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 هددت الدرت دس ددىلمرددةلمدس ددىلمددت ل د سلم جددي أللعرددديملدرم ددىسالق ددةلدر دتسدال9

الممخصص

ل،در تن ددىلن ندديرل ددتس ملرق ددأللم دسالدر ددتالتكرددال ظي د لدر م ددالدرددتو ظأللعنومد الدرظ د ترتج ى
لدخ دسال رس دىل،)رقدملمدسالدر دتا98 ح ثلد ختالدر يح ينلدرمن جلدر جس دأللرد ندىلوتدم ديل
ل،ل نى94لدرجزدئسلدردي مىل"لرمسالدر تال نال حال-ي
لر ح د لكردال،VMAدت لدر تدئ دىل

و ت ىلمن"لنميت م ىلنترم الميس

دتلننلنجس دالدخ ديسدالو دىلخي دىلدخ ديسلدر دسقىلدر

لت ددالمديرجددىلدرن دديئجل نودديال، لن د ت91ددالتي د لر سن ديمجل ددتس أللخدديتلدم ددتال دس د لدرددةل
لنو سالدرن يئجلتجتتل ست لتدرىلمح يئ يل نلدخ يسدالدرنيح ىلدرتو ظ ى،SPSS
ل نى94ل نال حال،لمسالدر تا،لدرجينملدرمتدتمى،لدعرديملدرم ىسا:الكممات المفتاحية
Abstract: The study aimed to find out the effect of positive for small sided games
on the physical abilities during the training of football players thanks to the
functional adaptation of their physiological systems. Where used the researchers, the
experimental method for a sample of (19) football players, was intentionally chosen
from Olympique Marseille Academy - Algiers " for football Category under 15
years old, After we did special pretests Test VMA To achieve this, this sample was
subjected to a special training program that extended to 12 weeks, The results were
processed by SPSS, which showed that there were statistically significant
differences between the test’s Functional aspect

key words: Small sided Games, Endurance, Soccer, Category under 15
years old
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مقدمة ومشكمة البحث:
ش د د تالدر د ددنتدالدعخ د دسال رد ددتسدلم حتود دديلتدنظجد دديسلقير د دديل د ددأللمجد ددي لدر د ددتس مل
درس يي ددأللم د د ى ىلدر ددتالدر منتر ددتجألل ددألل ر ددت سل د دسدمجلدر ددتس مل س د د لمظ دديرال
درالق د نلدر تن ددىلتدرم يس ددىلتدرخرر ددىل مدديل ميشددةلمد لمتدوددالدعتدرل ددأللنشدديرل

م دسالدر ددتالتدرت ددت ل د لدرددةلحيرددىلدر ددتس ملدرم دديرأللقددنلرس د ل نم ددىلدر ددتسدال
در تن ددىلدريددستس ىلرددلتدرلدر ني ددأللتقم د لق ددةل رتس دديلرلو ددةلمددت لمممددنل
ت د ال رددت سلهددكرلدر ددتسدال ير ددتسالدر ددألل ح يج دديلنشدديرلم دسالدر ددتال ن ددتلق ددتت،ل

)1007لتن شد د تل ددكرالم ددنلدرحد دتدسلدر ددك لنجد دسدرلدعخ دديئأللم ددتتل ت د د

)9(PUEL, 2009ل"منلس ييدىلمدسالدر دتالهدأللس ييدىل ن دى،ل م م دىلتل تن دى،ل
ح ثلننلدرجينملدر تنأللن

حلقيماللن ي يلتليستس ي،لتنس لمنلخال لكردال

ننلرقددملم دسالدر ددتالن د حلس ييددألل د ددأللدرددك لهددتل حيجددىلمرددةلدردم د لدر ددتنألل
إل سدزلوت دس لدر ن ىلتدر م م ىل رس ىل ديرىلخال لجم لنرتدسلدرم يسدا ".للل ل

تركرالن

حلدرزدميلق ةلدرمتس نلدررميال يع سلدرد م ىلردم لدر دتس ملتنودسدل

رر دددىلدرتحددتالدر تس ددىل ددأللس ييددىلمدسرلدر ددتا،لتدر ددألل د مددتل يرن د ىلم دسالق ددةل
قمد لدرم ددتدنأللتد د ل ددتال د لدرمددتسمل ير ددتخ لر نم ددىلت رددت سلت ح د نل س ددىل
شيم ىلرم لميل د ل يرالق نل تدرلمنلدرجينملدر تنأللتدرم يس .لرمنلدرم ر د ل
ق ةلمسالدر تالدرجزدئسل الحولمنلدرته دىلدرتردةليددالتديدحلت ت دتملدرن ديئجل

درس ييد ى،لح ددثل مددتل ددنلوددتا،ل)1003لدنليدددالدرم د ت لدرم دديس لتدر ددتنألل
رالقدملدرج دزئددس ،ل ممدنل ددأللقدتالتجددتتل سندديمجلمخردرلت د لن دسلق م ددىل د ال
م د ت لرق ددأللدر ددنيالدرش د ين ى،لتدنلدرت ددت ل ددالدرددةلدرنجدديزلدرس ييددألل
ر ملد جيتلرس لغ سل ت ىلمح ت لرس لم تدهالم يسنىل د وسدن ا،لر دكدل دس ل

در يح ددينلدنلدرحيجددىلرت دس ددىلدهم ددىلد د ختدالدر ددتس ملدرمددتمجل يعرددديملدرم ددىسال
دتليدستسالم حدىلح دثل دكمسل )DELLAL, 2008 :08ل"دنلدتمدي لمدسرلدر دتال
ددأللدردم د لدرمددتنألل ددمحل يم دديملوددتسرلدرم يس ددىلتدر تن ددىلرالق د نلهددتلد ي د ل
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تد ددس لرمدديل ددت سلرددت ال مد دسسدالحسم ددىلمد سرل ددألل دسدالزمن ددىلم ير ددى،لتمددكرال
قنلرس لدتمي لدرجينملدر تنألل يرم يس "

و سلمظ تالدعرديملدرم ىسالت رتسلح ملجم ىلتر دىلدرمني يا،لمميلند ال

ننل يعرددديملدرم ددىسالمد ت لخرددتال ددأللدر حيد سلر مني ددىلر دديلنهم ددىلم دسال ددألل
م دسالدر ددتالنحددتل نم ددىلدر ددظيالدر تن ددىلدرخي ددىل يرجينددملدرددتو ظأللنهم دديل ددظىل

درمتدتمد ددى،لتمن د د لدعردد دديملدرم د ددىسال د ددالم د د لم د د زميالدعتدرل د ددأللدرمني د ددىل
تدر تس ملتمنلهنيل جملق ةلدرمتسملننل حمال دأللحمد لدر حيد سل ميشد يلمد ل

درظ سالدرزمن ى،ل دأللق ديسالقدنلنردديمل د رىلدر نود ال شد سال ديلنم دسلمدنل دستل
ر ني سلت لوتدقتلم سالرل

سلق ةل دنلنتلجدنسلنتلم د ت ل دتنأللمدد نل

ت ى ددملق دديلرددي لدر ددست حلتدر د ىلتوددتل د ختال د تتدالنتل د ج زالنتل ددتتن ي

(عبد الحميد مشرف،ل ،)120 :2001خي ىل تنلدرمتسملنتلدرمحيسلدر تنألل
مجمتقىلدخ ي دسال تن ىلرمدس ىلنتق ىلدرمجمتقدىلنتلدر دتسالدر تن دىلدر دألل خ دال
ر دديلر مسح ددىلدردمس ددىلنتلدرجددنسل

ددتت لتم ت ددى،ل،)1010لدعرددديملدرم ددىسال

" دد ددسال ن د دديل د ددالدر مد دديس نلدرمح د ددىلمرد ددةلنظد ددتسلدرالق د د نلتدر د ددألل جد ددس ل د ددألل

م دديحيالي د ىلت دددتتلمدد د نلمددنلدرالق د نلتوددتل م ددتنلهددكدلدردددتتلم دديت يلنتل
م ظيت ىلح ملدعهتدالدرم رسا"ل حنفي محمود مختار)135: 1992 ،ل
ت ير يرألل أللمجمتقىلم دتتالمنلنرديملدرجس لتنرديملدرمسدالنتلدر ألل

ختال

يعتتدالدر ى سالتنرديملدرسشيوىلتميلمرةلكرالمنلمخ الدعردديملدر دألل م دزل

رد ددي لدرمد ددسرلتدر د ددستسلتدر ند ددي سلم د د لمستند ددىلوتدقد ددتهيلتو د ددسلنتتد د دديلت د د ترىل

مميس د ي،لت مسدسهدديلق ددمل دددالدإل يدديحيالدر د رىل(أمصصين أنصصور الخصصولي،

.)171 :1994

لللمنلر دددىلدر ددتس ملنتلقددتال ر د ل و ددسلم يشدسالق ددةلدرالق د نلخي ددىل ددألل
مسالدر دتا،لز ديتالمردةلو دتسليددال دتنأل،ل ددملم مدسلتخي دىلدإل دي يالدر دألل
ن تلمنل تالدعتدرلتمتد د ىلدر دتس يال شدم لر ددأل،لتمدنلخدال لدح ميمنديل
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يرمالق ددملرحون دديل دددت ىلر ددت لدرالق د د نل ددألل د ددالتد ددينل د ددالدرحسم دديال
درم يس ىلح ثل د متل ر يالدرس ييأللر تسالدرحسم ىلق دةلدعتدرلدر دتنأل،لت مديل

ننل ددأللمني ددىلمد دسالدر ددتالم د د ت لدر ددتسالدر تن ددىله ددأللم دديل دديقتلق ددةلدعتدرل
درحسمأل،ل يرالقملدرم ني مل تن يلهتلكرالدرك ل حمال أللدرحسمدىل ت دينلتتتنل
دم .ل

للل ميلننل ئىلدرنيشئ نلهأللمسح ىلدرمسده ىل أللمنلدرمسدح لدع ي ىل أللح ديال
دإلن دينلتن ددد يلرمتن ديل شددم لقدتال ى دسدالق دةلمد لدرم د ت يالمن دديل ى دسدال
ق ىلحسم ىلتنخس لج مين ىلت نظستل خي

ىلدرنمتلدر س ،لمميلند الهدكرلدرظئدىل

ح ي ددىلجددتد،ل يرديم د لدرمتس ترددتجأللقيم د لكتلنهم ددىلم دسال د ددةلدرمددتس نلننل
متند دتدلق ددةلق ددال دديال م دديل خ ددتله ددكرلدرمسح ددىلم ددنل حيد د سل ددتنأل،لم دديس ،ل

م مأل،لمدس أل،لنظ ألل نلدرريهسلتترتلدحمت،ل .)1010ل

ل ت دس ى  Alexander DELLALحالقندتدن "تحميل النشاط البصدني لععصب
كرة القدم ونتائجو في توجيو التدريب ،تطبيق خصا

لتمصارين الجصري المتقطص

ذو شصصصدة عاليصصصة باأللعصصصاب المصصصصغرة"،له ددت اله ددترلدرت دس ددىلدر ددة إبصصصرازلمخ ددال
در د جي يالدرظ ز ترتج ددىلخددال لدعرددديملدرم ددىسالتم يسن دديلمد ل مدديس نلدرجددس ل

درم ر د لكتلشددتالقير ددىلم د ل ى ددسلدر جددير ،ددالمددنلخددال لهددكرلدرت دس ددىلمقردديرل
مدر يالمم ىلتنتق ىل يقتل أللم سدرل نالدرمد تميالدرم د ل نوس ىلتمن ج ىل

در دتس مل ددأللمدسالدر ددتا،لنيددالمرددةلكرددالم دسدزلمخ ددالدر د جي يالدرظ ز ترتج ددىل
خ ددال لدعرد دديملدرم ددىسالت م دديس نلدرج ددس لدرم رد د لكتلش ددتالقير ددىلمد د ل ى ددسل
در جيرلمميل محل ير تج لدعم لر تس ملتد ختدالنح نلرس لدر تس مل دتدرل
تن ىلمحيىلنتلمتمجىلمنلخال لدرمسا .ل

دميلت دس ى  Franck LE GALLتدر أللمينال حالقندتدن "اختبصارات وتمصارين

في كرة القدم ،متابعصة طبيصة وفيزيولوجيصة" ح دثلهدت الهدترلدرت دس دىلدردةل ند نل
تم ي دىلحمترىلدر تس ملقنتلمخ الدرشسدئحلدردمس دى،لت ت د لدر يحدثل دأللهدترل
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درت دس ددىلدنلم د لرقددمل ددتال ددألل تد ددىلدرمت ددال ددتجسدرل حددتلر ددأللت ز ترددتجألل
مميلهتلمتيحل ألل ست تمت لدرت دس ى.

ميل خت دراسة مساليتي لخضر حالقنتدن "توظيف برنامج تدريبي مقترح

لمتحضصصصير البصصصدني المصصصدمج فصصصي تنميصصصة القصصصوة والسصصصرعة وأثرىمصصصا عمصصصى تطصصصوير

الميارات األساسية في كرة القدم"،لهت الهترلدرت دس ىلدرة مدس ى مي مت

س

در سنديمج در دتس أل درم دسر ر حيد س در دتنأل درمدتمج دألل ردت س درم ديسدا
دع ي ى رت رق أل مسا در تا،لتمنل نلدرن يئجلدرم ح د لق ديلدن در سنديمج

در تس أل درم سر ر حيد س در دتنأل درمدتمج د س م جي دي دأل نم دى در دتا تدر دسقىل
رت رق أل مسا در تا نو من  20نى.

مددنلهددكدلدرمنر د ل ممددنلم دسدزلنهم ددىلدر ددتس ملدرمددتمجل يعرددديملدرم ددىسالتتتسرل
ددألل ح د نلدرجينددملدرددتو ظأللرالق د ن،لمرلننلدرددديئ لدرتح ددتل ممددنل ددأللم ظ ددىل

در د حمالت ن د نلدرج ددتلدر ددتنألل ددأللهددكدلدرنددت لمددنلدر ددتس م،لتمن د لنرددسرلدر ددي ل

درديالدر يرأل 9ل

لللىصصل تصصاثر األلعصصاب المصصصغرة فصصي تطصصوير الجانصصب الصصوظيفي عنصصد أواسصصط كصصرة
القدم أقل من  15سنة؟

الفرضية العامة

در تس مل يعرديملدرم ىسال ديهال دألل ردت سلدرجيندملدردتو ظأللقندتلرق دأللمدسال
در تال نالنو لمنل94ل نى .ل
-2اليدف العام لمدراسة ل

 در ح لمنلن سلدعرديملدرم ىسالق ةل رت سلنحتلدردني سلدر تن ىل دأللمدسال
در تالنو لمنل94ل نىلتدرم م ل أللقن سل ظىلدرمتدتمى.

 م سدزلنهم ىلد دمي لدعرديملدرم ىسال أللمسالدر تا.

 لمدس ىلدرخ يئتلدرتو ظ ىلقنتلنتد رلمسالدر تالنو لمنل94ل نى.
ل
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 -3التحديد اإلجرائي لممفاىيم الواردة في البحث:
 حمصصل التصصدريب الرياضصصي :مم ددىلدر د سلدرمد نددىلدرتدودددىلق ددةلدج دزالدرقددملدرتدخ ددىلد نيرلمميس لدر تس ملدرس ييأل.ل ح نميل ت لدرالقملد لندت لمدنلدندتد لدر مس نديال
ددينلدج دزالج ددم لدرتدخ ددىل ددك لج ددتدلم ي ندديلر نظ ددكرلتدخ دسج د ل ير ددتسالدر ددأللن دسدرل

ق دديلت ير دديرألل ددينلهددكرلدرج دزال د سل د سدلم ي ندديل ح ددثل ني ددملم د لمدديل كرد لم د ل
من دديلمددنلج ددتلتمجمددت لهددكرلدرق دديرلدرتدودددىلق ددةلدج دزالدرالقددمل درظددي حلتلدر د ت،ل
.)1001
 التصصدريب المصصدمج باسصصتعمال األلعصصاب المصصصغرة :ق دديسالقددنلمتمددي لدرم دسال ددأللدردم د لدر ددتنأللدر ددك ل ددمحل يم دديملدر ددتسدالدرم يس ددىلتدر تن ددىلرالق د د نل

(DELLAL,

).2008
 كصصصرة القصصصدم :ه ددأللرد ددىل د ال د نل ددس ن،ل دد رالمدد لمن مدديلمددنلمحددت لقشددسلرق دديلد دم تنلمدسا،لت ددأللن ي دىلمد لرددسالمدنلرددسالدرم ددملمسمدةلدر ددتا،ل حديت لمد ل

س لمتخي ل أللمسمةلخ دم لق دسلحديسسلمسمدةل ى دىل دج لهدتالتدر ظدت لق دةل
درظس لدرمني س.ل ال حس الدرمسال يعوتدالتدرسنس،لتخال لدر دملرل محلمرلرحيسسل
درمسمددةلننل م ددالدرم دسال ت د لتدخ د لمنر ددىل دددسال ي ددالمنر ددىلدرج دزدرل در ددظيس،ل
.)9873

 -4اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسة:
 1-4الطريقة واألدوات :ل
 -المنيج المتب :

رم لت دس ىلنتل حثلق مأللن سلمن ج ىل دأللق ديلدر يحدثلويقت د لدع ي د ىل
رالنرال ل أللقم ىلدر حثلتدرت دس ى،لتمتنلهكرلدع سلدرمن ج دىلدرمسشدتلدردك ل
ندديرلدر يحددثلح ددةل

در ألل

ددالت دس د ل يرد م ددىلتدرتوددى،لتدرمددن جلهددتلدرت د ىلدرظد ددىل

د نل يلدر يحثل أللح لمشم ىل ح لت خ الدرمن ي ل يخ الالمشم ىل

در حثلتدعهتدالدرديمىلتدرنتق ىلدر ألل

تالدر حثل ح

ي،لركدلنجدتلننلمد ل
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ودديهسالر دديلمددن جل د الرالم د لر دددىل مس دديلتم دديسهي،لتعج د لكرددال ددتلدق مددتل
در يح ينلق ةلدرمن جلدر جس أللمتن ل الرالم لر دىلدرمشم ىلدرمتست ى .ل
تحديد متغيرات البحث:
المتغير المستقل :هت درم ى سلدرك ل سل أللحتتثلمتوالمد ن،لت ألل ح نيل
هكد لدرم م ل أل ل" تأثير األلعاب المصغرة عمى التكيف الوظيفي لدى العبي

كرة القدم (دراسة تجريبية أكاديمية أولمبيك مارسيميا صنف تحت 15سنة -

الجزائر العاصمة) ،دو سدرل سنيمجل تس ألل يرم ى سلدرم
المصغرة ".

ل م ل ألل"لاأللعاب

المتغير التاب  :هت درم ى دسلدردك ل حدتثلن جدىلر د سلدرم ى دسلدرم د
مدديل د ل ددأللحددتتثلدرم ى ددسلدرم د

،لنتلهدتل

،لت ددمةلدرديم د لدر ددي ل يرديم د لدرنددي ج.ل

ت كدل تنلدرم ى سلدر ي ل أللت دس نيلهتل" التكيف الوظيفي ".

 الدراسة االستطععية م ظ ي ي-لوست ي-لدرن يئجلدعتر ى) .لدددتلدرت دس دديالدر د رالق ىلمددنلنهددالدإلج دسدردالدر ح ددىلدر ددألل ددتال دديلدر يحددثل
رم الل ل أللدعخريرلنتلدر دت يالنتلدرمشيم لن نيرلدر جس دىلدرسئ د ىل ح دتسل

ق د ددتلدر د ددس دز لمدد دديوالدرد د دديت ،ل1094ل،)9179ل د ددأللرس د د ددىلقم د ددىلرمشدد ددال
درمدتودديالدر ددأللو ددتل تدج د لدر يح ددينلن ن دديرلدر دديال ير جس ددىلدرسئ د د ىلتق ددتلم د د ل

رم ر يالدر جس ىلمنلح ثلدرتوا،لدرم ظى،لدرمتدتسلدرم يقتا،ل الح ىلدعج زال
تغ سهدي،ل دتلوديالدر يح دينل يرت دس دىلدر د رالق ىلق دةلق ندىلمدنل س د لأكاديميصة

أولمبيصصك مارسصصيميا -الجزائصصر العاصصصمة،لح ددثلو ديال شددسرلدرخ دديسدالت ر

دديل

ت ج لدرن يئج،لت دتهيل يالت دأللنظدسلدرودستالت ي دي لنظدسلدرخردتدالدقدتدل
درخ يسدالق ةلنظسلدرد نى.ل ل

-1-2أىداف الدراسة االستطععية:
نهالدعهتدالدر ألل ممنلد خال

يلمنلدرت دس ىلدر رالق ى9
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 -مقتدتلنتتدالدر حثلت جس يلتدرتوتالق ةلخ يئ

يلتوتس يلق ةلو ديسل

م ى سدالدر حث .ل
-

ئىلدرميتسلدرم يقت .ل

 -ي رلدرد نى.

 مدس ددىلم ت ددرلدرتوددالدرددك ل د ىسو ل ر د لنتتدالدر حددثلتدرتوددتالق ددةلن ي لدروستالإلجسدرلدرت دس ىلدع ي ى .ل

 -درمميس ىلقنلم ظ ىل ج لدرحيرال أللدر ميسا .ل

 -لدر دسالق ةلمد يالدر حثلر خ تلمن يل أللدرت دس ىلدع ي ى.

-2-2عينة الدراسة االستطععية:

نخددكالق نددىلوددتسهيل19لرقددملمددنلمج م د لدرت دس ددىلدرم م د ل ددألل س د لنميت م دىل
نترم ددالميس د ي-لدرج دزئددسلدردي ددمى،لدخ ددسال رس ددىلغ ددسلدح مير ددىلو ددت ى،ل
ر الق يلدرخ يسدا،لومنيل تقيتالدرخ يسدالق ةلنظسلدرد نى .ل
ل

 -3-2أدوات الدراسة االستطععية:

اختبار تقييم السرعة القصوى اليوائية  VMAحسب ()Léger, Cazorla

 -3-1نتائج الدراسة االستطععية9

دتلدر يال يرت دس ىلدر رالق ىلن ن جلميل أل9

 -مدس ىلدرمشيم لدر أللوتل

يت نيل أللدرت دس ىلدع ي ى.

 -مجسدرل دالدر دت الال ل

 -دم شيالدعخريرل ألل ريوىلدر ج ل

-4مجتم البحث:

ه ددتلمج د دسدرل د د تال م د د لدرمج م د د لدع د د ألل ح د ددىلنتلم ددتدسلمحدددتتتلمدددنل

درمظ ددستدالدر ددأللق ددنلرس دديل خ ددكلدر ي دديالنتلدر ين دديالدرم د ددىل يرت دس ددىلنتل
در حددثلت ددكرال ىددسال دم د الدرن دديئجلدر ددألل د الدر ت د لمر دديلمددنلدرد نددىلق ددةل
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درمج م د لدع د أللدرم ددحتملمددنلدرد نددىل محمددتلن ددسلدرددت نلسي دتدن،ل91002ل
.)10ل يردددتتلدع د أللرالق د نلنميت م دىلنترم ددالميس د ي-لدرج دزئددسلدردي ددمى،ل
)98لرقمل ل

 -1-4العينة وطرق اختيارىا:
دددتلقم ددىلدخ دديسلق نددىلدر حددثلمددنلدرخر دتدالدريددستس ىلرىددسالم مدديالدردم د ل

درد م ددأل،لمكل ر ددملم ددنلدر يح ددثلدر ح ددثلق ددنلق ن ددىل د د الرالمد د لر د ددىلقم د د ،ل
ت ن ددجالمد لدرمشددم ىلدرمدسدتلح ددي،لميددي ىلمرددةلمددتنلهددكرلدرد نددىل م د لمج مد دديل

دع د أللد ددت ل م د ل ددالدخ دديسلمج مد ل يررس ددىلدر

دت ى،لنتلدردمت ددىل د رال

درد نددىلمددنل98لرقددملمدسالدر ددتالعميت م ددىلنترم ددالميس د يل دديرجزدئسلدردي ددمىل
رظئددىلنود لمددنل 94ددنى،لت ددتسملهددكرلدرظئددىل م ت ددرل5لمرددةل7ل دديقيال مدددت ل3ل
ح تلن تق ي،لر القمسلس ييألل تسل م سلمنل6ل نتدا .ل
عينة البحث:

-1-1-4خصائ

الجدول رقم ( :)02يمثل خصائ

عدد أفراد
العينة
الوسيط
المتوسط الحسابي
اإلحراف المعياري

19

العينة

العمر(سنة)

الطول(سم)

الوزن (كلغ)

15

155

50550

1424.

152557

4524.

1534

75024

8501

-5أدوات الدراسة:

-1-5اختبصصار تقيصصيم السصصرعة القصصصوى اليوائيصصة  VMAحسصصب ( Léger,

)Cazorla

 أىداف االختبار
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ددت لدر تدئ ددىلVMAلتد د د الالحج ددالدعم ددج نلدعو ددةل

ددت سلدر ددسقىلدر

،VO2maxل لت الدرمتدتمىلدرديمىلر س ييأل،ل ت سلدعتدرلدرس ييألل أللدرم ي يال

درم ت د ددرىلتدر د د ددتا،ل د د الدر د ددتسالدر تدئ د ددىل ،)PMAليد ددمينلدرمسدو د ددىلر رد ددتسل
درس ييألل أللدر ج لدر تدئأل.

 الوسائل البيداغوجية المستعممة

90لمر ددةل20لومد ددي،لج دديزلمش ددديسل ددت ألل،beeperل ددظيسال دخ دديس لر د د سل

مج يس ).

 أداء االختبار
-

م لدخ يسل

لدرخ ديسلمحمديرلمت د ل94لتو دى،لدردك ل جدملمقيت د ل دألل
ا.

-

تسجىل درمحردىلزمن ديل
ح لدرس ييأللقتتدل متنل لدر سقىلم ل

-

درمحر دديال س ظد د ل ددتس ج يلمل0.5لم ددا/ل دديقى،لدعوم ددي ل م ددتنل

تو ىلتدحتا).

م يقتالمل10لم سد،لت سقىلدرنرال ل تنلمل7ما/ل يقى.
-

ممنلر س يي نلدرم تس نل تنلدرخ يسلمنلدرمحرىل1لتخ س ل

درمتدتمىلمنلدرمحرىل.3
-

خكلدرس يي تنلمتدو لدرنرال ل أللمخ الدر لستوى.

د ددتلدرس يي ددألل ددسق لق ددةلدرم ش ددسلدر ددت أل،لتدكدلر ددال حد د ل

ق ل م س نل ن أللدرخ يس.

-

ن لدرم شسلدر ت ألل ين ويالدرمحريالدرم رتقى،لر دكدل م ظدألل

درم د ال دديرسجت لمرددةلدرم شددسلرم شدديالدر ددسقىلدر

درم تسالت يلركرا.
-

ددت لدر تدئ ددىلVMAل

نخكلمدت لن ييالدر مل4لتوديئ ل ددتلدرخ ديس،لت دج يلمنل

نممنلرتد ل سالدرخ يسلتخال لدر سجي .
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-6األدوات االحصائية:
استعان الباحثان في جميع مراحل التحليل اإلحصائي بمعالج االحصائي
SPSS-IBM 19
دلنسب المئويصة :د د دم نيلن نديرل ح نديلهدكدلر ح د لت ظ د سلدرن ديئجلدرم ح د ل
ق دديلقم ددىلح دديملدرن ددملدرمئت ددىلتكرددال ر د لدر يقددتالدر ال ددىلت د ى يل
ميآل ألل ن

ا،ل9)9866
النسبة المئوية = عدد التك اررات  /100 xعدد العينة.

X = (∑Xi) / n

 المتوسط الحسابي للح ث9لXلهتلدرم ت رلدرح ي أل ل
∑XXلهتلمجمت لقتتلدر ا ل
nلهتلقتتلدرد نى ل

 االنحراف المعياري لللح ث9لXXلهتلدر مىل ل

2

) )S = √ (∑ (Xi – X) / (N-1

Xلهتلدرت رلدرح ي ألل ل
nلهتلقتتلدرد نى ل

 -اختبار T test

لللللهد ددتلنحد ددتلنهد ددالدرخ د دديسدالدإلح د دديئ ىلتنم سهد دديلد د د ختدميل د ددأللدع ح د دديثل
تدرت دس دديالدر ددألل ددتالر مش ددالق ددنلترر ددىلدرظ ددست لدإلح دديئ ىل د د نلم ت ددرألل
ق ن د ن،لم دي :لقنددتميل حديت لدر يحددثلدخ ديسلدرظدست ل د نلم ت درأللمجمددتق نل
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منلدررالملتس الم لمن مديل رس دىل دتس سلمخ ظدىلر ددسالمدت لتجدتتل دست ل

كدالتررىلمح يئ ىل خ سنيل ي ىلرس ىلمن ميلق ةلدعخس .
 2-4عرض وتحميل النتائج:

التوزي ص الطبيعصصي لنتصصائجلالسصصرعة القصصصوى اليوائيصصة  VMAالقبميصصة والبعديصصة
المطبقة عمى عينة البحث

الجدول رقم ( :)02يمثل نتائج التوزي الطبيعي لمسرعة القصصوى اليوائيصة  VMAالقبمصي1

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

إحصاء
شابيرو
درجة
الحرية

مستوى
الداللة

القيمة
الحرجة

نتائج العينة

العدد

الداللة
اإلحصائية

والبعدي 2المطبق عمى عينة البحث

95

96.21

5.61

94

5.51

5.500

ال يخضع

5.520

ح د الدرمجمتقددىل ددأللدرخ دديسلدر تز د د لدرر دددأللق ددةلم لت ددرلح ددي أللو ددتسرل

13.65لتدنحسدالمد يس لودتسرل،0.35لتمدينلمح ديرلشدي ستل ديت ل0.962ل
مددىلحسجددىلوددتسهيل 0.022ن ددىسلمددنلم د ت لدرتررددىل،0.05لتهددكدل دنددأللننل

درد نىلرل خي لر تز لدرر دأل ل
الشكل رقم ( :)01يمثل نتائج التوزي الطبيعي لمسرعة القصوى اليوائية القبمي1
والبعدي 2المطبق عمى عينة البحث.
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عرض ومناقشة نتائج السرعة القصوى اليوائية  VMAالقبمي 1والبعدي 2

لعينة البحث (بعد  3أشير)

الجدول رقم ( :)03يمثل نتائج السرعة القصوى اليوائية  VMAالقبمي 1والبعدي2

المتوسط
الحسابي

نتائج العينة

االنحراف
المعياري

تصنيف
ويلكونسون

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

5.30 5.56 96.26 96.99

-3.704

94

5.51

القيمة
الحرجة

العدد

الداللة
اإلحصائية

المطبق عمى عينة البحث

5.5550

دال
احصائ
يا

95

ح د الدرمجمتقددىل ددأللدرخ دديسلدر ددأل9لق ددةلم ت ددرلح ددي أللوددتسرل13.11ل
تدنح دسدالمد دديس لوددتسرل،0.93لتح د ال ددأللدرخ دديسلدر دددت 1لق ددةلم ت ددرل

ح ددي أللو ددتسرل 13.63تدنحد دسدالمد دديس لو ددتسرل،0.74لتم ددينلدخ دديسل
ت متم ددتنل-3.704

ددن ال

مددىلحسجددىلوددتسهيل 0.0002تهددأللنو د لمددن تم د ت ل

درتررددىل0.05لقنددتلتسجددىلحس ددىل،18لتهددكدل دنددأللننلدرظددست لمينددالكدالتررددىل
مح يئ ى.

تمن د د لن د د ن جلدنرالود دديلمدددنلدرن د دديئجلدإلح د دديئ ىلننلهند دديال ح دددنل دددأللدر د ددسقىل

در

ت لدر تدئ ىل VMAقنتلق نىلدر حثل دتلدن ييرل2لنش س .ل
شكل رقم ( :)03يمثل مقارنة بين المتوسطات الحسابية لعختبار القبمي 1واالختبار
البعدي 2السرعة القصوى اليوائية بعد  3أشير ل
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استنتاج عام
لجتد يلق ةلدر ي ل"لهد ل د سلدعردديملدرم دىسال دألل ردت سلدرجيندملدردتو ظألل
قن ددتلنتد ددرلمد دسالدر ددتالنود د لم ددنل94ل ددنى؟" نقر ن دديلدرظسيد د ىلدر ير ددى9لدر ددتس مل
يعرددديملدرم ددىسال دديهال ددألل رددت سلدرجينددملدرددتو ظأللقنددتلرق ددأللم دسالدر ددتال
ددنالنتد ددر،لتم ددنلخ ددال له ددكدلومن دديل ح د د لتمنيوش ددىلن دديئجلدخ دديسلدر ددسقىل

در

ددت لدر تدئ ددىلVMAلدر ددأل9لتدر دددت 1لدرمر د لق ددةلق نددىلدر حددث،لدر ددألل

نددالرندديلننلهندديال ددست لكدالتررددىلمح دديئ ىل د نلدرخ دديس ن،لتمن د لن د ن جل

دنرالودديلمددنلدرن دديئجلدإلح دديئ ىلننلهندديال ح ددنل ددأللدر ددسقىلدر

ددت لدر تدئ ددىل

VMAلقند ددتلق ن د ددىلدر ح د ددث،لت د ددكدلن م د ددتل د ددحىلدرظسي د د ىلننلهن د دديالدر د ددتس مل
يعرددديملدرم ددىسال دديهال ددألل رددت سلدرجينددملدرددتو ظأللقنددتلرق ددأللم دسالدر ددتال
نالنتد ر .ل

الخاتمة

م دديل خ ددتلو دديهسالدر ح ددثلومن دديل تز د د لد د د ينلر م ددتس نلرس ددىلم دديلمكدلم ددينتدل
حممتنلنتل دس تنلرس ل مم نلحمتردىلدر دتس مل سنديمجل دتس أللمدتمجلخديتل

يعرد دديملدرم ددىسالر ددت لدرظئ دديالدرشد د ين ىل ددأللمد دسالدر ددتا،لت د ددتلدإلجي ددىلق ددةل

در د ينلتجددتنيلننلمدوددالدآلسدرلر دديلم ددت لرمتيددت لت دس د نيل ح ددثلننلمدوددال
درمتس نلتدرمحيس نلدر تن نل متنل رس ىلدر تس ملدرمتمجل يعردديملدرم دىسال

ر مم نلحمترىلدر تس ملدرس يي ى،لمميلننلمدوم ال تال ممد نلحمتردىلدر دتس مل
رددت لدرظئدديالدرش د ين ىلخي ددىلدرظئددىلدردمس ددىلدرمتست ددىل ئ دىلنو د لمددنل94ل ددنى)،ل
تهكدلميل يقتنيل ألل تج لت دس ني.لل

دززنيل ي رنيل ظسي ىلقم دىلدر دألل دت لننلدر دتس مل يعردديملدرم دىسال ديهال
ألل رت سلدرجينملدرتو ظأللقندتلرق دأللمدسالدر دتال دنالنتد در،لح دثل ح دال

هد ددأللدعخد ددس لتهد ددكدلمد دديل تيد ددح لدرشد ددم لسود ددال )01لدرد ددك ل م د د لم يسند ددىل د د نل

درم ت د دريالدرح ددي ىلرالخ دديسلدر ددأل9لتدرخ دديسلدر د ددت ل1لرم ش ددسلقن ددسل
865

تأثير األلعاب المصغرة عمى التكيف الوظيفي لدى العبي كرة القدم صنف تحت 15سنة (دراسة
تجريبية أكاديمية أولمبيك مارسيميا -الجزائر العاصمة)

درمتدتمىل،VMAلتهتلميلد ن جنيلمنلخالر لنن لهنيال سلتد لمح يئ يلق ةل
در سقىلدر

ت لدر تدئ ىلVMAلرت لرقملمسالدر دتالدرشديمل ي د دمي لدر دتس مل

درمتمجل يعرديملدرم ىسا .ل

-5ما تثيره ىذه الدراسة من إشكاليات مستقبمية:

مد ددنلخد ددال لمج د دسدرلدرت دس د ددىلدرحير د ددىلتمد دديل د دديت نيل د دديلمد ددنل د دددت يا،ل ممد ددنل
د خالتل ددالدإلشدمير يالدر دألل ح دي لر مز دتلمدنلدر حدثلتدر دمد ،لتهدكدلمديل

ن سح لمتشمير يالم

ى9ل

-

در رس لمرةلق نىلنم س.ل

-

در رس لمرةلهكرلدرت دس ىلم لدردت تلمنلدرظئيالدردمس ى .ل

-

در رس لمرةلم لننتد لدر م الدرتو ظأل .ل

د د د دمي لدعرد دديملدرم ددىسالم ددنلدجد د ل نم ددىلت ح د د نلدرجين ددملدر ددتنألل

تدرم يس .

-

ت دس ددىلمدم ددىل ددأللدرم ى دسدالدرمس رددىلتقالو دديل م د لدر ددظيالدر تن ددىل

تنتدرلدرم يس .
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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