تأثير تدريبات بالوسط المائي في تطوير بعض القدرات البدنية لالعبي كرة القدم لمناشئين
م .د حيدر غضبان ابراىيم

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
ممخص البحث بالمغة العربية
سعى الباحث الى استخدام وسيمة تدريبية جديدة وىي تطبيق تدريبات الدفع المختمفة بأسموب الباليومترك ضد

وزن الجسم بالرجمين لالعبي كرة القدم الشباب بوسط مائي لتطوير بعض المتغيرات البدنية ذات العالقة بيذه

الفعالية .وتكمن اىمية البحث في تسميط الضوء عن اىمية استخدام ىذه التدريبات بأسموب جديد لما يمتاز بو
من تسميط مقاومات مختمفة وفقا ألجزاء الجسم المتحرك وسرعتو ،والتي تختمف فيو قيم المقاومات عن

تدريبات الباليومترك باليابسة المستخدمة لمرجمين دون دمج ىذه التدريبات  ،اذ يمكن تطبيق تمرينات

الباليومترك (قفز ودفع لجميع أج ازء الجسم وفق المسارات الحركية ليا المتنوعة وفقا لألداء المياري) لتطوير

القوة(االنفجارية)و (القوة السريعة) والقدرة الخاصة بالعبي كرة القدم لمناشئين اعد الباحث التدريبات بطريقة

التدريبات بالوسط المائي وبواقع  24وحدة تدريبية وطبق البحث عمى ( )18من العب كرة قدم لمناشئين

لمنتخب تربية الكرخ الثانية والتي تراوحت أعمارىم بين ( )15-16سنة ،قسموا عشوائيا باستخدام القرعة

الى مجموعتين بواقع ( )9ضابطة و( )9تجريبية .وأجري التجانس والتكافؤ بين مجموعتي البحث عمى وفق
المتغيرات (العمر ،وطول الجسم ،واختبار القفز من الثبات وركض  60متر) وحددت اختبارات البحث بـ(القفز

من الثبات واختبار رمي كرة طبية زنو  3كغم ألبعد مسافة ممكنة واختبار ركض  60متر ) ،اذ كان لتدريبات
بالوسط المائي تأثير في تحسين بعض القدرات البدنية (القوة والسرعة والقوة المحظية) وكان ىناك تأثير

ايجابي في تحسين عمل العضالت العاممة في قدراتيا البدنية واألدائية

Effect of water-exercises in developing some physical abilities of
young football players
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Sciences
Abstract
The researcher use a new training method, which is the application of different
payment exercises in the style of plaumetric against the body weight of the two
young football players in a water to develop some physical variables related to
this activity. The importance of the research is to highlight the importance of
using these exercises in a new way to distinguish the different resistors according
to the parts of the body and the speed of mobility, in which the values of resistors
from the physical exercises Playmtrk used by the two men without the
integration of these exercises, For all parts of the body according to its different
motor paths according to skill performance (to develop explosive power) and
(fast power) and the ability of the junior football players. The researcher
prepared training exercises in the water by 24 training units and applied the
research on (18) A young football player for the Al-Karh team, which ranged in
age from 16 to 15 years, was randomly divided into two groups by 9 and 9. The
tests were conducted according to the variables (age, body length, jump test and
60 meters). The tests were determined by jumping from stability and testing a 3
kg medical ball as far as possible and running 60 meters. The waterway has an
effect on improving some physical abilities (strength, speed, and instantaneous
strength). There has been a positive effect in improving the functioning of the
muscles working in their physical and performance abilities.

:التعريف بالبحث-1

المقدمة وأىمية البحث1-1
تنوعت االساليب التدريبية التي اىتمت بتدريبات القوة بكافة انواعيا كالتدريب باألثقال وتدريبات المقاومات

 ويسعى.وغيرىا لتطوير القدرات البدنية الخاصة لمختمف االلعاب الرياضية ومنيا كرة القدم...المختمفة

المدربين الى ايجاد اساليب تدريبية جديدة تؤثر بشكل فعال وسريع في التأثير النوعي عمى العضالت العاممة
 والتي، عند استخدام وسيمة تدريبية جديدة،وفق االداء المياري وباالعتماد عمى االسس العممية لتحديد الشدة

. بغية النجاح في تخطيط التدريب ليا بشكل عممي وعممي،يجب ان تراعى فييا مكونات الحمل

وسعى الباحث الى استخدام وسيمة تدريبية جديدة وىي تطبيق تدريبات الدفع المختمفة بأسموب الباليومترك

ضد وزن الجسم بالرجمين لالعبي كرة القدم الشباب بوسط مائي لتطوير بعض المتغيرات البدنية ذات العالقة

 وتكمن اىمية البحث في تسميط الضوء عن اىمية استخدام ىذه التدريبات بأسموب جديد لما.بيذه الفعالية
والتي تختمف فيو قيم المقاومات، يمتاز بو من تسميط مقاومات مختمفة وفقا ألجزاء الجسم المتحرك وسرعتو

 اذ يمكن تطبيق تمرينات، عن تدريبات الباليومترك باليابسة المستخدمة لمرجمين دون دمج ىذه التدريبات

الباليومترك (قفز ودفع لجميع أجزاء الجسم وفق المسارات الحركية ليا المتنوعة وفقا لألداء المياري) لتطوير

القوة(االنفجارية)و (القوة السريعة) والقدرة الخاصة بالعبي كرة القدم لمشباب ووصوال لتطوير ىذه المتغيرات

باستخدام الماء كوسط مقاوم يعتمد في مقاومتو عمى مسطح الجسم وسرعتو.

 2-1مشكمة البحث

ان التدريب البميومتري يعد من أشير األساليب التدريبية في تنمية القوة والقدرة العضمية ،اذ ييدف الى تنمية
القوة والسرعة معاً ،وبدرجة أكبر من األساليب المعتادة مع االحتفاظ بدرجة عالية من السرعة ( .)1 :1وبرز

ىذا النوع من التدريب بسرعة وأصبح من أشير أساليب تدريب القوة والقدرة لكل المستويات ،وأصبح أيضاً

مقبوالً بوصفو أسموب عام من أساليب التدريب المناسبة لقطاع عريض من األنشطة الرياضية التي تمعب فييا

القدرة دو ارً كبي ارً (.)86 :2

ويعد التدريب الباليومتري بوسط مائي أحد أنواع تدريبات القوة الخاصة فيو أحد أساليب التدريب المؤثرة التي

تستخدم مقاومة الماء في احداث التأثير عمى العمل العضمي ( .)143 :3التي تؤدي إلى تطوير وتنمية القدرة
البدنية بأنواعيا ،كتدريبات الوثب بالرجمين أو برجل واحدة وجميع تمرينات الدفع ضد وزن الجسم او دفع او

رمي كرات طبية او اوزان مختمفة وكذلك التدريب بزيادة وزن الجسم من خالل زيادة االوزان الجزئية:4( ،

 ) 108 :5() 39-38باستغالل المقاومات المائية في تسميط قوى عمى الجسم اثناء القيام بحركات االداء
الفني ،مما يؤثر ذلك ايجابياً في مستوى األداء المياري من خالل زيادة قدرة الالعب والذي سيؤثر في كيفية

تنفيذ الحركة المطموبة (.)18 :6

ولذا فقد وضع الباحث التساؤل االتي:
-

ىل يمكن ان تؤثر تدريبات القوة بوسط مائي لجميع أجزاء الجسم في تطوير بعض القدرات البدنية

لالعبي كرة القدم

 3-1اىداف البحث
 اعداد تمرينات قوة مختمفة (باليومترك) بوسط مائي لجميع أجزاء الجسم لالعبي الشباب. -التعرف عمى تأثيرات ىذه التدريبات عمى تطور بعض القدرات البدنية .وفرض الباحث ما يمي:

 4-1فروض البحث

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث في مستوى القوة

االنفجارية والسرعة والقوة المحظية لعينة البحث.

 -توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية لعينة البحث

 5-1مجاالت البحث

 / 1-5-1المجال البشري 18 :العباً من منتخب تربية الكرخ الثانية لكرة القدم الناشئين التابع لمديرية تربية
الكرخ 2/

 / 2-5-1المجال الزماني 2016/6/7 :الى 2016/9/29

/ 3-5-1المجال المكاني / :ممعب مديرية تربية الكرخ الثانية والرياضة مسبح نادي سميم العوادي التابع
لوزارة الشباب البياع

 -2منيج البحث واجراءاتو الميدانية

 1-2منيج البحث:

أستخدم الباحث المنيج التجريبي ،وتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة

 2-2عينة البحث:

اختار الباحث مجموعة من منتخب تربية الكرخ الثانية لكرة القدم ،اذ بمـ عـددىم  18العبـاً .وأجـرى التجـانس

والتكافؤ ليذه العينة في متغيرات العمر و الكتمة والطول باستخدام معامل االلتواء اذا مثمت العينة  %100مـن

مجتمع البحث والجدول ( )1يبين التوزيع الطبيعي لمعينة.

الجدول ()1

تجانس عينة البحث
ت

المتغير

وحدة القياس

س¯

±ع

الوسيط

االلتواء

1

العمر

سنة

15.41

1.727

15.9

3.261

3

الكتمة

كغم

57.11

2.6

57.50

0.087

4

الطول

متر

1.66

0.08

1.65

0.375

الجدول رقم ( )2يبين التكافؤ لدى افراد العينة
تجريبية

المتغير

قيمة ت

ضابطة

مستوى

الداللو

س¯

±ع

س¯

±ع

المحسوبة

الخطأ

القفز من الثبات

1.99

0.052

1.98

0.068

0.558

0.592

غير معنوي

ركض  60متر

9.32

0.34

9.16

0.20

1.908

0.093

غير معنوي

رمي الكرة الطبية

9.91

0.36

9.61

0.26

1.901

0.083

غير معنوي

 3-2ادوات البحث واجيزتو ووسائل جمع البيانات:

 1-3-2ادوات البحث .مسطبة .كرات طبية بوزن  3كغم .حبال مطاطية .).شريط قياس معدني بطول

 100 -50متر .ميزان اليكتروني ( رستا ميتر) لقياس الكتمة والطول .حاسبوب محمول (الب توب) نوع
 .dellجياز كامرة تصوير فديو نوع كاسيو .a370

 2-3-2وسائل جمع المعمومات:

المصادر والمراجع .المكتبة االفتراضية .شبكة المعمومات الدولية .التجارب االستطالعية .المالحظة والتجريب.

المقابالت الشخصية .البرمجيات الخاصة بالتحميل الحركي .االختبارات والقياس .وفريق عمل مساعد متكون:

 أ .م .د .حيدر نوار -م.م .بالل عمي

 -م .عباس عمي لفة

 3-3-2قياس بعض القدرات البدنية:

1-3-3-2اختبار الوثب العريض من الثبات
-

الغرض من االختبار :قياس القوة االنفجارية لعضالت الرجمين.

-

مواصفات االداء:

-

االدوات :شريط قياس

يقف المختبر خمف خط البداية وقدماه متباعدتان قميال.

تمرجح الذراعان خمفا مع ثني الركبتين والميل لألمام قميال ثم الوثب ألقصى مسافة ممكنة الى االمام

عن طريق مد الركبتين والدفع بيما مع مرجحة الذراعين اماما.

-

التسجيل :تحتسب المسافة ألبعد نقطة يسجميا المختبر

-

الغرض من االختبار :قياس القوة االنفجارية لعضالت الذراعين والجذع.

-

كرة طبية بوزن ( 3كغم)

 .2-3-3-2اختبار رمي الكرة الطبية:
-

االدوات:

-

شريط قياس

-

التسجيل:

-

مواصفات االداء :يقف المختبر خمف خط البداية ،يمسك الكرة الطبية محاوال رمييا الى ابعد نقطة

تحتسب المسافة ألبعد نقطة يسجميا المختبر.

تعطى لكل مختبر  3محاوالت وتحتسب اعمى محاولة

 3-3-3-2اختبار ركض  60م من البداية العالية:
الغرض من االختبار :قياس السرعة القصوى

ادوات اختبار :ساعة توقيت

مواصفات االداء :تقف المختبرتين خمف خط البداية بأخذ وضع البداية العالية وعند سماع االشارة تنطمق

المختبرين بأسرع ما يمكن الى نياية المنطقة.

التسجيل :يتم تسجيل الوقت ألقرب  100/1من الثانية.

 3-1التجربة االستطالعية:

تعد التجربة االستطالعية تدريباً عممياً لمباحث لموقوف بنفسو عمى السمبيات واإليجابيات التي تقابمو في

أثناء االختبار مستقبال.

وبعد تحديد االختبارات األكثر أىمية قام الباحث مع فريق العمل المساعد بإجراء التجربة االستطالعية عمى

ثالثة العبين من مجتمع االصل خارج عينة البحث في ، 2016 / 6 / 8وكان الغرض منيا:

 الوقوف عمى السمبيات التي ستواجو الباحث لتفادييا في التجربة الرئيسة. -التعرف عمى الوقت المستغرق ألداء االختبارات والقياسات.

 5-2االختبار القبمي:
بعد االنتياء من اجراءات التجربة االستطالعية ،أجري الباحث االختبارات القبمية في ممعب تربية الكرخ الثانية

بتاريخ

 2016/6/15واعطى لكل فرد من افراد العينة ( )2محاولة ،واعتمد الباحث عمى أفضل محاولة من

ناحية االنجاز

 6-2التدريبات الخاصة
اعد الباحث تدريبات لتطوير بعض القدرات البدنية باستخدام الوسط المائي وبارتفاعات مختمفة لمستوى المـاء

بدء من مستوى ارتفاع (60سم لغاية ارتفاع  80سم ) اذ تم استخدام مسبح نادي سميم العوادي التـابع لـوزارة
ً
الشــباب فــي منطقــة البيــاع لتنفيــذ تــدريبات الوســط المــائي  ،ولمتــأثير فــي ردود افعــال الحركــة وزيــادة التوافــق
العضمي العصبي لمعضالت .وتدريبات رمي كرات طبية مختمفة االوزان والجسم بالماء بالذراعين ،باإلضـافة الـى
اجراء تدريبات القفز بالرجمين وبرجل واحدة بنفس الوسط ،حتى يمكن من التأثير بشكل كبير عمى تطـوير القـوة

والقدرة وعزوم القوة لمعضالت العاممة وتعطى ىـذه التـدريبات بفاصـل  48سـاعة بـين وحـدة تدريبيـة واخـرى ،اذ
ان مثل ىذه التدريبات يكـون مجيـدا إلـى حـد كبيـر بالنسـبة لمجيـاز العصـبي المركـزي .ومـن الواجـب أن يعطـي

مجموعة من تدريبات االرتخاء بعد أداء التدريبات الخاصة بالقوة المحظية.

وراعـى الباحـث فـي ان تكـون التـدريبات شـاممة فــي التـأثير عمـى كـل مـن الجيـازين العضـمي والعصــبي و أداء

الحركات عمى أفضـل صـورة خاصـة المركبـة منيـا .وعمـد الباحـث عمـى ان تكـون مسـتويات ارتفـاع المـاء اثنـاء

االداء والتقـدم بـو خـالل االسـابيع التدريبيـة مختمفـة .وقـد تـم تحديـد الشـدة التدريبيـة مـن خـالل مسـاحة الجسـم
المعــرض لمقاومــة المــاء وكــذلك يــتم تحديــد اوزان مختمفــة االط ـوال واالوزان ،ونفــذت التــدريبات بواقــع 2وحــدة

ـدء مــن  2016/ 4 /18لغايــة  2016 /7 / 25وكانــت مــدة التــدريبات ضــمن
تدريبيــة فــي االســبوع الواحــد ،بـ ً
مدة االعداد الخاص وبـ  12اسبوع اي بواقع  24وحدة تدريبية ،وكان التقدم بالتدريب من خالل التقدم بالحمل
التدريبي تدريجيا لثالثة اسابيع واالسبوع الرابع انخفاض في الحمل وىكذا ،أي يكون التقدم 1: 3

7-2االختبار البعدي:

بعد االنتياء من التدريبات الخاصة قام الباحث بإجراء االختبارات البعدية بتاريخ  ،2016/9/29ووفق

االسموب ذاتو الذي استخدم باالختبارات القبمية من ناحية الزمان والمكان

 3-1الوسائل االحصائية:

أستخدم الباحث برنامج spss

-

الوسط الحسابي .االنحراف المعياري .االلتواء .قانون (تي تيست)

-3عرض نتائج البحث

 1-3عرض نتائج بعض القدرات البدنية الخاصة ونسبة التطور وتحميميا ومناقشتيا
الجدول ()3

يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية
الختبار بعض القدرات البدنية لالعبي كرة القدم
البعدي

القبمي

المتغيرات
ﹶ
س

±ع

ﹶ
س

±ع

ع

ف

قيمة ()t

ىـ

مستوى

محسوبة

داللة

الفروق

معنوية

القفز من الثبات(متر)

1.99

0.05

2.09

0.04

0.09

0.03

9.28

0.00

معنوي

رمي الكرة الطبية(متر)

8.17

0.23

9.08

0.62

0.90

0.72

3.773

0.005

معنوي

ركض  60متر(ثانية)

9.32

0.34

8.89

0.101

0.42

0.38

3.341

0.010

معنوي

الجدول ()4

يبين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة الختبار بعض القدرات البدنية الخاصة وانجاز ركض
 100م

البعدي

القبمي

المتغيرات

قيمة ()t

مستوى

محسوبة

معنوية

0.009

2.87

0.02

غير معنوي

0.747

0.477

غير معنوي

0.317

0.759

غير معنوي

ع

ف

ىـ

ﹶ
س

±ع

ﹶ
س

±ع

القفز من الثبات(متر)

1.98

0.06

1.99

0.065

0.008

رمي الكرة الطبية(متر)

8.19

0.18

8.22

0.19

0.026

0.107

ركض  60متر(ثانية)

9.16

0.20

9.12

0.28

0.038

0.367

داللة الفروق

الجدول ()5
يبين نتائج االختبارات البعدية لممجموعة التجريبية والضابطة الختبار بعض القدرات البدنية لالعبي كرة القدم
المتغير

ضابطة

تجريبية

الداللو

قيمة ت

مستوى

س¯

±ع

س¯

±ع

المحسوبة

الخطأ

القفز من الثبات

2.09

0.044

1.99

0.065

3.363

0.002

معنوي

رمي الكرة الطبية

9.08

0.62

8.22

0.19

3.950

0.001

معنوي

ركض  60متر

8.89

0.101

9.12

0.28

2.22

0.041

معنوي

مما تقدم يبدو واضحاً حصل تطور معنوي في انجاز بعض القدرات البدنية بين االختبارين القبمي والبعدي

لممجموعة التجريبية ويمكن أن يعزى سبب ىذا التطور الى فاعمية المنياج التدريبي الذي تم تنفيذه عمى

المجموعة التجريبية ولمدة ( )12اسبوع وبواقع وحدتين تدريبيتين في األسبوع حيث أشارت المصادر العممية

عمى انو "خالل فترة ( )12اسبوع من تدريبات القوة تحدث تطورات معقولة في مستوى القوة وبعدىا تحدث

تطورات تدريجية" (محمد توفيق )30 :1998 ،ان اغمب المصادر العممية تشير الى الترابط الوثيق بين
صفتي القوة والسرعة حيث ذكر (عالوي) بان "محاولة تنمية القوة السريعة لدى الفرد الرياضي من العوامل

اليامة المساعدة عمى تنمية وتطوير السرعة وخاصة صفة سرعة االنتقال والسرعة الحركية" (عالوي،

 ) 167-166 :1972وذكر (حماد) بأنو "كمما زادت القوة العضمية أمكن التغمب عمى المقاومات وزادت
السرعة" (حماد .) 204 :2001 ،كما أشار (حسين والعنبكي) الى "االىتمام بتنمية القوة كمبدأ لتنمية السرعة"

(حسين والعنبكي .)131 :1988 ،إن صفة القوة العضمية من الصفات الميمة لالعبي كرة القدم والتي

تتطمب من المدرب تطويرىا" (ابراىيم مفتي .)40 :2004 ،وأورد (المندالوي وآخران) "أن القوة ليست مفيدة

لتحسين السرعة فحسب وانما تساعد العب كرة القدم أيضا عمى تأخير مرحمة ىبوط السرعة في مرحمة اليجوم

السريع واليجمات المرتدة " (المندالوي وآخران )51 :1990 ،من ىنا أكد (ىاره) بان القوة السريعة لكل

خطوة من الركض "تبنى عمى اساس سرعة الالعب " (ىاره )164 :1990 ،مما تقدم يرى الباحث لكونو

مدرساً لمادة كرة القدم وحكماً اتحادياً في ىذا المجال ان المصادر قد اتفقت عمى أىمية تدريبات القوة والتي

توثر فعميا في تنمية السرعة والقوة السريعة .وأشار (الربيعي) إلى "أن تنمية السرعة والقوة السريعة لعضالت

الرجمين والذراعين تؤدي الى سرعة حركتيا أثناء الركض ،وان زيادة القوة في الجزء األعمى من الجسم تجعل

الذراعين تتحركان بسرعة ويؤدي ذلك الى زيادة سرعة الالعب" (سيد ،احمد نصر الدين  )88 :2003 ،ان

أىمية القوة العضمية لمرات متكررة اذ تعتبر "عنص ارً ىاماً وأساسا ال غنى عنو في تامين سرعة الحركة لذلك
كان البد من العمل عمى تطويرىا واالرتقاء بمستواىا عند الالعبين" (عثمان .)212 :1990 ،ان ما تحتاجو
فعالية كرة القدم من قوة استثارة عضمية عصبية لتوليد اكبر سرعة تردد و قوة دافعة لمرجل الخمفية أن

التمرينات المستخدمة في المنياج التدريبي كان ليا دو ارً مؤث ارً في تطوير مقدار القوة التي انتقمت من الجذع

والذراعين ثم الى مفصل الورك وبعدىا الى العضالت العاممة والمعاكسة الفخذية باإلضافة الى مفصل الركبة
والتي أدت الى أنتاج دفع قوة خالل االنطالقات السريعة لميجوم المرتد  ،إذ إن الغاية من الواجب الحركي ىي

ان تاج حركة سريعة لمذراع ثم لمجذع والورك والدفع لمرجل الخمفية ثم االمامية  ،ان كل التدريبات التي

استخدمت لتطوير ىذه القوى زادت من كفاءة القوة الداخمية التي تمثميا قوة االنقباض العضمي ،وقوة األربطة

في إنتاجيا  ،ومن جية اخرى تم استخدام األثقال المضافة ألجزاء الجسم والتدريب الوسط المائي بشدة أقل

من القصوى عند التدريب ادى ذلك إلى زيادة القوة المحظية  .أما المجموعة الضابطة قد استخدمت االساليب

التقميدية في تطوير القوى.

 4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات

في ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث:

 -1ان اداء التدريبات في الوسط المائي كان ليا تأثير ايجابي في تنمية بعض القدرات البدنية بشكل ممحوظ.
 -2ان تنظيم التـدريبات والتشـويق الـذي احتوتـو الوحـدات التدريبيـة أسـيم فـي فعاليـة تنفيـذ مفرداتيـا مـن قبـل
الالعبــين وان الت ـزاميم المســتمر عمــى طــول فتــرة التجربــة انعكــس عمــى تطــور بعــض القــدرات البدنيــة كــالقوة

والسرعة والقوة المحظية .

 -3لذلك اكد الباحث بان استخدام ىذا االسموب قد اظير تطـو ارً ايجابيـاً لـدى عينـة البحـث كونـو اسـموباً جديـداً
ومشوقاُ في المائي.

 2-4التوصيات :
 -1تشجيع المدربين عمى استخدام ىذا األسموب من التدريب في (الوسط المائي) لما ليا من تأثير في تطوير
الجانب المياري ومن اجل االبتعاد عن الطرائق التقميدية.

 -2تعميم نتائج ىذا البحث عمى فرق الناشئين في االندية االخرى في العراق.

 -3ضرورة إن يكون التدريب في الوسط لمائي بطريقة تشبو االداء المياري ليشمل ذلك تدريب العضالت
العاممة بالميارة.

 -4إجراء دراسات مشابية لتطوير صفات بدنية لمختل فعاليات رياضية باستخدام ىذا األسموب من التدريب
في الوسط المائي.

-5إجراء دراسات مقارنة بين التدريبات داخل وخارج الماء لمعرفة أييما أفضل.
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