذة

الرياضية للبنين بالهرم ،جامعة حلوان1٢٢2 ،م.
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عتأثير تدريبات األثقال البليومترك على بعذض المتغيذرات البدنيذة: وزلععلىععبلعهللاع-17
 كلي ذ ذذة التربي ذ ذذة، رس ذ ذذالة دكت ذ ذذوراه،والمهاري ذ ذذة والفس ذ ذذيولوجية لالعب ذ ذذي كذ ذ ذرة الي ذ ذذد

. م٩٠٠1 ، جامعة المنيا،الرياضية

عت ذذأثير اس ذذتخدام الت ذذدريب المرك ذذب عل ذذي بع ذذض: ددد لععبدددلعزيكددد امع ح دددلعح ددددددددل-18
،القذذدرات البدني ذذة الخاصذذة وعالقته ذذا بمه ذذارة التصذذويب ل ذذدي ناشذذئي كذذرة الي ذذد
٩٠11، جامعة أسيوط، كلية التربية الرياضية،ماجستير

 ع:عزي زجدععزألج ب دة:ًثا دا
19- Evetovich tk, housh tj, housh dj, Johnson go, smith db,
ebersole kt., (2001): the effect concentric isokinetic the
strength
training
ofquadricepsfemoris
on
electromyography and muscle strength in trained and
untrained limb "center for youthfitness and sports
research, department of health and human performance,
university of Nebraska- lincoln, LincolnUSA.,
jstrengthcondres., 15(4): 439-45.
20- Kellis S, Kellis E, Manou V, Gerodimos V., (2000):
"Prediction of knee extensor and flexor isokinetic
strength in young male soccer players", Department of
Physical Education and Sport Science, Aristole University
of Thessaloniki, Greece, J Orthop Sports Phys Ther., 30
(11): 693-701.
21- Lee e. Brown (2000): isokinetics in human performance,
Human Kinetics, USA.

199

