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 من ساهم يف هذا العمل املتواضع من قريب وبعيدأتقدم أمسى عبارات الشكر والتقدير لكل 

 تدي هبا والذي كان والزالقأ اليتدوة احلسنة ق: عبد القادر حناط الذي يعترب الوخري من أبدأ به الدكتور
 عونا لطالب العلم يف كل امليادين

 األساتذة الفاضلة هوارية حلوز  مساعد املشرف وأخص بالشكر
ا لتخرج هذه املذكرة يف أهبى صورة ما وعلمهمبوقته بخاليعلى هذه املذكرة ومل عليا باإلشراف  تفضال اللذان

 ممكنة
 وكل من الدكاترة : خمتار قاسم وخالد محيدة اللذان بفضلهما أجنز الربنامج التدرييب

 والشكر اجلزيل لألخ:
 سفيان سعدون برمان

 ا العمل:ننسى الطلبة الزمالء ملا كان هلم دور يف تشجيعي ملواصلة هذ الو 
 صربين، صهيب 

 ومسريين باألخص اجلار واألخ األكرب الدكتور ساعد رقيق إدارةطاقم املعهد من  وكل
 لزهاري خلفاوي، صاحل خاضر

 
 

والشكر اجلزيل لشخص له مكانة يف القلب أكرب منها يف الورق وال تكفي كل أوراق العامل لشكره  
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 ملخص الدراسة 
ر برنامج تدرييب مقرتح على منحىن التطور اخلاص ببعض الصفات البدنية هدفت الدراسة للتعرف على أث

 سنة. 19فئة اقل من مرت  800واملتغريات الفسيولوجية لدى عدائي 
الباحث وجود أثر إجيايب للربنامج التدرييب املقرتح على منحىن التطور اخلاص بالصفات البدنية  افرتضحيث 

 الفسيولوجية.واملتغريات 
 06على عينة متكونة من  بتصميم القياسات املتكررة املنهج التجرييب بإستعماللك قام الباحث ولتحقيق ذ

 القوى مبدينة تيارت. أللعابعدائني مت إختيارهم بطريقة قصدية متمثلني يف عدائي نادي سرسو 
ختصني يف اجملال مت عرض جمموعة من اإلختبارات املقرتحة لقياس متغريات الدراسة على جمموعة من اخلرباء وامل

مرت، أما لتحمل السرعة  60الرياضي ليتم بعدها حتديد اإلختبارات كالتايل: لقياس السرعة مت اختيار إختبار جري 
ملون لقياس  اختبار ، وأخرياستراسبة للقدرة الالهوائية اللبنية ومؤشر التعب مت إختيار إختبار ن، بالإختبار مؤشر التحمل
 ية.السعة الالهوائية اللبن

مدى مالئمته ملتغريات الدراسة  دبعد عرض الربنامج التدرييب املقرتح على جمموعة من أهل اإلختصاص لتحدي
 وحدة تدريبية ملدة 88املتكون من  مت تطبيق الربنامج التدرييب من جهة وكذا مراعاته ملبادئ التدريب من جهة ثانية.

 أشهر على عينة البحث.أربع 
 ( لتحليل النتائج.SPSSالرزم اإلحصائية ) معاجلة البيانات استخدم الباحث برنامجوبعد االنتهاء من مجع 

أظهرت نتائج الدراسة و ، متغريات الدراسةعلى مجيع إجيايب توصلت الدراسة إىل أن الربنامج التدرييب املقرتح أثر 
 وجود

االخرى ولصاحل القياس األربعة امس ومجيع القياسات فروق داللة إحصائية يف مجيع متغريات الدراسة بني القياس اخل
 جيايب للربنامج التدرييب املقرتح.ثر االاألاخلامس مما يدل على 

السعة الالهوائية اللبنية  (r= .96)حيث بلغت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على كل من: القدرة الالهوائية اللبنية 
(r= .97) مؤشر التعب ،(r= .97) السرعة القصوى ،(r= .91) حتمل السرعة ،(r= .95). 

السرعة القصوى، تحمل السرعة، السعة الالهوائية  برنامج تدريبي، منحنى التطور،الكلمات الدالة: 
 لعاب القوىأ متر، 800مؤشر التعب،  اللبنية، القدرة الالهوائية اللبنية،

 
 



  IV  Abstract 
The Effect of proposed training program on the curve of evolution for some of physical 

abilities and some physiological variables 

field study on 800 m runners class U-19 in sressou club Tiret 

 

Presented by: Belkacem Charaf El Ddin Nourani  
Supervised by: Dr. Abde Elkader Hannat 

 

The aim of this study is to understand The Effect of proposed training program on the curve 

of evolution for some of physical abilities and some physiological variables on 800 m runners 

class U-19.  

The researcher assumed a positive impact on the proposed training program on the curve 

of evolution of physical abilities and physiological variables. 

To achieve this, the researcher has done the experimental method by designing repeated 

measurements on a sample of 06 runners where selected in intentional way. represented in 800 

meters runners from sressou Athletics Club in Tiret. 

After presenting a set of proposed tests to measure study variables on a group of experts 

and sports professionals, the following tests were selected: 60 m and endurance index tests to 

measure both maximum speed and speed endurance, and with regard to physiological variables, 

the tests were selected are: RAST test to measure anaerobic lactic Power, fatigue index and lemon 

test to measure anaerobic lactic capacity. 

After presenting the proposed training program to experts to determine How relevant to 

the study variables in one hand, as well as its observance of training principles on the other. The 

training program of 88 training session has been applied for four months on the search sample. 

After completion of data collection, the researcher used the statistical packages processing 

program (SPSS) to analyze the results. 

The study found that the proposed training program affected all the variables of the study, 

and the results of the study showed statistical differences in all the variables of the study between 

the fifth measurement and all the other four measurements and in favour of the fifth measurement, 

indicating the positive impact of the proposed training programme. 

The impact of the training program is on each of: anaerobic lactic Power (R=. 96), 

anaerobic lactic capacity (R=. 97), Fatigue index (R=. 97), Maximum Speed (R=. 91), speed 

endurance (R=. 95). 

Key words: training program, curve of evolution, maximum speed, speed endurance, 

anaerobic lactic capacity, anaerobic lactic Power, fatigue index, 800-meter, athletics. 
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 مقدمة



 أ   

 مقدمة:
على أن التدريب عامة هو عملية تعديل إجيايب ذو اجتاهات خاصة تتناول سلوك  اتفق العديد من الباحثني

الفرد من الناحية املهنية والوظيفية، وهدفه اكتساب املعارف واخلربات اليت حيتاج إليها اإلنسان، وحتصيل املعلومات اليت 
لشروط املطلوبة إلتقان العمل وظهور تنقصه من أجل رفع مستوى كفاءته يف األداء وزيادة إنتاجه، حبيث تتحقق فيه ا

فاعليته مع السرعة واالقتصاد يف اجلهد املبذول ويف الوقت املستغرق، أما يف النشاط الرياضي فيقصد بالتدريب إكساب 
الرياضي املهارات واملعارف واخلربات والسلوك الذي ميكنه من الوصول إىل أعلى مستوى ممكن يف النشاط املمارس. 

 .(2009)خليل، 
واسعا على املستوى العاملي،  ىت متنوعة االختصاصات اليت هلا صدوتعد رياضة ألعاب القوى من الرياضا

فمن خالل البطوالت العاملية واألوملبية نالحظ اإلجنازات واملستويات العليا اليت تتحقق يف هذا اجملال، ذلك من خالل 
املستخدمة يف رفع مستوى اإلجناز الرياضي، وجتلت تلك التطورات بفضل حداثة وتنويع طرائق فاعلية طرائق التدريب 

التدريب من قبل املدربني، وعليه يواجه املدرب الرياضي أثناء عمله صعوبة يف اختيار طريقة التدريب اليت حتقق ما يسعى 
ف معينة، كما أن تنوع طرق التدريب يعمل إليه، وليس كل طرق التدريب ذات أهداف واحدة، فكل طريقة حتقق أهدا

يف طريقة واحدة، فطرق التدريب هي وسائل تنفيذ  اعلى زيادة اإلثارة لدى العدائني بعكس ما إذا كان التدريب منحصر 
اء عن طريق عمليات التدريب الرياضي املنظمة، وعلى هذا األساس دتنمية وتطوير احلالة التدريبية للعلالوحدة التدريبية 

نوعت طرق وأساليب التدريب لرفع مستوى اإلجناز الرياضي، وعلى املدرب معرفة هذه الطرق واملتغريات اليت تعتمد ت
 عليها كل طريقة وإمكانية استخدامها بشكل يتناسب واجتاهات التدريب.

بأنه هو أحد عناصر  (2003)زيد،  يعرفه والذي البرنامج التدريبيإذن، طرق التدريب هي وسيلة تنفيذ 
اخلطة وبدونه يكون التخطيط ناقصا، فالربنامج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا 

بسلوك أقرب السبل إىل حتقيق الغرض  مرت 800ئي تطوير احلالة التدريبية للعدالتحقيق اهلدف. واهلدف هنا هو 
التفاعل بني املدرب والرياضي للسري على الطريق  جيابيةإليقة التدريب بأهنا نظام االتصال املخطط املطلوب، وتعرف طر 

، فهي تعمل على تنمية وتطوير القدرة الرياضية، ويقصد هبذه األخرية احلالة اليت (2003)اخلالق،  املوصل إىل اهلدف
مبستوى عايل وعالقة مثالية بني مجيع جوانب اإلعداد اخلاص به سواء كان بدين أو  يكون عليها الالعب واليت تتصف

 . (1999)البصري،  مهاري أو خططي أو نفسي أو معاريف
أول سباقات املسافات  متر 800سباق  ويعد املسافات املتوسطةسباقات اختصاصات العاب القوى ومن بني 

ومن أهم الصفات البدنية اليت تعد  خاصة متيزه عن غريه من السباقات األخرى بدنيةالذي حيتاج إىل عناصر ، املتوسطة
 السرعةو صفة التحملهي  مرت خاصة 800عامة و املسافات املتوسطةذات تأثري عايل على مستوى إجناز ركض 
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تحمل اخلاص( واليت تعد هي األساس يف واليت ميكن وضعها حتت صفة )ال تحمل السرعةواليت تكون بشكلها املركب 
ولتنمية هذه  .(1998)ابراهيم،  لو استخدمت بشكل صحيح مرت 800يف ركض  إجنازأفضل الوصول إىل حتقيق 

زات العناصر البدنية يلزم للعداء برنامج تدرييب مكثف مبين على أسس علمية حديثة، إىل جانب ذلك حيتاج إىل ممي
مرت الذي يعدو فيه العداء املسافة كلها بأقصى سرعة  800جسمية خاصة ومنط جسمي خاص أيضا، ولصعوبة سباق 

حماوال احلفاظ عليها لدورتني كاملتني مبضمار العاب القوى أي ملدة زمنية طويلة نوعا ما مقارنة بتخصصات ممكنة، 
 أكثر من نظام الطاقة اهلوائي %80 الطاقة الالهوائيإىل نظام يندرج حتت السباقات اليت حتتاج  جند أنه، ذلك السرعة

 . (2016)خربيط،   20%
تعمل على حتسني  فسيولوجيةؤدي إىل حدوث إستجابات وتكيفات يومما ال ريب فيه أن التدريب الرياضي 

هلذا جند أن إحراز النتائج يف ألعاب القوى وخصوصا  أنظمة وأجهزة اجلسم الداخلية طبقا ملتطلبات النشاط املمارس،
يعزى إىل كفاءة أجهزهتم الوظيفية من دوري تنفسي وعصيب وأيضا  املتوسطةعند ممارسي أنشطة العدو يف املسافات 

كل   قدرةو سعة حسب على مستوى اخلاليا العضلية متمثلة يف إنتاج واستغالل املخزون الكمي من الطاقة يميائياک
مما جري املسافة أو الوصول، طاقوي إذ بدوره يؤثر ال حمالة على مستوى اإلجناز سواء يف اإلنطالق اجليد أو  نظام

و بواسطة ما  الطاقة الالهوائيةوأكثر سرعة من خالل اإلنقباض املتكرر واملتتايل باستخدام  للتعبجيعلهم أقل مقاومة 
السرعة وإنتاج الطاقة وهنا تعطى احلموالت البدنية وفق الطريقة  من ألياف عضلية متغلبة على األخرى من حيث ممييزه

 املثلى وما جيب أن يكون يف تطوير هذه املتطلبات احليوية.
ومن هنا تكمن أمهية البحث يف بناء برنامج تدرييب )مقرتح( من أجل تطوير بعض الصفات البدنية والفسيولوجية 

 مرت. 800لدى عدائي 
 قام الباحث بتقسيم الدراسة إىل:وملعاجلة هذا املوضوع 
: حيث اشتمل على إشكالية الدراسة وصياغة فرضيات البحث وحتديد أهداف وأمهية اإلطار العام للدراسة

مث قام الباحث بتحديد املفاهيم ومصطلحات الدراسة ليختم هذا اجلزء باملقاربة العلمية للدراسة وأسباب إختيار املوضوع 
 مرت. 800ريات التدريب الرياضي اليت هتتم بفعالية واليت حتتوي على أهم نظ

األول خص الدراسات السابقة  ء: حيث قام الباحث بتقسيمها جلزئني، اجلز الخلفية المعرفية النظرية للدراسة
واملشاهبة واملرتبطة اليت قام الباحث جبمعها وتقسيمها حسب مكان الدراسة وترتيبها زمنيا من االقدم إىل االحدث مث 

وأهم النتائج املتوصل إليها ليختمها  اختيارهاتعليق عليها من عدة جوانب كاملنهج املستخدم وعينة الدراسة وطريقة ال
على أنظمة إنتاج الطاقة واهم  اشتملبذكر أوجه اإلستفادة منها. أما اجلزء الثاين متثل يف اجلانب النظري للدراسة حيث 
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دنية اليت تنطوي حتت كل نظام وطرق تطويرها إضافة إىل متطلبات سباق القدرات املتعلقة بكل نظام واخلصائص الب
 مرت ومتطلباهتا البدنية وطرق تنميتها وتطويرها. 800مرت الطاقوية. مث تطرق الباحث إىل فعالية  800

تعترب لب املوضوع حيث قام الباحث بداية بتحديد اإلجراءات واليت : الخلفية المعرفية التطبيقية للدراسة
مليدانية للدراسة واملتمثلة يف: الدراسة االستطالعية وأهدافها ونتائجها، مث الدراسة األساسية من املنهج العلمي املستعمل ا

وذكر جماالت البحث، مث تطرق إىل  الدراسة وتصميمه، جمتمع البحث وعينة البحث وخصائصها مث ضبط متغريات
والربنامج التدرييب من أهدافه واألسس العلمية اليت يقوم عليها وطريقة  راتأدوات الدراسة املستعملة واملتمثلة يف اإلختبا

 تنفيذه، ليتطرق للوسائل اإلحصائية املستعملة وذكر الصعوبات اليت واجهها أثناء القيام بالدراسة.
يانية أما اجلزء الثاين متثل يف عرض وحتليل ومناقشة النتائج حيث مت عرض النتائج بواسطة جداول ورسومات ب

للخروج باستنتاج عام وحتديد االفاق املستقبلية على ضوء فرضيات البحث  هذه النتائجلتسهيل قراءهتا مث مت مناقشة 
 للدراسة.

من الطالب فإن أصاب فمن اهلل وحده وإن أخطأ فمن نفسه ومن الشيطان اجتهادوهذ العمل ما هو إال   
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 الدراسة:إشكالية  ـ1
ان حالة اإلبداع واالبتكار والتطور يف أساليب ووسائل التدريب الرياضي يتم من خالل استخدام أسس ومبادئ 

مناهج تدريبية شاملة، وأن تنفيذ هذه املناهج يصاحبه تغريات  عدادإلالتدريب الرياضي وما تتطلبه من التخطيط العلمي 
مباشرا بني التحسن الوظيفي ألجهزة اجلسم احليوية واإلجناز الرياضي يف ألعاب بدنية ومهارية ووظيفية، ألن هناك ارتباطا 

املتوسطة من أصعب الفعاليات ملا تتطلبه من  املسافاتتعد حيث القوى عموما وجري املسافات املتوسطة خصوصا 
يقع عبئ كبري على  مما يشكلعمل انظمة الطاقة مبستويات متشاهبة  جمهود عايل جدا اثناء التدريب وكذلك تداخل

من  متر 800 ةالالعب اثناء التدريب وتنوع التمارين حسب انظمة الطاقة املسيطرة على الفعالية، وتصنف فعالي
مرت  800 ةتتميز فعاليو اللعاب القوى لتوسطها سباقات الركض توسطة حسب تصنيف االحتاد الدويل امل املسافات

 خل اكثر من صفة بدنية واشرتاكها باألداء.باستخدام انظمة طاقة خمتلفة اضافة اىل تدا
مرت نظرا لطول مسافة السباق إذ  800وتعترب صفة التحمل من أهم الصفات البدنية اليت تتميز هبا فعالية 

 بتحمل السرعةطيلة مدة السباق، هذا احلفاظ على السرعة يعرف  السرعة مرت احلفاظ على 800جيب على عدائي 
القدرة على مقاومة التعب عند أداء جهد بدين يتميز بالسرعة وبشدة قصوى أو بأنه  (2006)شحاتة،  والذي يعرفه 
 .دون القصوى

أن هذا السباق هو سباق خمتلط مرت من اجلانب الفسيولوجي فنجد  800أما عند التحدث عن سباق 
 مرت هي 800سهام مصادر الطاقة يف فعالية ركض ريبية إلفوكس أن النسبة التق حيث يرىمتداخل األنظمة الطاقوية 

إذ تتم احلاجة  لالهوائيأي أن النظام املسيطر هنا هو النظام ا (2003)الفتـاح، هوائي  %( 35%( الهوائي و) 65)
بداية بسرعة قصوى مث خفض الشدة مرت إذ تكون ال 100إىل النظام الفوسفوجيين يف بداية السباق وملسافة حوايل 

ويف هناية السباق  اللبينمرت وهنا يكون نظام الطاقة الالهوائي  100خر ألقصوى حىت هناية السباق أو حىت  هلتكون شب
االنطالق بسرعة لتكملة السباق بأقل زمن أو احلصول على املركز األول. لذلك جيب أن يكون هناك تطوير القدرات 

يزداد مستوى تراكمه بشكل عال والذي  سباقك يف هذه الحامض الالكتي ( ألنالقدرة، السعة) تيكيةالالهوائية الالك
 .لتعبيؤدي إىل حدوث ا

يف  السرعةكتساب حىت يستطيع ا  بينالالل هوائيالالتنمية النظام  عداءالتطلب من مرت ت 800فخصوصية 
تحمل ) حىت يتمكن من اهناء السباق بسرعة كتيكيلال ئيالالهواإىل تنمية النظام  العداءكما حيتاج   ،السباق بداية

 .التعبحالة  دون الوقوع يف (السرعة
السرعة، تحمل ) األساسيةات البدنية صفال بعض تنيمةومن هنا جتلت إشكالية الدراسة يف معرفة مستوى 

إىل إضافة  ما قبل املنافسة، يف فرتة التحضري البدين اخلاص وفرتة برنامج تدريبي اقرتاحبمرت  800لفعالية ( السرعة
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ومن هذا  ،مرت 800سباق ب ةاخلاص (، مؤشر التعبوالقدرة الالهوائية اللبنية السعةاملتغريات الفسيولوجية ) تطوير
 التساؤل اجلوهري اآليت:املنطلق أتت دراستنا لتطرح 

بعض و  البدنية الصفات عضبب منحىن التطور اخلاص على يؤثرأن  املقرتح تدرييباللربنامج لإىل أي مدى ميكن 
 مرت؟ 800الفسيولوجية لدى عدائي املتغريات 

 الجزئية:التساؤالت  ـ1ـ1
 800لدى عدائي  السرعةعلى منحىن التطور اخلاص بصفة  املقرتح لربنامج التدرييبا ما مدى تأثري .1

 مرت؟
لدى عدائي  لسرعةا تحمل على منحىن التطور اخلاص بصفة املقرتح لربنامج التدرييبا ما مدى تأثري .2

 مرت؟ 800
لدى  السعة الالهوائية اللبنيةعلى منحىن التطور اخلاص مبتغري  املقرتح لربنامج التدرييبا ما مدى تأثري .3

 مرت؟ 800عدائي 
لدى  القدرة الالهوائية اللبنيةعلى منحىن التطور اخلاص مبتغري  املقرتح لربنامج التدرييبا ما مدى تأثري .4

 ؟مرت 800عدائي 
لدى عدائي  مؤشر التعبعلى منحىن التطور اخلاص مبتغري  املقرتح لربنامج التدرييبا ما مدى تأثري .5

 مرت؟ 800

 فرضيات الدراسة: ـ2

 العامة:الفرضية  ـ1ـ2
على منحىن التطور اخلاص ببعض الصفات البدنية وبعض املتغريات  تأثري إجيايبللربنامج التدرييب املقرتح 

 .مرت 800الفسيولوجية لدى عدائي 

 الجزئية:الفرضيات  ـ2ـ2

 800لدى عدائي  السرعةعلى منحىن التطور اخلاص بصفة  إجيايب املقرتح تأثري لربنامج التدرييبل .1
 .مرت

لدى عدائي  تحمل السرعةعلى منحىن التطور اخلاص بصفة  إجيايب املقرتح تأثري لربنامج التدرييبل .2
 .مرت 800
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لدى  السعة الالهوائية اللبنيةعلى منحىن التطور اخلاص مبتغري  إجيايب املقرتح تأثري لربنامج التدرييبل .3
 .مرت 800عدائي 

لدى  القدرة الالهوائية اللبنيةعلى منحىن التطور اخلاص مبتغري إجيايب  املقرتح تأثري لربنامج التدرييبل .4
 .مرت 800عدائي 

لدى عدائي  مؤشر التعبور اخلاص مبتغري على منحىن التطإجيايب  املقرتح تأثري لربنامج التدرييبل .5
 .مرت 800

 أهداف الدراسة: ـ3
 هتدف الدراسة إىل:

مرت يف كل من بعض الصفات البدنية )السرعة، حتمل السرعة(  800الكشف عن مستوى عدائي  .1
 واملتغريات الفسيولوجية )السعة والقدرة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب(.

بعض الصفات البدنية )السرعة، حتمل السرعة( واملتغريات الفسيولوجية  إقرتاح برنامج تدرييب لتطوير .2
 مرت. 800الالهوائية اللبنية( لدى عدائي )السعة والقدرة 

الصفات البدنية )السرعة، حتمل السرعة( لدى عدائي التعرف على تأثري الربنامج التدرييب املقرتح على  .3
 مرت. 800

املقرتح على املتغريات الفسيولوجية )السعة والقدرة الالهوائية اللبنية،  التعرف على تأثري الربنامج التدرييب .4
 مؤشر التعب(.

 أهمية الدراسة: ـ4
يف فرتة زمنية صغرية جدا إذ ما مت مقارنتها مع ختصصات أخرى، الرياضة يف الوقت احلايل قفزة نوعية  تقفز 

أجل تطوير مستوى األداء الرياضي والوصول بالرياضي  هذه القفزة النوعية ماهي إال نتاج تسابق املختصني يف اجملال من
إىل أعلى قدراته يف أقل وقت ممكن واحملافظة على هذه القدرات يف املقابل إىل أطول وقت ممكن، إضافة إىل متوقع 

من ختصصات أخرى،  أكثر الرياضة يف منتصف العلوم األخرى كوهنا تؤثر وتتأثر مبختلف العلوم األخرى بدرجة كبرية
 وأكرب دليل على ما سبق هو حتطيم األرقام القياسية وارتفاع مستوى األداء الرياضي.

من أجل املسامهة وترك بصمة له يف التطور العلمي احلاصل وتكمن  الباحث وهذه الدراسة تعترب إضافة من
 أمهية هذه الدراسة يف: 
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 :النظريةاألهمية  ـ1ـ4
 مرت البدنية والفسيولوجية. 800التعريف مبتطلبات ختصص  -

 مرت. 800طرق التدريب وكيفية استعماهلا يف ختصص تفيد الدراسة يف توفري معلومات متنوعة حول  -
 هداف منشودة يف جمال التدريب الرياضي.أجل حتقيق أمواكبة البحث العلمي من  -

 اجملال أكثر والقيام ببحوث أكثر.تعترب نقطة إنطالق من أجل البحث يف هذا  -

 :التطبيقيةاألهمية  ـ2ـ4
 مستقبال. الستعمالهقيد الدراسة  املتغرياتإعداد برنامج تدرييب من أجل تنمية وتطوير  -

 مرت باملنطقة. 800توفري نتائج خام ملستوى عدائي  -

 الرتكيز على أمهية الربامج التدريبية املقننة من أجل رفع املستوى الرياضي  -

 إختيار الموضوع:أسباب  ـ5
 موضوعية:أسباب  ـ1ـ5
 قابلية الدراسة للموضوع من مجيع جوانبه. -
 حماولة تسليط الضوء على الطرق احلديثة يف التدريب واستعماهلا. -

 مرت الشباب. 800الـ احتياجات وكذا قدرات عدائي و حماولة وضع برنامج تدرييب يتماشى  -

 نقص الدراسات يف هذا اجلانب. -

 حتقيق بعض االهداف يف جمال تكويننا واليت تعترب مسعى كل باحث من خالل اختيار نوع املوضوع. -

 ذاتية:أسباب  ـ2ـ5
نظرا لألمهية الكبرية اليت حتتلها ألعاب القوى سواء يف جمال التدريب أو يف اجملال الرتبوي، إضافة حلكم 

عليه أكثر، إضافة يف  واالطالعمرت رغبة يف البحث  800وامليل الشخصي لتخصص الرياضي( التخصص )التدريب 
الرغبة يف التميز وذلك بإستعمال أسلوب جديد يف معاجلة املوضوع بنظرة خمتلفة عن املألوف، إضافة للتحفيز الكبري 

العلمية. كل هذه األسباب دفعت ما من أجل خوض هذه املغامرة من قبل األستاذ املشرف ومساعد املشرف وتشجيعه
 املوضوع. الختياربالباحث 
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 المصطلحات وتحديد المفاهيم: ـ6

 برنامج تدريبي: ـ1ـ6
هو أحد عناصر اخلطة وبدونه يكون التخطيط ناقصا، فالربنامج هو اخلطوات التنفيذية يف صورة  :إصطالحا

 .(2003)زيد،  أنشطة تفصيلية من الواجب القيام هبا لتحقيق اهلدف
بني خمتلف طرق وأساليب التدريب لتطوير وتنمية كل من: السعة والقدرة املقنن املزج هو ذلك : إجرائيا

مرت  800 الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب، السرعة إضافة إىل حتمل السرعة من أجل حتسني الرقم الشخصي لعدائي
 .2018/2019رت خالل موسم املنتمني لنادي سرسو أللعاب القوى بتيا

  :السرعة ـ2ـ6
يف  اإلنتقالطرافه ألكرب مسافة ممكنة يف وقت حمدد، أو أهي القدرة على إنتقال اجلسم أو أحد  :إصطالحا

 .(Reiss, 2016) سافة حمددةملأقل وقت ممكن 
ون الدخول يف النظام الالهوائي اللبين لدى أكرب مسافة ممكنة يف أقل وقت ممكن دالقدرة على قطع : إجرائيا

  .املنتمني لنادي سرسو أللعاب القوى بتيارت مرت 800عدائي 

 السرعة:تحمل  ـ3ـ6
 القدرة على مقاومة التعب عند أداء جهد بدين يتميز بالسرعة وبشدة قصوى أو دون القصوى :إصطالحا

 .(2006)شحاتة، 
مرت على إهناء السباق بأكرب سرعة ممكنة  800ختصص نادي سرسو أللعاب القوى  قدرة عدائيهو : إجرائيا

 وذلك مبقاومة محض الالكتيك.

 السعة الالهوائية اللبنية: ـ4ـ6

و تكرار اإلنقباضات العضلية القصوى بالنظام الالهوائي اللبين وتتضمن أهي قدرة اإلحتفاظ  :إصطالحا
 دقيقة 2-1مع مواجهة التعب حىت  (ثابت أو متحرك)صى إنقباض عضلي ممكن األنشطة البدنية اليت تؤدى بأق

  .(2008)مسيعة، 
ضمن  بإنتاجها املنتمني لنادي سرسو أللعاب القوى مرت 800أكرب كمية طاقة يقوم عدائي  يه: إجرائيا

 .النظام الالهوائي اللبين
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 الالهوائية اللبنية:القدرة  ـ5ـ6

قدرة او كفاءة العضلة بإنتاج الطاقة الالهوائية واليت يستخدمها الرياضي ألداء احلركات القوية  :صطالحاإ
 .(2007)رضوان،  والسريعة اليت تتطلبها ظروف اللعب

دي سرسو أللعاب بنا مرت 800لدى عدائي  النظام الطاقوي الالكتيكي يف إنتاج الطاقةهي فاعلية : إجرائيا
 .القوى

 التعب: ـ6ـ6

حالة من اإلخنفاض املؤقت للكفاءة البدنية والوظيفية للجسم، تنشأ كنتيجة ألداء جمهودات بدنية  :إصطالحا
 .(2003)سيد،  تؤثر بشكل واضح على مستوى الفرد وقدرته على اإلستمرار يف األداءقوية ومتالحقة 
نتيجة لرتاكم محض  املنتمني لنادي سرسو أللعاب القوى مرت 800خنفاض النسيب يف كفاءة عدائي اإل: إجرائيا

 .الالكتيك يف العضالت

  متر: 800فعالية  ـ7ـ6
 إحدى فعاليات املسافات املتوسطة حيث يقوم العدائني بقطع دورتني مبضمار ألعاب القوى.: إجرائيا

 للدراسة: المقاربة العلمية ـ7
 800سية ألداء أن العوامل األسا( 1.43.54مرت ) 800طل أمريكي اومليب يف سباق وهو بيرى وويكي 

 مرت تعتمد أساسا على:
عزو هذا إىل كون سباق يو  القدرة والكفاءة العالية على إنتاج الطاقة على طول مدة أداء السباق: -

معا بعض للوصول  مرت يتم فيه إنتاج الطاقة بواسطة كل األنظمة الثالث أي جيب تطويرها كلها 800
 إىل اقصى كفاءة ممكنة إلنتاج الطاقة.

الطاقة الناجتة من كل نظام كليا  استهالكوذلك يضمن أن يتم : اقتصاديةالقدرة على الجري بطريقة  -
 أي أال تضيع الطاقة وأال يتم عدم إستعماهلا.

التعب إىل أخر وقت  وهنا يرى أن النقطة اليت تصنع الفرق تكمن يف تأخريالقدرة على تحمل التعب:  -
 ممكن أو حىت إىل ما بعد هناية السباق.

عن العادات السيئة والتخلص  االبتعادالرتكيز على الراحة والنوم والغذاء وكذا نمط الحياة:  انضباطأهمية  -
 منها.

 :ما يليمرت جيب عليهم إتباع  800ومن أجل حتقيق هذه العوامل يرى أن عدائي 
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 .حتمل السرعةو  لتطوير السرعة استعمال مترينات الهوائية -

 مترينات القدرة اهلوائية.استعمال  -

 استعمال كل من التدريب الفرتي والتدريب التكراري. -

 استعمال التدريب باألثقال. -

 استعمال جري املنحدرات. -

 التدريب يف املضمار أمر حيوي وضروري للتدريب على التحكم يف وترية السرعة واجلري يف املنعرج. -

ما قبل املنافسة يكون الرتكيز على التمرينات الالهوائية بتكرارات أسرع، ووحدات تدريبية للسرعة يف فرتة  -
 لتدريب النظام على إنتاج سرعات عالية ومعاجلة إستجابة الالكتات.

 .(2009)وويكي،  تدريب الالكتات يسمح باستمرار إنتاج الطاقة عند معدل عايل من العدو -

 200/400صنف أ مرت انه يوجد صنفان من العدائني  400يرى كاليد هارت مدرب متخصص يف سباق 
حيث ويرى أن الصنف  حيث يتميزون بصفة حتمل السرعة مرت 400/800مرت حيث يتميزون بصفة السرعة والنوع ب 

 .(2008)هارت،  ة حتمل السرعةهامشيا مقارنة مع تطوير صفأ يستطيع التحسن أكثر كون أن تطوير السرعة يكون 
زئة اجلليكوجني إىل محض جتمرت توليد الطاقة عن طريق  800يتم أثناء سباق  أنهيرى  (2008)شيفر، أما 

 10تدريب عن طريق تكرار اجلري الكتيك )الذي يتحول بعد ذلك إىل الالكتات(، إال أن هذه اآللية جيب تناوهلا يف ال
دقائق، يتم احلصول على  4 - 2ثانية تفصلها راحة مدة كل منها  60 - 30مره بأزمنة قصوى ترتاوح بني  15 -

مرت  800تركيزات عالية من احلمض )اخنفاض معدل درجة األس اهليدروجيين(، بشكل مماثل للحالة الداخلية لعداء 
اجلسم لإلجهاد من هذا النوع لتعلم كيفية التعامل معه. وال بد من وجود متيل إضايف أثناء السباق. وجيب أن يتعرض 

متزايد على اجلسم أثناء الوحدات التدريبية، كما جيب أن تتزايد سرعة التكرارات. وقد يكون من الضروري من الناحية 
م. من املهم أيضا تكرار اجلري مسافة الفسيولوجية والنفسية إجراء أقصى عدد من التكرارات يف فرتة مبكرة من املوس

سرعة اجلري تبقا لوقت املوسم وحالة الالعب. وجيب أن يكون التدريب خاص نظرا ألن  مرت. ختتلف أيضا 800
 .مرت 800اجلسم جيب أن يتعود على املتطلبات اخلاصة ملسافة سباق 

ضاعفة متطلبات السباق مرت جيب أن يشتمل على م 800على الرغم من أن تدريب الالعب على سباق 
قدر اإلمكان، قد يكون من املفيد تضمني طرق بديلة أو متنوعة. ولن يؤدي هذا األمر إىل إضافة حافز فسيولوجي 

 .زائد لتدريب الالعب فحسب، بل إن التنوع أيضا يعمل على حتسني اجلوانب النفسية
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تعترب الدراسات من أهم احملاور اليت جيب على الباحث أن يتناوهلا ويثري حبثه من خالهلا، حيث أنه يستعملها 
الباحث على جمموعة من  طلعإستكمال مقومات البحث العلمي إللحكم، املقارنة، اإلثبات أو النفي. ومن أجل 

للدراسات السابقة ميكن  العميق والناقدة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، إذ أن االستعراض البحوث العربية منها واألجنبي
 أن يساعد الباحث على زيادة كفاية عمله ونوعه.

ونظرا الختالف توقيت اجراء هذه الدراسات واألحباث، قام الباحث بعرضها من خالل الرتتيب التنازيل من 
طبيعتها اىل دراسات عربية وأخرى أجنبية، مث يلي ذلك حتليل ملا سبق األحدث إىل األقدم، وكذا تصنيفها حسب 

نتائج هلذه الدراسات واألحباث، ذلك هبدف استخالص اجلوانب اليت ميكن االستفادة منها يف و عرضه من اجراءات 
 الدراسة.

 الدراسات السابقة والمشابهة والمرتبطة: ـ1
 الدراسات الجزائرية: ـ1ـ1

 حبث علمي منشور مبجلة االبداع الرياضي: اقرتاح برنامج تدرييب رياضي وأثره يف (2014)لعياضي، دراسة 
  ( سنة.18 -16تنمية صفة حتمل السرعة لدى عدائي املسافات النصف طويلة فئة ) 

بحث عينة ال مت اختيارحيث ، اجملموعتني جتريبية وضابطةوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو 
سنة والبالغ  (18 – 16) املتوسطة بأعمارركض املسافات  يفعدائي فريق اوملبيك املسيلة بالطريقة العشوائية من 

 ( عداء لكل عينة.12عداء قسمت عشوائيا اىل عينتني جتريبية وضابطة من ) (24)عددهم 
وملدة  قيقتني راحة بني كل مترين واخر،مترينات يف كل حصة تدريبية مع اعطاء دوقد اشتمل هذا الربنامج على 

 .وحدات تدريبية يف األسبوع (6) اسابيع وبواقع (4)
 .حتمل السرعةبانغسبو لقياس اختبار أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحثان: 

 حيث توصل الباحث إىل: ان للربنامج التدرييب املقرتح لتنمية حتمل السرعة أثر على عدائي املسافات النصف
 طويلة.

 اطروحة دكتوراه بعنوان: تقنني احلمل التدرييب باستعمال التدريب الدائري :(2015)القادر،  دراسة
 واملستمر يف تطوير بعض الصفات البدنية والوظيفية وحتسني االجناز الرقمي لدى عدائي املسافات املتوسطة. 

مت اختيار عينة البحث حيث ، اجملموعتني جتريبية وضابطةج التجرييب ذو وقد استخدم الباحث لذلك املنه
عداء،  (20)سنة والبالغ عددهم  (17 – 16) بأعمار من والية الشلفالقوى لعاب فريقني ألمن  لعمديةبالطريقة ا
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سم الرياضي للمو  ( عدائي فريق الشباب الرياضي لشلف10( عدائي فريق احتاد شبيبة الشلف كعينة ضابطة، و )10)
2012 – 2013 

تتخللها  وحدات تدريبية يف األسبوع (6) اسابيع وبواقع (10)قام الباحث بأعداد برنامج تدرييب خاص ملدة 
 وحدات راحة اجيابية.

 800أما بالنسبة لإلختبارات إسعتمد الباحث على بطارية اختبارات مقننة واليت تقيس اجلانب البدين لعدائي 
 االختبارات اليت تقيس القدرات الفسيولوجية واليت مت عرضها على اخلرباء املختصني. مرت، باإلضافة اىل

حيث توصل الباحث إىل: ان الربنامج التدرييب املقنن حيقق زيادة معنوية يف قياس الصفات البدنية والوظيفية 
 .يف القياس البعدي وبالتايل االجناز الرقمي لدى الناشئني ولصاحل العينة التجريبية

 حبث علمي منشور مبجلة املعيار بعنوان: تأثري التدريب الفرتي املرتفع الشدة على  (2016)واضح،  دراسة
 تنمية بعض الصفات البدنية لعدائي ألعاب القوى مسافات نصف طويلة. 

اختيار عينة البحث بالطريقة  متحيث ، اجملموعة الواحدةوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو 
عدائني  (7)سنة والبالغ عددهم  (13 – 12) بأعمارالنادي الرياضي أللعاب القوى برج بونعامة  عدائيمن  املقصودة

 ذكور.
 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) اسبوع وبواقع (8)قام الباحث بأعداد برنامج تدرييب ملدة 

-12يقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة تالئم عدائي العاب القوى )استخدام طر ن حيث توصل الباحث إىل: أ
( سنة ذكور، وان الربنامج التدرييب املقرتح اظهر نسب اجيابية متفاوتة يف تنمية كل صفة من الصفات البدنية قيد 13

 الدراسة. 

 لتدريب الفرتي املرتفع الشدة على حتسني السرعةحبث علمي منشور بعنوان: أثر ا  (2017)فاتح،  دراسة
 النهائية لدى عدائي املسافات النصف طويلة. 

مت اختيار عينة البحث حيث  اجملموعتني جتريبية وضابطة،وقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو 
سنة والبالغ عددهم  (18 – 17) بأعمارعدائي نادي شبيبة سيدي محلة مسيف أللعاب القوى من قصدية بالطريقة ال

 ( ضابطة.6( جتريبية و )6قسموا عشوائيا اىل جمموعتني ) عداء (12)
مرت، اختبار 300حتمل السرعة اختبار مرت، 30ركض مسافة اختبار أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: 

 مرت.800االجناز الرقمي ركض 
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ملرتفع الشدة هلا تأثري فعال على حتسني السرعة النهائية حيث توصل الباحث إىل: أن طريقة التدريب الفرتي ا
 لدى عدائي املسافات النصف طويلة.

 حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة الرياضية يف اجلزائر بعنوان:  (2017)حربي و قدراوي،  دراسة
 اعتمادا على مؤشر التعب لدى عدائي املسافات املتوسطة.تأثري برنامج تدرييب مقرتح لتنمية صفة حتمل السرعة 

مت اختيار عينة البحث حيث ، اجملموعتني جتريبية وضابطةوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو 
 (6)سنة والبالغ عددهم  (19 – 18) بأعمار عدائي نادي جنوم العاب القوى حاسي حببحمن  مديةبالطريقة الع

 ( ضابطة.3( جتريبية و )3اىل جمموعتني )عدائني قسموا 
 (3)وملدة العام وحتمل السرعة، تحمل الاشتمل على نوع من تدريبات يب قام الباحث بأعداد برنامج تدري

 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) أشهر وبواقع
مرت، 600ري جاختبار ، مرت( 300اختبار حتمل السرعة اخلاص )أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: 

 مرت. 1500و 800البدء من العايل، اختبار كومسني للتنبؤ بأداء  25*8اختبار اجلري املكوكي 

ه توجد فروق ذات داللة احصائية يف تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر نحيث توصل الباحث إىل: أ
ارات البعدية، وتوجد فروق ذات داللة احصائية التعب بني االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لصاحل االختب

يف تنمية حتمل السرعة اعتمادا على مؤشر التعب بني االختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة لصاحل العينة 
 التجريبية.

 اضية يف اجلزائر بعنوان: فاعلية حبث علمي منشور مبجلة خمرب املنظومة الري  (2018)إبراهيم،  دراسة
استخدام الراحة االجيابية والسلبية يف خفض التعب العضلي وفق برنامج مقرتح لتدريبات التحمل اخلاص اعتمادا على 

 مؤشر التعب.
، بأسلوب تدوير اجملموعات املتكافئة الستخدام املتغريات املستقلةوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب 

 – 18) بأعمارعداءات نادي جنوم حاسي حببح أللعاب القوى من  مديةاختيار عينة البحث بالطريقة الع متحيث 
 ( عداءات.3قسمن اىل جمموعتني تتكون كل جمموعة من ) عداءات (6)سنة والبالغ عددهم  (19

ص )حتمل السرعة، العام والتحمل اخلاتحمل الاشتمل على نوع من تدريبات يب قام الباحث بأعداد برنامج تدري
 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) اسبوع وبواقع (12)وملدة حتمل القوة( 

لقياس القدرة الالهوائية  RAST TESTاجلهد الالهوائي اختبار أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: 
 ومؤشر التعب.
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مل السرعة وحتمل القوة( سامهت يف زيادة حتمل التحمل اخلاص )حتن تدريبات حيث توصل الباحث إىل: أ
تراكم محض الالكتيك لدى اجملموعتني يف االختبارين، وأن استخدام الراحة االجيابية يؤدي اىل سرعة التخلص من اثار 

 التعب العضلي لدى عداءات املسافات النصف طويلة.

 الدراسات العربية: ـ2ـ1
 تأثري تدريبات حتملبعنوان:  جملة علوم الرتبية الرياضيةحبث علمي منشور مبجلة   (2006)حبيب،  دراسة

حيث  مرت 800جناز ركض إالالكتيك يف تنمية التحمل اخلاص وحتمل تراكم نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم و  
 القوة(حتمل  –السرعة  )حتملاص ثري تدريبات حتمل الالكتيك يف تنمية التحمل اخلأت هدفت الدراسة إىل التعرف على

  .مرت 800وحتمل تراكم نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم واجناز ركض 
مت اختيار عينة البحث بالطريقة حيث ، اجملموعة الواحدةوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو 

سنة والبالغ  (19 – 18) بأعمارملتوسطة اركض املسافات  القوى يفالعشوائية من العيب شباب اندية قطر بألعاب 
 2006 – 2005العبني للموسم الرياضي  (7)عددهم 

املدربني املعتمدين  أحدقام الباحث بأعداد برنامج تدرييب خاص معتمدا على جتربته وخربته امليدانية كونه 
وى فضال عن املصادر العلمية بألعاب القوى ومستعينا بآراء اخلرباء واملختصني يف جمال علم التدريب والعاب الق

 والفسلجية.
وقد اشتمل هذا الربنامج على نوع من تدريبات حتمل الالكتيك واليت تتميز بالشدة العالية والفرتة الزمنية اليت 

 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) اسبوع وبواقع (8)دقيقة لكل تكرار وملدة  (3ال تتجاوز )

اختبار حجل ملدة دقيقة ، مرت( 300اختبار حتمل السرعة اخلاص )لباحث: أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل ا
اختبار ركض ، قياس نسبة تركيز حامض الالكتيك يف الدم، عرفة مستوى حتمل القوة للرجلنيمل)رجل واحدة بالتناوب( 

 لقياس اإلجناز الرقمي.مرت  800
ثر الكبري يف تطوير التحمل اخلاص )حتمل ن تدريبات حتمل الالكتيك كان هلا االحيث توصل الباحث إىل: أ

دت تدريبات حتمل الالكتيك اىل القدرة على حتمل نسبة زيادة تراكم حامض الالكتيك يف ، أحتمل القوة( –السرعة 
 مرت. 800دت تدريبات حتمل الالكتيك اىل تطور إجناز ركض ، أفرتة أثناء األداء ألطولالدم 
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 استخدام متريناتبعنوان:  جملة علوم الرتبية الرياضيةحبث علمي منشور مبجلة  (2009)أحمد، دراسة 
حيث  مرت لدى العبني من فئة الناشئني 800خاصة لتوزيع محل تدريب التحمل اخلاص وتأثريه على إجناز ركض  

اص وتأثريه على اإلجناز الرقمي لدى هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري مترينات خاصة يف توزيع محل تدريب التحمل اخل
 مرت.  800عدائي 

مت اختيار عينة البحث حيث ، اجملموعة الواحدة تصميم وقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو
 .(8)سنة والبالغ عددهم  (16 – 14) بأعماراملركز التدرييب ونادي الرتبية يف ملعب الكشافة من  العمديةبالطريقة 

 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) اسابيع وبواقع (10ملدة )حث بأعداد برنامج تدرييب قام البا
  التمرينات اخلاصة لتحمل القوة وحتمل السرعة أدت إىل تطوير اإلجناز الرقمي. نحيث توصل الباحث إىل: أ

 استخدام مدةبعنوان:  وث الرتبية الرياضيةدراسات وحبحبث علمي منشور مبجلة  (2011)محمود، دراسة 
ض/د( وتأثريها يف تطوير حتمل السرعة القصري وتركيز  160و 140الراحة بني التكرارات وفق معدل ضربات القلب ) 

حيث هدفت الدراسة إىل التعرف على إستخدام الراحة بني التكرارات  مرت 800حامض اللبنيك بالدم واجناز ركض 
 ومستوى حتمل السرعة القصري وتركيز محض اللنب يف الدم واإلجناز الرقمي.القلب وفق معدل ضربات 

مت اختيار عينة البحث بالطريقة حيث ، اجملموعتني التجريبيتنيوقد استخدم الباحث لذلك املنهج التجرييب ذو  
عداء مت تقسيمهم  14عددهم  ( املنتمني للمركز التدرييب أللعاب القوى البالغU17مرت ) 800العمدية تتمثل يف عدائي 

 من جمتمع البحث. %100يشكلون نسبة إىل جمموعتني جتريبيتني عشوائيا 
 .وحدات تدريبية يف األسبوع (3) اسبوع وبواقع (10)مدة التدرييب  الربنامج إمتد وقد

كيز حامض قياس نسبة تر ، مرت( 300) القصرياختبار حتمل السرعة أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: 
 لقياس اإلجناز الرقمي.مرت  800اختبار ركض ، الالكتيك يف الدم

حتمل السرعة القصري يعطي تقنني األمحال التدريبية مبا يتناسب مع متطلبات ن حيث توصل الباحث إىل: أ
 مرت.  800ائي نتائج إجيابية، تطوير قدرة حتمل السرعة القصري تؤثر إجيابيا يف تطوير مستوى اإلجناز الرقمي لدى عد

 أثر منهاج مقرتح يفبعنوان:  جملة علوم الرتبية الرياضيةحبث علمي منشور مبجلة  :(2012)حسين،  دراسة
حيث  ( مرت لالعيب الشباب بألعاب القوى1500تطوير بعض القدرات البدنية اخلاصة يف مستوى إجناز ركض ) 

املنهاج التدرييب املقرتح يف تطوير حتمل السرعة والقوة املميزة بالسرعة، والسرعة ثري أتعلى  هدفت الدراسة إىل التعرف
اجملموعة لذلك املنهج التجرييب ذو  ةوقد استخدم الباحث مرت. 1500القصوى واملطاولة، واإلجناز الرقمي لعدائي 

أقل من  لوطين العراقي للشباب أللعاب القوىاملنتخب امن  العمديةمت اختيار عينة البحث بالطريقة حيث ، الواحدة
  .العبا (13)سنة والبالغ عددهم  20
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 أسابيع حيث مت مراعاة تنوع التمارين والتدرج بالشدة واحلجم وفرتات الراحة. 8امتد الربنامج التدرييب ملدة 
توى اإلجناز لدى وجود تطور يف الصفات البدنية املستهدفة مما أدى إىل رفع مسإىل:  ةالباحث تحيث توصل

 عينة البحث.

 حبث علمي منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية بعنوان: مقارنة يف القدرة الالهوائية   (2017)مرزوك،  دراسة
  مرت للمتقدمني. 1500و 800، 400ومؤشر التعب بني عدائي فعاليات 

 العمديمت اختيار عينة البحث بالطريقة حيث ، والدراسةملالئمته  يالوصفوقد استخدم الباحث لذلك املنهج 
( 8مرت، )400( عدائي 8عداء، ) (23)والبالغ عددهم ( 1500 -800 -400عدائي النخبة للمسافات )من 

 مرت. 1500( عدائي 7مرت و )800عدائي 
 واملتكررةرات االنطالقات السريعة (، اختباوالوزنباإلختبارات التالية: القياسات اجلسمية )الطول  قام الباحث

RAST TEST  

سرعة الركض  وارتفاعحيث توصل الباحث إىل: أن معدل القدرة الالهوائية ينخفض مع زيادة طول املسافة 
 مرت. 1500و 800، 400مرت، مع وجود فروق بني عدائي 400اعلى معدل قدرة لدى عدائي  وكان

مرت مما يدل على هبوط  1500اعلى مؤشر لدى عدائي  وكانمع زيادة طول املسافة  مؤشر التعب يرتفع وأن
 مرت. 1500و 800، 400كبري بالقدرة الالهوائية للعدائني، مع وجود فروق بني عدائي 

 م تدريبا التحملحبث علمي منشور مبجلة كلية الرتبية الرياضية بعنوان: تقيي  (2018)كيطان،  دراسة
 مرت. 800اخلاص على وفق اختبار كومسني حلمض الالكتيك وعالقته بإجناز ركض  

الوصفي وللتعرف على التقومي التتبعي عمد الباحث اىل اعتماد االسلوب وقد استخدم الباحث لذلك املنهج 
 لفئةئي منتخب شباب العاب القوى عدامن  عمديةمت اختيار عينة البحث بالطريقة الحيث ، املقارن التتبعي )الطويل(

 2018 – 2017الرياضي  للموسم %100ميثلون جمتمع البحث بنسبة  العبني (5)والبالغ عددهم املتقدمني، 
مرت، قياس  1500مرت و 800كومسني للتنبؤ بركض مسافيت اختبار  أما بالنسبة لإلختبارات إستعمل الباحث: 

 .(Lactate pro)نسبة محض اللنب يف الدم جبهاز القياس 

مرت 800حيث توصل الباحث إىل: أن تدريبات التحمل وفق اختبار كومسني اليت يتبعها مدريب راكضي مسافة 
حتتاج اىل اعادة النظر يف حتسني العمليات الكيميائية داخل اخلاليا العضلية لزيادة قدرة العدائني على انتاج محض 

  ة تراعي مبدأ اخلصوصية يف تدريبات التحمل.الالكتيك وبصورة مستمر 
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 :التعليق على الدراسات السابقة ـ2

 يوضح التعليق على الدراسات السابقة 1جدول رقم 

 التعليق على حمتوى الدراسات العناصر األساسية

 األهداف

درات على بعض القفرتي غالبية الدراسات هدفت إىل معرفة أثر التدريب 
، ومنها ما هدفت مؤشر التعبالفيسيولوجية والبدنية كالقدرة الالهوائية و 

لتطوير بعض القدرات تحمل ال اتإىل التعرف على مدى تأثري تدريب
، بينما هناك دراسات استخدمت وحتمل القوة تحمل السرعةكالبدنية  

وسرعة االسرتجاع لدى ، حتمل محض اللنبلتحسني  برامج تدريبية مقننة
 مرت. 800دائي ع

الربنامج التدرييب
 

املستمر والفرتي املرتفع تنوعت طرق التدريب املستخدمة بني التدريب  طرق التدريب املستعملة
 .والتدريب التكراري الشدة

 .، البيليومرتيالدائري استعملت أسلوب التدريب بعض الدراسات أساليب التدريب املستعملة

 أسبوع. 12أسابيع و 04حت املدة ما بني تراو  مدة الربنامج التدرييب

 وحدة يف األسبوع. 03اىل  02تراوح عدد الوحدات التدريبية من  عدد احلصص يف األسبوع

اجلانب التطبيقي
 

 املنهج املستخدم

الدراسات استخدمت املنهج التجرييب، واختلفت يف التصاميم ما  بعض
ضابطة( و )جتريبية و  بني تصميم اجملموعة الواحدة، تصميم اجملموعتني

 ( وتصميم تدوير اجملموعات املتكافئة.2وجتريبية 1)جتريبية

أما البعض االخر استخدم املنهج الوصفي وذلك من أجل الدراسات 
 املقارنة.

 فرد. 24-05تراوح حجم العينة يف الدراسات السابقة ما بني  عددها
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عينة 
 البحث

 نوعها
جامعية بني طلبة من منتخبات اختلفت عينات الدراسات السابقة 

وتنوعت ختصصاهتم بني عدائي ألعاب القوى  ورياضيني من أندية مدنية.
 والعيب كرة قدم، كرة السلة، الكرة الطائرة.

طريقة 
 الدراسات السابقة. اغلبمت اخيار العينة بطريقة قصدية يف  اختيارها

 2018و 2006بني  اجريت الدراسات املقدمة يف الفرتة ما اجملال الزمين

 وسائل مجع البيانات
 والفيسيولوجيةاتفقت كل الدراسات يف استخدام اإلختبارات البدنية 

 املورفولوجية. والقياسات

األدوات اإلحصائية 
 املستعملة

 مرتيةالسكيو باط وذلك حلساب املعايري مت استخدام معامالت االرت
ر التوزيع الطبيعي للتأكد ألدوات القياس، واختبار ليفني وشابريو واختبا

من جتانس عينات البحث، وكذا املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية، إضافة إىل اختبار ت بأنواعه ملقارنة الفروق بني نتائج اجملموعات 

 )الضابطة والتجريبية(، والقياسات )القبلية والبعدية(.

 أهم النتائج
يب التدريب اليت طبقت من توصلت الدراسات إىل أمهية طرق وأسال

خالل الربامج التدريبية لتطوير وحتسني الصفات البدنية، واملتغريات 
 الفيسيولوجية اليت وضعت من أجلها.
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة والمشابهة والمرتبطة: ـ3

ثية أمام الباحثني قصد تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية جادة ميكنها أن تفتح آفاقا علمية وحب
 نقاطالمن يف مجلة  الباحثالدراسات هذه  حيث ساعدتخوض غمار البحث بأقل تكلفة ويف أقل وقت ممكن أيضا، 

 يف حتديد خطوات الدراسة وإجراءاهتا من حيث:متثلت 
 حتديد املنهج املناسب لطبيعة الدراسة وهو املنهج التجرييب. -

 .جمهاحتديد العينة وطريقة اختيارها وح -

 التعرف على أهم االختبارات املستخدمة وحتديد أنسبها.  -

 حتديد مدة تطبيق الربنامج التدرييب وعدد الوحدات التدريبية يف االسبوع. -

 .مع متطلبات هذا البحثاإلحصائية املناسبة  حتديد املعاجلات -

 بنتائج هذا البحث على ضوء نتائج الدراسات السابقة واملشاهبة.االسرتشاد  -

على ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة هذه الدراسات  والوقوفعرف على طرق عرض ومناقشة النتائج الت -
 .لتفسري وتأكيد نتائج الدراسة احلالية

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلطار النظري 

 للدراسة

 

 

 



 24  اإلطار النظري للدراسة

 الطاقة: ـ1
هام متمثلة يف العمليات حيتاج اإلنسان يف حياته اليومية إىل الطاقة من أجل قيامه مبهامه سواء كانت هذه امل

 42الذي ميتد ملسافة اراثون امل سباق يف كاهلضم والتنفس، أو يف التنقل والعمل. حىت يف اجملال الرياضي سواءاحليوية  
حيث  ATPوسريعة( مثل الوثب والرمي. يتم إنتاج هذه الطاقة من مركب كيميائي يدعى كلم أو احلركة الواحدة )قوية 

 ملصدر الرئيسي إلنتاج الطاقة يف جسم اإلنسان أي حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة بني روابطه إىل طاقة ميكانيكيةيعترب ا
 )اإلنقباض العضلي(.

 كمصدر رئيسي للطاقة:  ATP ـ1ـ1
عروف يف اخلاليا احلية، فامل واملباشر للطاقةعبارة عن مركب كيمائي غين جدا بالطاقة وهو املصدر األساسي 

العناصر املستخلصة من الغذاء يف توليد الطاقة، وإمنا تستخدم الطاقة أن خاليا اجلسم ال تستخدم بصورة مباشرة 
 .(2007)رضوان،  ATP  املستخلصة من الغذاء يف بناء وإعادة تكوين 

بني ر الريبوز، وثالث جمموعات فوسفاتية، وحتتوي الروابط من القاعدة النيرتوجينية أدينني، وسكATPيتألف 
الفوسفاتية على طاقة كيميائية خمزنة بكميات كبرية وميكن هلذه الطاقة أن تنطلق عند حتطم إحدى روابط  اجملموعات

مول،  /حراريكيلوسعر   7.3، تتحرر طاقة مقدارها والثالثةالفوسفات، فعند حتطم الرابطة بني جمموعيت الفوسفات الثانية 
بني جمموعيت الفوسفات األوىل والثانية لينتج وقد تتحطم الرابطة  ADPكما ينتج مركب أدينوزين ثنائي الفوسفات 

 .(2011)زاهر،  إضافة إىل الطاقة AMPمركب أدينوزين أحادي الفوسفات 
هو املصدر املباشر للطاقة يف جسم اإلنسان ولوجوده يف كل خاليا اجلسم يصبح اإلنسان  ATPبناء على أن 

يف اجلسم تعترب كمية حمدودة جدا،  ATPجاهزا يف أي حلظة لتنفيذ العمل املطلوب على وجه السرعة، إال أن كمية 
عمل عضلي سريع ولكن لفرتة غ، وهي كمية تكفي اإلنسان ألداء 85الكمية املخزنة منه يف أي وقت حيث تبلغ 

زمنية قصرية ال تتعدى بضع ثواين، ولذلك وحىت يستمر الفرد يف إنتاج الطاقة ال بد من مصادر تساعده على إعادة 
 .(2003)الفتـاح،  الطاقةبصفة مستمرة وإال يتوقف اجلسم عن إنتاج  ATPبناء 

حيث أن مجيع األنشطة والتخصصات الرياضية أمهية كبرية يف اجملال الرياضي،  ATPالباحث أن ملركب يرى 
تتطلب طاقة سواء كانت طويلة املدة أو قصرية، حيث يعترب احلجر األساس يف عملية اإلنقباض العضلي، نظرا إلستعمال 

السيالة العصبية، وية، اهلضم واإلمتصاص، الدورة الدم: التنفس، الطاقة الناجتة عن تكسري الروابط الفوسفاتية يف عملية
  توفري احلرارة يف العضالت )اإلمحاء( .... إخل.  عمل الغدد الصماء، ،()التقلصالنشاط العضلي 
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 أنظمة إنتاج الطاقة: ـ2ـ1
 املصدر األساسي إلنتاج الطاقة يف اجلسم من أجل اإلستمرار يف أداء وظائفه، حيث الطاقة اليت ATPيعترب  

تنشأ من تكسري هذا املركب ال يستهان هبا حيث تدخل يف كل العمليات احليوية يف جسم اإلنسان، ونظرا لكون أن 
 :ATPتوفره يف اجلسم بكميات قليلة البد من وجود أليات إلعادة بناء هذا املركب حيث توجد ثالث عمليات إلنتاج 

 .PCيف هذا النظام من مركب الفوسفوكرياتني  ATPويتم إعادة بناء  :ATP-PCالنظام الفوسفاتي  -

يف هذا النظام عن طريق تكسري  ATPويتم إعادة بناء  الغلكزة الالهوائية )نظام حمض الالكتيك(:نظام  -
 .2Oاجلزئي للغلوكوز أو الغاليكوجني يف غياب 

 يف هذا النظام ويتكون من جزءين:  ATPدة بناء ويتم إعا نظام األكسجين: -

 التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.  -أ

 الغذائي لألمحاض الدهنية. التمثيل  -ب

 النظام الفوسفاتي: ـ1ـ2ـ1

 كمصدر رئيسي للطاقة:  ATP)راجع: خاليا اجلسم بالطاقة، ولكن كميته يف اجلسم حمدودة جدا  ATPميد 
بأقصى سرعة له، وهلذا جند أن اجلسم مرت  100وهذه الكمية يستنفذها اجلسم عندما يعدو الفرد مسافة  (،24ص 

 من جديد وذلك إلمداد اجلسم بصفة مستمرة بالطاقة. ATPيف حاجة إىل ختليق وإعادة تركيب 
 PCيف اجلسم يلزم وجود طاقة، وهذه الطاقة تستمد من إنقسام فوسفات الكرياتني  ATPتصنيع دة وإلعا

يف خاصية واحدة هي: أن الطاقة  ATPخر غين بالطاقة، موجود يف اخلاليا العضلية، يشبه مركب آمركب فوسفايت وهو 
 .(2007)رضوان،  اخلاصة هبما املخزنة يف كليهما توجد يف الروابط الكيميائية

على رابطة فوسفات  حيتويلكونه مازال نظرا  ATPإلعادة بناء  ADPالطاقم من مركب  أن يتم حتريروميكن 
وهو  AMPونو فوسفات م أدينوزينويتبقى  ATPلبناء جزئ  ADPقوية غنية بالطاقة ويتم ذلك بإستخدام جزيئني من 

  .(2011)زاهر،  ال يستخدم يف إنتاج الطاقة

 القدرات الالهوائية الفوسفاتية: ـ1ـ1ـ2ـ1

 القدرة الالهوائية الفوسفاتية: ـ1ـ1ـ1ـ2ـ1

رب هي القدرة على إنتاج الطاقة يف أقل زمن ممكن ألداء عمل عضلي قصري إعتمادا على نظام الفوسفات، وتعت
 اسات القدرة الالهوائية هي مبثابة قياسات احلد األقصى لعمليات التمثيل الغذائي إلنتاج الطاقة.قي
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)الــفتاح،  ثواين 10وميثل قدرة العضالت على القيام بإنقباضات عضلية باحلد األقصى هلا خالل فرتة زمنية حىت 
2007). 

 سفاتية:السعة الالهوائية الفو  ـ2ـ1ـ1ـ2ـ1

واختبارات هذا النوع من السعة ثواين أو أقل  10تتضمن األداء الرياضي الذي يستمر لفرتة زمنية قصرية حوايل 
الالهوائية القصرية هتدف إىل قياس كفاءة العضالت الالهوائية بدون محض الالكتيك، وهذا يعين نظام إنتاج الطاقة 

دا على كرياتني فوسفات ودون تكسري الغاليكوجني، ولذلك ال ينتج محض إعتما ATPالذي يعتمد على تكوين 
الالكتيك وهذا عادة يكون يف األداء العضلي الذي يتميز بالسرعة والقوة القصوى أو األنشطة اليت تتميز بالقوة 

 .(2007)الــفتاح،  اإلنفجارية

 ام الفوسفاتي:العناصر البدنية المرتبطة بالنظ ـ2ـ1ـ2ـ1

تتم خالل جزء من  ATPأن عملية إنتاج الطاقة من مركب الفوسفوكرياتني إلنتاج إحدى خواص هذا النظام 
الثانية، ويف الواقع أن كل الطاقة املخزنة يف الفوسفوكرياتني يف العضالت تكون متوفرة فورا للتقلص العضلي متاما مثل 

 .ATPالطاقة املخزنة يف 
مرت، وهلذا  100ثواين، وهي كافية تقريبا جلري  10-8ميكن هلذا النظام توفري قدرة عضلية قصوى ملدة  حيث

 .(1996)هول، فإن الطاقة من هذا النظام تستعمل لالندفاعات القصوى السريعة لقدرة العضلة 
 تتمثل اخلصائص البدنية املندرجة حتت هذا النظام يف:

 .السرعة -

 القوة القصوى. -

 اإلنفجارية.القوة  -

 بالنظام الفوسفاتي: منهجية التدريب الخاصة ـ3ـ1ـ2ـ1

بقصر مدة األداء لكون أن التفاعالت املسؤولة عن إنتاج الطاقة يف هذا النظام تفاعالت يتميز هذا النظام 
 قليلة جدا يف العضلة.لطاقوية إىل أن كمية املواد ا مما يؤدي نفاذ املواد الطاقوية بسرعة إضافة مباشرة وسريعة

-5 نيب لقدرة تتميز بقصر فرتة األداء ماالتمرينات اخلاصة بتنمية اأن طبيعة  (2003)الفتـاح، حيث يرى 
ت دقائق إلعطاء الوقت الكايف الستعادة استشفاء املكونا 3-2ثانية، وبالشدة القصوى وفرتات الراحة الطويلة  10

 .وتراکم حامض الالكتيك الالهوائيالفوسفاتية وجتنب إنتاج الطاقة 
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تنمية اإلمكانات الالهوائية جيب مراعاة أن تكون فرتة الراحة كافية التسديد جزء كبري  متريناتوعند استخدام 
 استهلكت أثناء بناء املركبات الفوسفاتية اليتلمن الدين األكسجني، أي كمية األكسجني اليت حتتاج إليها العضالت 

تكرارات مع إعطاء فرتة  4-3ل جمموعة على ك  حتتوىولذلك يفضل أن يتم تنفيذ التمرين يف شكل جمموعات  ،األداء
دقائق( حيث تساعد فرتة الراحة على استعادة مكونات الطاقة الفوسفاتية وال تضطر  7-5راحة طويلة بني اجملموعات )

 نظام حامض الالكتيك وبدال من أن يكون اهلدف هو تنمية السرعة جند أالعضلة للعمل بنظام طاقة آخر، وهو ن
 السرعة. اهلدف حتول إىل تنمية حتمل

 ،(1997)البساطي، ، (1999)بسطويسي، ، (1994)عالوي، ، (2001)محاد، يرى كل من 
 : (Weineck, 1997)، (Reiss ،2016)، (2003)زيد، ، (2011)زاهر، ، (2003)الفتـاح،  

كل من سعة وقدرة هذا كل من طريقيت التدريب الفرتي مرتفع الشدة والتدريب التكراري هلا تأثري كبري على تطوير    أن
النظام، حيث أن كل من الطريقتني تعتمدان على تكرار التمرينات بالشدة العالية حىت القصوى مع إعطاء فواصل راحة 

 .)ختتلف بني الطريقتني(

 فوسفاتي:في النظام الأسباب التعب  ـ4ـ1ـ2ـ1

فيلعب نضوب خمزون الفوسفاجينات داخل العضلة دورا مهما جدا يف تطوير  الفوسفاتيةعند أداء التمارين 
مبقدار  ATPالتعب العضلي وخاصة يف متارين القدرة القصوى أو القريبة من القصوى وعند هناية أدائها ينخفض تركيز 

هلذه  الفوسفاجيناتيف املستوى النهائي، وطاملا تعمل ( %90-80دار )فانه ينخفض مبق CPأما تركيز ( 30-50%)
التمارين كمصدر قيادي نشط، فإن نضوهبا يؤدي إىل استحالة احملافظة على القدرة املطلوبة للتقلصات العضلية، وكلما 

ة العمل أقل، وعندئذ يف العضالت العاملة عند هناي الفوسفاجيناتكانت قدرة األمحال أقل كلما كان اخنفاض حمتويات 
يكون دور هذا االخنفاض يف تطوير التعب العضلي صغريا، أما عند أداء التمارين األوكسجينية فال حيدث اخنفاض يف 
املخزون داخل العضالت بالنسبة للفوسفوجني، أو يكون هذا االخنفاض غري كبري، لذلك ال تلعب اآللية احلالية أي 

 .(2014)خـربيط،  دور يف تنمية التعب

 :الغلكزة الالهوائيةنظام  ـ2ـ2ـ1

هي قدرة عضالت الالعب على متابعة األداء وتكرار العمل العضلي بأقصى سرعة وقوة ومبا يضمنه ذلك من 
 د(02( ثا إىل أقل من دقيقتني )50حتمل التعب الناتج عن تراكم حامض الالكتيك بالعضلة )ملدة ترتاوح من )

 .(1994)الـفتـاح، 
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الالهوائية، وخيتلف هنا مصدر  زةالغلكالهوائيا بواسطة عملية  ATPيعتمد هذا النظام أيضا على إعادة بناء 
الطاقة حيث يكون مصدرا غذائيا يأيت من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات اليت تتحول إىل صورة بسيطة يف شكل سكر 

وز ميكن إستخدامه مباشرة إلنتاج الطاقة، أو ميكن أن خيزن يف الكبد أو العضالت على هيئة جليكوجني جلوك
. وإذا كان لإلنقباض العضلي من أن يستمر لفرتة أطول بوترية عالية )أي أن (2003)الفتـاح،  إلستخدامه فيما بعد

بد من مشاركة مصادر أخرى غري فوسفات الكرياتني، حيث يتحلل أي منهما من شدة اجلهد البدين مرتفعة(، فال
هو إال خطوة يتم بعدها إجتاهه إىل حتلل الهوائي ينتهي  مركب ذي ذرات إىل مركب آخر هو محض البريوفيك ما

اهلوائي.  للحبمض الالكتيك ويطلق عدد حمدود من أدينوسني ثالثي الفوسفات بشكل سريع جدا، أو يتجه إىل التح
إىل التحلل الالهوائي أو اهلوائي؟ إن الذي حيدد ذلك هو يف الواقع شدة  البريوفيكلكن ما الذي حيدد إجتاه محض 

  (2009)اهلزاع،  اجلهد البدين  الطلب على الطاقة، أي شدة االحتياج ألدينوسني ثالثي الفوسفات، والذي يرتبط بشدة
لزاما أن يتحول  البريوفيكان الطلب على الطاقة عالية جدا كما يف اجلهد البدين املرتفع الشدة، فإن معظم محض فإذا ك

إىل محض اللبنيك وينتج بذلك ثالثة من أدينوسني ثالثي الفوسفات، نظرا ألنه يتم فقدانه أدينوسني ثالثي الفوسفات 
)اهلزاع،  ثنائي الفوسفات - 6 .1فوسفات إىل فركتوز  6فرکتوز  حتويلواحد أثناء خطوات حتلل اجللوكوز، وهي خطوة 

2009). 
املعدل، وبالرغم الزال ميثل  ببطيءإن تزويد الطاقة من خالل محض الالكتيك مقارنة بالنظام الفوسفايت يتميز  

ث من األنشطة عالية الشدة، ويسمى هذا النظام غالبا 90دة مل ATPمن ال  كافيةسرعة جيدة نسبيا كما ينتج كمية  
 . (1996)هول،  بالتنفس الالهوائي

اليت ميكن إستعادهتا من إنشطار السكر مقارنة حبالة إمتام  ATPومن عيوب نظام حامض الالكتيك قلة كمية 
إىل  غ تؤدي 180فإن كمية اجلليكوجني اليت مقدارها  ملثالجني، وعلى سبيل ايف وجود األكس الكيمائيةعالت االتف

 اجلليكوجنيفقط يف حالة غياب األكسجني )الالهوائي( بينما تؤدي نفس هذه الكمية من  ATPمول  3بناء  استعادة
 الغلكزةيعتمد على (، إال أن النشاط البدين الذي )هوائييف حالة وجود األكسجني  ATPمول  39إىل إستعادة بناء 

ويرجع السبب يف ذلك  مول، 1.2حيث ال تزيد حاجة اجلسم عن  ATPإىل إعادة كمية كبرية من  ال حيتاجالالهوائية 
مت إنشطار كل  غ من حامض الالكتيك قبل ظهور التعب ، فإذا ما70-60إىل أن العضلة والدم ميكنها وجود حوايل 

 من  ن العضلة والدم ال يستطيعان حتمل كمية احلامض الالكتيك املنتجةغ فإ180اليت مقدارها  اجلليكوجنيكمية 
 ، ولذا فإن حامض الالكتيك يف هذه احلالة يعترب معوقا لألداء العضلي.غلوكوجني غ(180)

 ATPويتميز إستخدام نظام حامض الالكتيك يف إنتاج الطاقة بسرعة إمداد العضلة باملصدر املباشر للطاقة  
دقائق تعتمد بدرجة  3إىل  1على سبيل املثال فإن األنشطة الرياضية اليت تؤدي بالسرعة العالية خالل فرتة زمنية من و 
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وحتدد خصائص  تالم800 رتم400كبرية على نظام الفوسفات ونظام حامض الالكتيك، ومن هذه األنشطة العدو 
 طاقة نظام حامض الالكتيك فيما يلي:

 .إىل وجود األكسجنيال حيتاج هذا النظام  -1
 اجللوكوز(. )اجلليكوجنييعتمد فقط على الكربوهيدرات كمصدر للطاقة   -2

 .ATPينتج هذا النظام كمية من الطاقة تكفي إلستعادة مقدار قليل من   -3

 . (2003، )الفتاح يرتاكم حامض الالكتيك يف العضالت ويكون أحد مسببات التعب العضلي -4

 القدرات الالهوائية الالكتيكية: ـ1ـ2ـ2ـ1

 :القدرة الالهوائية الالكتيكية ـ1ـ1ـ2ـ2ـ1

تعرف بأهنا أعلى معدل حيدث عند إنتاج الطاقة أو الشغل دون مسامهة أو تأثري للطاقة اهلوائية، وتقاس قدرة 
القدرة باعتباره مؤشرا ناجتا من وقد مت إستخدام مفهوم  2Oالفرد الالهوائية بقدرة جسمه على العمل بدون توفر 

 .(2008)مسيعة،  اإلختبارات الالهوائية واليت تتطلب العمل البدين بأقصى جهد يصل إىل حوايل دقيقتني

  السعة الالهوائية الالكتيكية: ـ2ـ1ـ2ـ2ـ1

لبين وتتضمن األنشطة البدنية هي قدرة اإلحتفاظ أو تكرار اإلنقباضات العضلية القصوى بالنظام الالهوائي ال
 .(2008)مسيعة،  دقيقة 2-1اليت تؤدى بأقصى إنقباض عضلي ممكن )ثابت أو متحرك( مع مواجهة التعب حىت 

 الالكتيكي:العناصر البدنية المرتبطة بالنظام  ـ2ـ2ـ2ـ1

 حدود الدقيقتني أي تندرج ضمنه كل حيث يصل إىل مقارنة مع النظام السابق يتميز هذا النظام بطول زمنه
 (2009)اهلزاع،  (2003)الفتاح، يرى كل من: فيها زمن األداء الدقيقتني حيث األنشطة البدنية اليت ال يتعدى 

 تندرج الصفات البدنية التالية:أنه  (2008)حممود ا.،  (2008)مسيعة،  (2014)خـربيط، 
 .حتمل السرعة -

 حتمل القوة. -

  :كتيكيال لمنهجية التدريب الخاصة بالنظام ا ـ3ـ2ـ2ـ1

 خيضع هذا النظام ملستويني أساسيني:
مع الالكتات يف ل الالكتات هو تقليل معدل جتإذا كان هدف تدريب تدريبات حتم تدريب إنتاج الالكتات:

العضلة، فإن هدف تدريبات إنتاج الالكتات عكس ذلك وهو زيادة إنتاج الالكتات بالعضلة، وحتتاج كثري من األنشطة 
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مرت عدو، فإن طبيعة األداء هنا تتطلب أقصى سرعة  400مرت و 50الالهوائية إىل هذا النوع من التدريب مثل سباق 
 الالهوائية  الغلكزةول من مترينات القدرة وهذا يعين احلاجة إىل مزيد من اإلعتماد على ملدة أط

تنمية حتمل االكتات إىل تنمية قدرة العضلة على حتمل األداء العضلي الناتج  فهتد تدريب تحمل الالكتات:
  .(2003)الفتـاح،  عن نظام الطاقة الالهوائي بنظام حامض الالكتيك أي حتمل السرعة

أن يكون تكرار األداء يف اجلري بالسرعات األقل من القصوى أو القريبة من القصوى، مع إعطاء فرتة حيث 
راحة طويلة نسبيا بدرجة تسمح بإمكانية التكرار بنفس مستوى سرعة األداء، وميكن أداء جمموعة من التكرارات مع 

دقيقة وتكون مسافات التكرارات قصرية مع مراعاة زيادة فرتة الراحة بني  4إىل  2راحة بني كل تكرار واخر من 
 دقيقة. 15إىل  10اجملموعات لتكون يف حدود 

 التدريب بالسرعة القصوى أو األقل من القصوى ملسافات تزيد عن املسافة األصلية مرتني. -
 عن املسافة األصلية. 20إىل %  10زيادة مسافة التدريب بالسرعة القصوى يف حدود  -
م سرعة ثابتة، مث 50م سرعة متزايدة مث 50استخدام أسلوب السرعات املتغرية خالل قطع املسافة ، مثال  -

 م سرعة متزايدة مرة أخرى. 50
 .(2003)الفتاح، مرتا  60إىل  30أداء تكرارات مرتفعة الشدة ملسافات قصرية  -

 :الالكتيكيب في النظام أسباب التع ـ4ـ2ـ2ـ1

( يلعب دورا قياديا أو مؤثرا يف التأمني الطاقي للعضالت العاملة عند أداء الغاليكوجنيإن حتلل السكر )حتلل 
متارين القدرة الالأوكسجينية القريبة من القصوى وكذلك القدرة األوكسجينية القصوى، ونتيجة هلذا التفاعل تتكون كمية 

( يف اخلاليا العضلية ونتيجة PHمما يؤدي إىل ارتفاع يف تركيز األيونات اهليدروجينية )اخنفاض  كبرية من حامض اللبنيك
لذلك تتعرقل سرعة حتلل السكر وسرعة نواتج الطاقة الضرورية للمحافظة على قدرة التقلصات العضلية املطلوبة، وهبذا 

ضالت العاملة، كآلية قيادية للتعب العضلي عند أداء متارين ( يف العPHالشكل يكون جتميع حامض اللبنيك )اخنفاض 
القدرة الالغازية دون القصوى، كما إهنا ستكون طبيعية جدا عند أداء التمارين الالأوكسجينية القريبة من القصوى 

 ليكوجنياجلوالقدرة األوكسجينية القصوى، وخالل فرتة أداء متارين القدرة الالأوكسجينية القصوى مل يفلح حتلل 
باالنشطار، فلذلك يكون جتمع األسيد يف اخلاليا العضلية غري كبري، فكلما كانت قدرة احلمل يف متارين القدرة 
الالأوكسجينية أقل كلما كان دور حتلل السكر الالأوكسجيين يف نواتج النشاط العضلي اصغر، وفقا لذلك سيكون تركيز 

التايل ال حيدث هناك جتمع بكميات كبرية لألسيد يف العضالت عند أداء األسيد يف العضالت يف هناية العمل أقل، وب
متارين القدرة الالأوكسجينية القصوى، وكذلك عند أداء متارين القدرة الغازية غري القصوى وهلذا السبب ال تكون هناك 

مصادر الكربوهيدرات وبالدرجة أية أمهية هلذه اآللية يف تطوير التعب العضلي، أما بالنسبة لبعض التمارين فيلعب نضوب 
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ارين األوكسجينية القصوى بالطاقة، فعند ماألساسية اجليليكوجني كمصدر أساسي لتأمني التمارين الالأوكسجينية والت
أداء هذه التمارين ينشطر هو بطريقة الأوكسجينية بشكل استثنائي تقريبا مع تكون األسيد الذي يؤدي إىل اخنفاض 

PH لجليكوجني العضلي بسرعة، األمر الذي حيدد يف النهاية جعل هذه التمارين قصرية فلذلك صرفه ل وخفض سرعة
٪ من احملتويات النهائية وال ميكن 30يكون صرف اجلليكوجني العضلي عند أداء هذه التمارين غري كبري إذ يصل إىل 

كوز الدم يف التمارين األوكسجينية اعتباره عامال مهما للتعب العضلي، إن الكربوهيدرات )اجلليكوجني العضلي وجلو 
القريبة من القصوى تعمل كمصادر طاقة أساسية للعضالت العاملة واملستخدمة يف التفاعالت املؤكسدة، ولقد مت إثبات 
أمهية املصادر الكربوهيدراتية للجسم لكفاءة األداء األوكسجينية القريبة من القصوى يف أحباث خاصة، وفيها قام 

من احلد األقصى الستهالك ٪( 75تبار بأداء التمارين األوكسجينية القريبة من القصوى )مبستوى يقارب اخلاضعون لالخ
األوكسجني مرة واحدة برتكيز اعتيادي للجليكوجني يف العضالت ويف الكبد باستعمال وجبة غذائية اعتيادية وخمتلفة، 

العمل اخنفض تركيز اجلليكوجني يف العضالت إىل الصفر دقيقة تقريبا ويف هناية  90وقد استغرق معدل تنفيذ التمرين )
أيام( ويف بعض احلاالت وعلى امتداد  3تقريبا، وقام اخلاضعون لالختبار بأداء التمرين نفسه مرة أخرى بعد مضي )

دث استعادة األيام الثالثة هذه مل تضم الوجبة الغذائية مادة الكربوهيدرات )وجبة زاللية دهنية( وخالل هذه األيام مل حت
اجلليكوجني املصروف يف العضالت والكبد، لذلك مت تكرار التمرين يف حالة تركيز اجلليكوجني املنخفض واخنفضت 

 .(2014)خـربيط،  دقيقة 60استمراريته القصوى كحد متوسط إىل 

 طرق التخلص من حامض الالكتيك: ـ5ـ2ـ2ـ1

 و العرق ويكون ذلك بدرجة طفيفة جدا.خروج حامض الالكتيك مع البول أ -

وحيدث ذلك يف الكبد ويف العضالت ويتحول إىل جليكوجني للمساعدة  جليكوجنييتحول إىل جلوكوز أو  -
باملقارنة بعملية التخلص منه ولذلك فإن الكمية اليت حتويلها  ببطيءباإلمداد بالطاقة وهذه العملية تتم 

 .حلامض الالكتيكتتمثل جزءا بسيطا من الكمية الكلية 
 التدريب حتول حامض الالكتيك إىل بروتني تتحول كمية قليلة جدا مباشرة إىل الفرتة األوىل لالستشفاء بعد -
کوقود   أكسدة حامض الالكتيك تتم عملية األكسدة وحتويله إىل ثاين أكسيد الكربون واملاء الستخدامه -

عضلة القلب  ة يف العضالت اهليكلية إال أن أنسجةنظام االنتاج الطاقة اهلوائية وتتم معظم هذه العمليل
واملخ والكبد تشرتك أيضا يف هذه الوظيفة، ففي وجود األكسجني يتحول حامض الالكتيك إىل حامض 

)الفاضل،  حامض الالكتيك البريوفيك مث إىل ثاين أكسيد الكربون وميثل هذا اجلزء األكرب للتخلص من
1999) . 
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 النظام الهوائي: ـ3ـ2ـ1

كسجني اهلواء و يتميز هذا النظام بإنتاج الطاقة عن طريق أكسدة املواد الكربوهيدراتية والدهون عن طريق أ
اجلوي ويصل معدل االستهالك إىل مستواه األقصى خالل بضع دقائق، ونظرا لوجود األكسجني يف اهلواء اجلوي، وما 

ونة على شكل جليكوجني فإن هذا النظام يستمر لفرتات طويلة، هذا ومبقارنة حيتفظ به اجلسم من الكربوهيدرات خمز 
هذا النظام بالنظامني الالهوائي جند أن سرعة إنتاج الطاقة يف هذا النظام تعترب بطيئة لذلك يستخدم يف األنشطة اليت 

 . (1998)زكي،  مرت1500مرت و 800تتطلب األداء لفرتة طويلة مثل مسابقات السباحة 

 القدرات الهوائية: ـ1ـ3ـ2ـ1

حينما نتكلم عن القدرات اهلوائية فإننا نعين نفس مفهوم التحمل اهلوائي وهناك كثري من التقسيمات األنواع 
 التحمل ختتلف تبعا لطبيعة اهلدف من التقسيم، ومن أهم هذه التقسيمات:

 التحمل العام أو القدرة اهلوائية العامة. -
 التحمل اخلاص أو القدرة اهلوائية اخلاصة. - 

والتحمل العام هو قدرة اجلسم على إنتاج الطاقة اهلوائية عند تنفيذ األنشطة البدنية املختلفة فضال عن أداء 
النشاط الرياضي التخصصي، وهو يعترب أساسا مهما لربامج اإلعداد جلميع الرياضيني سواء كانوا من العيب السرعة أو 

 التدرييب. لتحمل وخاصة يف بداية املوسمالعيب ا
والتحمل اخلاص يقصد به مقدرة الالعب على مواجهة التعب عند أعلى مستوى وظيفي التمثيل الغذائي 
اهلوائي الذي ميكن لالعب أن حيققه يف نشاطه الرياضي التخصصي وختتلف أنواع التحمل اخلاص ودرجاته حيث 

 يشمل:
 حتمل املسافات الطويلة. -
 حتمل املسافات املتوسطة. - 
 . (2008)سالمة،  التحمل اخلاص باأللعاب الرياضية - 

الطاقة العامل األساسي لرفع مستوى األداء الرياضي فالتحكم اجليد فيها من شأنه ان يرفع تعترب أنظمة إنتاج 
البدنية واجلدول التايل يلخص كل ما اخلصائص  تنميةوثيقا ب اارتباط، كون تطوير هذه األنظمة مرتبط الرياضينيمستوى 

  سبق ذكره حول هذه األنظمة.
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 أنظمة إنتاج الطاقة 2جدول رقم 

 
(Girardier.Bernerd, 2006)  

 الخصائص
 نظام الطاقة

 الهوائي
 هوائي

 النظام الالكتيكي النظام الفوسفاتي

 نوع االلياف العضلية
االلياف البيضاء سريعة اإلنقباض 

FT  النوع األول(A  النوع +
 (Bالثاين 

االلياف البيضاء سريعة 
)النوع األول  FTاإلنقباض 

A  النوع الثاين +B) 

االلياف احلمراء بطيئة 
 STاإلنقباض 

 دقيقة 1.5أكثر من  دقيقة 1.5إىل  20من ثانية ثانية 20إىل  0من  الزمن

مرت، الوثب، الرمي، السرعة،  100 الفعاليات الرياضية
 األثقال

 100مرت،  800، مرت400
 مرت سباحة

مرت،  5000مرت،  1500
 مرت سباحة 1500املاراتون، 

تفاعل عصيب مركزي حميطي مع  العوامل البيولوجية المحددة
 العضالت اهليكلية

PH  داخل العضالت ونشاط
 اإلنزميات

الناتج القليب وكثافة الشعريات 
 الدموية

 العضالت واألنسجة األخرى ركروبالزمسا ساركروبالزم مكان تخزين الطاقة

الغلوكوز، األمحاض الدهنية،  الغلوكوز ATP+PC مصدر الطاقة
 األمحاض األمينية

 ساركروبالزم وامليتوكوندريا ساركروبالزم ساركروبالزم مكان إنتاج الطاقة
 الغلكزة وحتلل الدهون هوائيا لغلكزة الالهوائيةا (CKالتوازن )كرياتني كيناز  الفعل الكيميائي
 +يورياCOO2H+2 محضي البريوفيك والالكتيك C+ADP النواتج الكيميائية

 1ATP حوصلة الطاقة
2-3 ATP غلوكوز  جلزيء

 واحد
36-39 ATP  جلزيء
 غلوكوز واحد

في إنتاج  2Oى اإلعتماد عل
ATP 

بصورة  2Oيعتمد على عنصر  2Oبدون اإلعتماد على  2Oبدون اإلعتماد على 
 كبرية وضرورية

ال يوجد لكن ختزن كمية كبرية  دقيقة 20إىل  10من  ثانية 20إىل  15من  زمن الدين األكسجيني
 2Oمن 

غلوكوجني والتخلص من  الفوسفوكرياتني باالستشفاءعوامل تخلق 
 الالكتيك

الغاليكوجني، ثالثي 
الغليسرييد، الربوتني، األلياف 

 العضلية
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 متر 800اقة الخاصة بركض تطوير أنظمة الط ـ3ـ1
درج هذه الفعالية ضمن نظام الطاقة املختلط مع تغلب الطاقة الالهوائية بنسبة أكثر من اهلوائية إذ تتم نت 

مرت إذ تكون البداية بسرعة قصوى مث خفض  100احلاجة إىل النظام الفوسفوجيين يف بداية السباق وملسافة حوايل 
 اليكوجيينغالمرت وهنا يكون نظام الطاقة الالهوائي  100السباق أو حىت اآلخر  الشدة لتكون شبة قصوى حىت هناية

ويف هناية السباق االنطالق بسرعة لتكملة السباق بأقل زمن أو احلصول على املركز األول. لذلك جيب أن يكون هناك 
وى تراكمه بشكل عال والذي حامض الالكتيك يف هذه الركضة يزداد مست ألنتطوير القدرات الالهوائية الالكتيكية 

يؤدي إىل حدوث التعب. ومبا أن املصادر الفسيولوجية قد تباينت يف حتديد نسبة الطاقة الالهوائي واهلوائي، اذ بعضها 
 %( 65)يذكر واخر  %( 30) -%(  70)هوائي والبعض االخر حيدد  %( 33( الهوائي )67 )%يذكر نسبة 

تشكيل احلمل التدرييب على ضوء متطلبات االداء مرت، لذا جيب أن يتم  800املسامهة يف اداء ركض  %( 35) -
من حيث الطاقة لكي يكون تأثري التدريب فعاال ومتخصصا وذو نوعية عالية، أي أن يكون هناك اختيار مناسب 

 .(harry, 1995) الفعالية  هللقدرات البدنية والفسيولوجية لتطوير هذ

 همية تنمية تنظيم الطاقة الهوائية والالهوائية لمتسابق ركض المسافات المتوسطة:ا ـ1ـ3ـ1

يتطلب من راكض املسافات املتوسطة تنمية النظام اهلوائي حىت يستطيع احملافظة على السرعة يف وسط السباق. 
قدر  أكرباستغالل الن التدريب اهلوائي يعمل على حتسن الكفاءة التنفسية وكذلك عضالت التنفس ويساعد على 

للسعة الشهيق، وكذلك حيسن مقدار الدم املشرتك، وكفاءة القلب والدورة الدموية من خالل )زيادة حجم الضربة والدم 
 .اهلرمون( يکانيزمإىل التناغم العصيب والتحكم يف م باإلضافةاملدفوع من القلب وخفض معدل النبض يف الراحة والتمرين 

مية النظام الالهوائي حىت يتمكن من انتهاء السباق بسرعة وهو يف حالة التعب. كما حيتاج الراكض إىل تن
كمية مستهلكة من األوكسجني من اجل استمرارية   أكربويكون التدريب بتكرارات من العتبة الفارقة الالهوائية وهي متثل 

ك االوكسجني مما يسبب نقص االداء هبا دون تراکم حامض الالكتيك. وطريقة احلد االقصى ألعلى معدل االستهال
 الزيادة عنه مهما زادت شدة احلمل.  ال ميكنيف معدل حامض الالكتيك الناتج يف العضالت والذي 

حتتاج إىل تبادل  ألهناالطرق شيوعا يف تدريب املسافات املتوسطة  أكثر والتكراري التدريب الفرتي طريقة وتعد
حجم تدرييب خالل فرتة  أكربالتدريب الفرتي نستطيع من خالله اعطاء التخطيط يبني مراحل احلمل والراحة، كما أن 

 . (1980)األشقر،  قصرية جدة مع اقل مقدار من التعب
حتقيق أهداف العملية التدريبية إذا ما متت بعيدة عن تطبيقات هذه األنظمة،  ال ميكنالباحث انه  ىومن هنا ير 

ن يتطور مستوى الرياضي ما مل توجه برامج التدريب التنمية هذه األنظمة اليت يعتمد عليها خالل كما ال ميكن أ
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العضلي، ومن دون إنتاج الطاقة لن يكون هناك انقباض عضلي، ومن  نقباضاملنافسة، فإنتاج الطاقة عملية ضرورية لال
 .مث فلن تكون هناك حركة أو أداء رياضي

 هوائي لتحسين القدرات الهوائية والالهوائية:تدريب النظام الهوائي والال ـ1ـ1ـ3ـ1

 تدريب النظام اهلوائي لتحسني القدرات اهلوائية:  ـ1ـ1ـ1ـ3ـ1

يقصد بالتدريب اهلوائي القدرة العضلية على االستمرار يف العمل العضلي )ألطول مدة ممكنة واعتماد على 
 .(2001)محاد،  نتائج الطاقة اهلوائية

الالعب يف أداء العمل العضلي  استمرارأمهية احلاجة إىل القوة القلبية التنفسية وعلو مستواها لدميومة  تظهر
وحتمله األطول مدة ممكنة، وهذا ما جعل الكثري من اخلرباء والباحثني ينظرون هلا على أهنا سالح الالعب ضد التعب 

 .(2007)رضوان،  حىت أن كان قليال لإلجنازالذي ميثل املعوق األول 

 تدريب النظام الالهوائي لتحسني القدرة الالهوائية: ـ2ـ1ـ1ـ3ـ1

يقصد بالتدريب الالهوائي هو القدرة على املثابرة يف االحتفاظ أو تكرار انقباضات عنيفة تعتمد على إمداد  
 . (2000)كماش،  الطاقة بطريقة الهوائية

على جهاز دوري يف إمداد األكسجني واملواد اجلاذبة  ال تعتمدعين هذا أن العضلة أثناء التدريب الالهوائي يو 
من أجل إنتاج الطاقة الالزمة للقيام بالعمل العضلي والسبب يف ذلك هو قصر املدة الزمنية للتدريب الالهوائي واليت 

 .(2007)رضوان،  متتد إىل أقل من دقيقة أو دقيقتني
والالكتيكي، يتم إنتاجها  الفوسفوجييننشاطات القدرة الالهوائية بشقيها لإىل أن معظم الطاقة  وبالنظر

 ATPبالعمليات الالهوائية فإنه علينا تصميم الربامج واحلوافز التدريبية اليت ترتكز على اإلنزميات املسؤولة عن إنتاج
التدريب الفرتي بدال عن التدريب  استعملناكم حامض الالكتيك يف العضالت يكون أكرب إذا الهوائيا وما أن ترا 

 املستمر فإن التدريب الفرتي يفيد بشكل خاص يف تأكيد عمليات إنتاج الطاقة الهوائيا.
يت من حامض الالكتيك وال ريةفاستعمال أوقات التمرين متكررة ذات الشدة والسرعة العالية لتوليد كمية كب

يتخللها أوقات استعادة للمساعدة على تعود اجلسم على املتطلبات الشاقة يعد من أهم األساليب التدريبية اليت جيب 
أن يعتمد عليها املدرب لتطوير وتنمية القدرة والسعة الالهوائية. وهذا يعين أن األوقات التدريبية جيب أن تكون شدهتا 

إنتاج الطاقة الالهوائية على العمل بأكرب فعالية، وهذه االنزميات هي اليت تستخدم اإلنزميات املسئولة عن  ريقوية لكي حت
 2إىل  1تزيد عن  أالهلدم الفوسفات الكرياتني وجليكوجني العضلة. وبناءا على ذلك فإن أوقات األداء العمل( جيب 

 دقيقة إذ أن أوقات األداء ذي أعلى محل الهوائي بأكرب درجة ممكنة.
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جيب  الالهوائية،لتمرين الفرتي الذي يتم أداءه خالل التدريب والذي صمم لتحسني القدرة والسعة لذا فإن ا 
أن يكون شدته عالية جدا أو قريبة من احلد األعلى ، والقاعدة العامة املستعملة أن القدرة اهلوائية يبدأ الضغط يف 

الالعب ولكي يتأكد املدرب من االعتماد الكلي % من احلد األعلى ملقدرة 80 ايلإستعماهلا عندما تكون الشدة حو 
نوعا ما بأقل  % من احلد األعلى يف النشاطات الطويلة90تقريبا على القدرة الالهوائية فمن احلكمة أن يدرب بشدة 

األوقات العمل اليت تكون مدهتا الزمنية أقل من ذلك، وذلك لكي يعمل برنامج التدريب الفرتي على زيادة احلمل على 
 .(1991)الرحيم،  ال هوائيا يف العضالت ATPعمليات البيوكيميائية املسؤولة عن إعادة بناء ال
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 متر 800عدائي  ـ2
مرت من الضروريات املهمة جدا، إذ أن  800يعد اختيار القدرات البدنية املناسبة لتطوير هذه فاعلية ركض 

ع ما بني األركاض السريعة واالركاض الطويلة نسبيا لذلك جيب أن يكون هناك اختيار مناسب هلذه هذه املسافة تق
 القدرات واستخدامها يف املراحل التدريبية

تعد هذا االختصاص من الفعاليات اليت حتتاج إىل تطوير متطلبات بدنية خاصة واستخدام طرائق تدريبية 
 .مناسبة مع كل قدرة بدنية

 :متر 800البدنية في مسابقة عدو المتطلبات  ـ1ـ2
مرت من املسابقات اليت يالقي مدربو العاب القوى صعوبة يف تطويرها، نظرا حلاجة  800مسابقة عدو  تعد

 حسب العداء يف هذه املسابقة إىل تطوير أنظمة الطاقة مجيعها، إذ تتداخل يف هذه املسابقة األنظمة املذكورة وعلى
هذه املسابقة بلياقة بدنية عالية متكنهم من مقاومة التعب الناتج عن تراكم  ئيأن ميتاز عدانسبها املطلوبة، لذلك جيب 

 حامض اللبنيك يف العضالت والدم، فضال عن العديد من املتغريات الوظيفية اليت حتدث يف اجلهازين الدوري والتنفسي.
ن هناك ختطيط منظم ومدروس مرت لتحقيق إجناز جيد جيب أن يكو  800سابقة عدو ملأجل اإلعداد  ومن

التطوير الصفات البدنية الالزمة لتطوير أنظمة الطاقة، فضال عن التخطيط املربمج يف استخدام الطرائق التدريبية اليت 
 تناسب كل فئة وكل جنس.

، إذ يسهم التحملمرت هي صفة  800الصفات البدنية اليت تؤدي دورا مهما يف إجناز مسابقة عدو  ومن
وائي )األوكسجيين( بنسبة ليست قليلة يف تطوير اإلجناز، كما تشكل السرعة عامة أساسية يف رفع املستوى النظام اهل

( أن صفيت املطاولة والسرعة مها الصفاتان سفيلدلعدائي املسافات اليت حنن بصددها، فقد أكد )صربي( عن )باور 
 .(1993)أثري،  سافات املتوسطةالبدنيان اللذان تقرران املستوى يف إجناز الرياضي يف عدو امل

مرت،  800القوة أمهية كربى لعدائي  حتملالسرعة و  حتملاص املكون من اخل للتحملومن اجلدير بالذكر فإن 
 .(1992دين، )ال إذ تشكل هاتان الصفتان املركبتان أهم متطلبات إجناز عدو املسافات املتوسطة

ويضيف )حسني( بأن عدائي هذه املسابقة خيتلفون عن عدائي املسافات القصرية، إذ يكون التنفس لديهم 
عند مقارنتهم مع عدائي املسافات القصرية، وارتفاع الركبتني أثناء العدو يكون أقل ارتفاعا وخطوة العدو  اأكثر انتظام

 .(1998)حسن،  لذراعني أقل اتساعا عن عدائي املسافات القصريةأقصر طوال وتوقيت العدو أبطأ ومدى حركة ا
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 الصفات البدنية المرتبطة بجري المسافات المتوسطة: ـ2ـ2
مرت جمموعة من املهام، أوهلا معرفة  800يقع على عاتق مدريب العاب القوى عند تطوير مستوى عدائي 

سابقة وتطويرها ألمهيتها يف تطوير عمل أنظمة إنتاج الطاقة، واختيار األساليب التدريبية الصفات البدنية املهمة هلذه امل
والطرائق املثلى اليت تناسب كل العب على حسب خصوصية فعاليته، فضال عن تدريب العدائني على إتقان فن األداء 

 عة عمل أنظمة الطاقة العاملة.وكيفية توزيع اجلهد على طول مسافة السباق حبيث يتناسب هذا التوزيع مع طبي

 التحمل: ـ1ـ2ـ2

 مفهوم التحمل: ـ1ـ1ـ2ـ2

التحمل على أنه: "القدرة على أداء األعمال اآللية دون اخنفاض يف مستوى األداء  (2016)خربيط، يعرف 
 ميكن تعريف التحمل على أنه مقدرة الالعب على مقاومة التعب. ، أيلفرتة زمنية طويلة

 اع التحمل:أنو  ـ2ـ1ـ2ـ2

 أن التحمل ينقسم إىل عدة أنواع وذلك حسب وجهات النظر فيمكن: (Weineck ،1997)يرى 
 التحمل العضلي ويقسم إىل حتمل عام وحتمل خاص. -

 التحمل حسب اإلختصاص ويقسم إىل حتمل عام وحتمل جزئي. -

 التحمل حسب املدة ويقسم إىل: -

 دقائق(. 2ثانية حىت  45دى )_ حتمل قصري امل
 دقائق(. 8دقائق حىت  2_ حتمل متوسط املدى )
 .دقائق( 8أكثر من _ حتمل طويل املدى )

 حتمل حسب عالقته بالصفات البدنية األخرى ويقسم إىل حتمل القوة، حتمل السرعة. -

ين أن الالعب يستطيع وتعترب حتمل السرعة من أهم الصفات البدنية عداء جري املسافات املتوسطة، وهذا يع
 .(1984)بطرس،  أن جيري بأقصى سرعته يف أي وقت خالل مراحل السباق

 مبادئ وطرق تنمية التحمل: ـ3ـ1ـ2ـ2

قد يعتقد بعض املدربني أن طول مدة التدريب تنمي صفة التحمل. فيزيدون من عدد ساعات 
خاطئ من أساس، ألن زيادة ساعات التدريب دون ختطيط  التدريب إىل ثالث ساعات مثال، وهذا االعتقاد

 مقنن تزيد من نسبة اإلصابات، وحتمل األربطة والعضالت واملفاصل أكثر من طاقاهتا.
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فلذا من األفضل إتباع ما يسمى باألسلوب االقتصادي يف التدريب الذي يعتمد على ساعات 
 نها: التدريب اليومي املنظم والذي يعتمد على طرق ومبادئ م

يف فرتة اإلعداد العام ميكن التدريب على التحمل بواسطة اجلري ملسافات طويلة، ومتنوعة. وتزداد املسافات  -1
بتكرار اجلري مع صعوبة املوانع أي تبدأ حبجم محل صغري ويزداد احلجم تدرجييا، ويهدف ذلك إىل تكييف 

 .األجهزة احليوية وهو ما يطلق عليه طريقة التدريب املستمر
تبدأ حتديد سرعة اجلري من أقل املتوسطة مث املتوسطة، فالسرعة العالية مع اخللط بني تلك السرعات، أي  -2

)طه إمساعيل،  حتمل السرعة متريناتبتزايد شدة احلمل تدرجييا وذلك للمسافات الطويلة واملتوسطة مع أداء 
 .(1989 عمرو أبو اجملد، إبراهيم شعالن،

أما يف مرحلة اإلعداد اخلاص فتؤدى مسافات اجلري اليت تتماشى مع مواقف اللعب يف األداء التنافسي  -3
 . (1999)بسطويسي،  مع االرتفاع بشدة احلمل لتلك التمرينات

الالعب عن اجملهود  تعويضجل جيب حتديد فرتات الراحة البينية عند تنمية التحمل اخلاص، ليس من أ -4
أو استعادة الشفاء ولكن بغرض حتقيق تنمية التحمل حيث جيب أن يتدرب الالعب على محل جديد عندما 

معدل النبض  لنبضة يف الدقيقة، ففي احلمل املتوسط يص 130-120يصل معدل النبض إىل حوايل من 
نبضة يف  190-165 يصل معدل النبض ثا، أما احلمل العايل 45الراحة  نبضة يف الدقيقة 140-165
ثانية  90ن/ق الراحة  190ثا. وخبصوص احلمل األقصى يصل معدل النبض أكثر من  60الراحة  الدقيقة

 دقيقة.  2إىل 
جلري املسافات  خلاصتعترب طريقة التدريب الدائري" و"التدريب الفرتي "من أهم الطرق لتنمية التحمل ا -5

التدريب الدائري يف تنمية حتمل القوة لالعبني وحتمل األداء على أن حيتوي على  املتوسطة. وتستخدم طريقة
عدة حمطات كل منها ختتلف عن األخرى من ناحية الغرض وجيب أن يكون الرتكيز بدرجة كبرية على اجملموعات 

التدريب  العضلية للرجلني وميكن التغيري فيها والتعديل حسب إمكانيات وقدرات الالعبني، أما استخدام
 الدائري التنمية حتمل األداء.

 20-10أما عن حتمل السرعة فيمكن تنميته عن طريق التدريب الفرتي وذلك بالعدو املسافات خمتلفة ) -6
م( ويف صورة جمموعات بينها فرتات راحة وفقا لتشكيل احلمل، ويراعي تقصري فرتات الراحة  30 - 50 -

 اآلخر. بني كل جزء من هذه املسافات واجلزء
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 أهمية التحمل: ـ4ـ1ـ2ـ2

يلعب التحمل دورا هاما يف خمتلف الفعاليات الرياضية، وهو األساس يف إعداد الرياضي بدنيا، ولقد أظهرت 
 البحوث العلمية يف هذا اجملال أمهية التحمل فهو: 

 يطور اجلهاز التنفسي. -
 يزيد من حجم القلب. -
 ينظم اجلهاز الدوري الدموي. -
 صى لألوكسجني.يرفع من االستهالك األق -
 يرفع من النشاط األنزميي. -
 يرفع من مصادر الطاقة.  -
 التنظيم )التخلص من املواد الزائدة محض الالكتيك(. يکانيزماتيزيد من م -

إىل الفوائد البدنية، الفسيولوجية اليت يعمل التحمل على تطويرها، هناك جانب هام يعمل التحمل  باإلضافة
انب النفسي، لذا فالتحمل يساعد على تطوير صفة اإلرادة، وقدرة املواصلة، وقدرة صفة على تطويره والرفع به وهو اجل
 .(rene, 1991) التأقلم، وقدرة مواجهة التعب

 السرعة: ـ2ـ2ـ2

 مفهوم السرعة: ـ1ـ2ـ2ـ2

ظروف معينة، فرتة زمنية، ويف  أقصرنفهم من السرعة كصفة حركية، قدرة اإلنسان على القيام باحلركات يف 
 ويفرتض يف هذه احلالة تنفيذ احلركة ال يستمر طويال.

كما تعرف السرعة بقابلية الفرد على حتقيق عمل يف اقل زمن ممكن، وتتوقف صفة السرعة عند الرياضي على 
 . (Martin, 1993) سالمة اجلهاز العصيب واأللياف العضلية والعوامل الوراثية واحلالة التدريبية

ويعرفها علي البيك بأهنا مبفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة يف اقل 
 . (1990)البيك،  زمن ممكن

 أنواع السرعة: ـ2ـ2ـ2ـ2

زمن ممكن. إن  أقصريف ويقصد هبا سرعة التحرك من مكان إىل آخر  سرعة االنتقال )السرعة القصوى(:
العدد الكبري من احلركات هو الشرط األساسي للسرعة القصوى، فكلما زاد إنتاج احلركات بأسلوب وتكتيك جيدين 

 . (1987)مانيل،  زادت نسبة السرعة القصوى
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لية األداء حركة معينة يف اقل واليت تتمثل يف انقباض عضلة أو جمموعة عض سرعة الحركة )سرعة األداء(:
 . (1994)الـفتـاح،  زمن ممكن

هبا كذلك أداء حركات ذات هدف حمدد ملدة واحدة أو لعدد متوايل من املرات يف اقل زمن ممكن، أو  ويقصد
 أداء حركة ذات هدف حمدد يف أقصى عدد من املرات يف فرتة زمنية قصرية وحمددة.

السرعة احلركية لذراعان والسرعة احلركية للرجلني، وعموما تتأثر السرعة احلركية لكل جزء من أجزاء  كفهنا
 . (1989)خريبط،  ةداؤ اجلسم بطبيعة العمل املطلوب واحتاد احلركة امل
ملنبه نوعي مثري( وتعرف  االستجابةهي )السرعة اليت يتمكن مبا الفرد من  سرعة رد الفعل )سرعة االستجابة(:
وحتدد الفرتة الزمنية بالوقت بني تقدمي املثري  ،ثري معني يف أقل زمن ممكنملأيضار بكوهنا قدرة الفرد على التلبية احلركية 

  .(Badin, 1991) .هل االستجابةاية هنوحلظة 
لذا ميكننا  االنتقاليةمن السرعة ومن بينها السرعة احلركية والسرعة  ومن هنا نستنتج أن هناك أنواع خمتلفة

ف حمدد ملرة واحدة ولعدد متتايل من املرات يف أقل زمن دتعريفهما على التوايل: )هي عبارة عن أداء حركة ذات ه
)القدرة على  نتقاليةاالف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف فرتة زمنية وحمددة(. والسرعة دوأداء حركة ذات ه ،ممكن

 . (1998)عدة،  التحرك من مكان ألخر يف أقصر زمن ممكن(

 مبادئ وطرق تنمية السرعة:  ـ3ـ2ـ2ـ2

 تكمن هذه الطرق واملبادئ فيما يلي: 
ب أن تطوير معدل السرعة يعتمد أساسا على بذل اجملهود. وأيضا التصميم وقوة اإلرادة كأن يضغط الالع -1

على نفسه حىت يصل إىل أعلى كفاءة ولذلك ال بد من وجود احلافز اخلارجي واحلقيقي أثناء التدريب على السرعة 
 وذلك عن طريق التقومي والقياس أو املسابقات املختلفة.

التدرج واإليضاح إليقاع كمية احلركة أثناء التدريبات على السرعة وذلك بأن تقسم مراحل التقدم إىل  -2
 تدريبية وعلى فرتات ويقصد باإليضاح مدى البطء والزيادة يف سرعة احلركة. وحدات

لتجنب تقلص العضالت واألربطة ال بد من هتيئة الالعب نفسيا لسرعة األداء وكذلك بعد تسخني  -3
 وجتهيز جيد ليصبح التدريب على السرعة فعاال.

ىل ال شيء أي ال حتقق أي عائد من خالل يف خمتلف األلعاب وجد أن السرعة العالية ميكن أن تصل إ -4
 اللعب بسبب احلالة النفسية السيئة اليت تظهر يف أداء الالعبني.

إن عنصر السرعة من املمكن أن يفقد نسبيا من حيث املستوى إذ مل يستمر التدريب عليه بدرجة مناسبة  -5
 خالل مراحل وفرتات التدريب السنوي. 
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دة احلمل كالتدريب باستخدام السرعة األقل من القصوى حىت السرعة ينصح بعض اخلرباء مبراعاة ش-6
م ويفضل  20إىل  10القصوى. وبالنسبة حلجم احلمل يكون التدريب باستخدام املسافات القصرية واليت تبلغ ما بني 

 5-2با ما بني مرات أما فرتات الراحة بني كل مترين وآخر فترتاوح غال 10-5تكرار التمرين الواحد على السرعة بني 
 دقائق وفقا لشدة وحجم احلمل.

 أهمية السرعة. ـ4ـ2ـ2ـ2

إن السرعة تتوقف على سالمة اجلهاز العصيب واأللياف العضلية، لذا فالتدريب عليها ينمي ويطور هذين 
 مهيةمن أمهية وفائدة يف احلصول على النتائج الرياضية والفوز يف املباراة. كما أن هذه الصفة هلا أ هلمااجلهازين ملا 

ثالثي  وأدينوسنيكبرية من الناحية الطاقوية إذ تساعد على زيادة املخزون الطاقوي من الكرياتني الفوسفات 
 . (Thi, 1997) الفوسفات
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هم اخلطوات اإلجرائية واإلجراءات املتبعة بغية حتقيق أهداف الدراسة واليت أل فصلسوف نتعرض يف هذا ال
(، السرعة، تحمل السرعةعلى انعكاس الربنامج التدرييب املقرتح على بعض الصفات البدنية ) متثلت يف التعرف

مرت   800لدى عدائي  (ر التعبنية، مؤشالسعة الالهوائية اللبنية، القدرة الالهوائية اللبواملتغريات الفسيولوجية )
: اختيار املنهج، حتديد اجملتمع، اختيار العينة، حتديد متغريات البحث، مبجاالت  فيما يلي هذه اخلطوات حيث متثلت

البحث، الدراسة االستطالعية وخطواهتا األساسية، طرق وأدوات مجع البيانات، باإلضافة إىل الوسائل اإلحصائية اليت 
 يف حتليل النتائج.اعتمدنا عليها 

 الدراسة االستطالعية: ـ1
أهم مرحلة إذ أهنا املرحلة األوىل التمهيدية واليت تسبق التطبيق الفعلي لألدوات  االستطالعيةتعترب الدراسة 

املستعملة يف البحث، وهي هتدف إىل مجع أكرب عدد من املعلومات حول موضوع وجمتمع البحث وكذا قصد جتربة 
 .املوضوعية يف النتائج املتحصل عليهاو ة صالحيتها وصدقها لضمان الدقة أدوات البحث ملعرف

 حيث قام الباحث مبقابلة مدرب نادي شباب سرسو أللعاب القوى ومدير ملعب كرمان من أجل: 
 إعداد الوثائق اإلدارية الالزمة من أجل تسهيل إجراء الدارسة. -

 هداف املسطرة من قبل املدرب.ختطيط الربنامج التدرييب حسب رزمانة املنافسات واأل -

 حتضري الوثائق الالزمة من أجل توفري العتاد إضافة إىل جدولة أوقات التدريب. -

قام الباحث أيضا مبقابلة عينة البحث وذلك قصد التعرف عليهم وحتضريهم نفسيا وشرح اإلختبارات اليت 
 م.سنقوم بتطبيقها عليهم، إضافة لتحديد مستواهم والتعرف على قدراهت

 الدراسة االستطالعية الثانية: ـ1ـ1
تيارت،  كرمانقبل الشروع يف التطبيق النهائي ألدوات البحث مت القيام هبذه الدراسة، اليت أجنزت يف ملعب  

وكان اهلدف منها إعداد أرضية جيدة للعمل وهذه اخلطوات ميكن  ،من نادي إزدهار بتيارت عدائني 04على عينة من 
 حصرها فيما يلي:

  ا.د من مدى صالحية املكان املخصص إلجراء اإلختبارات وترتيب أدائهالتأك -
 التأكد من صالحية األدوات واألجهزة يف إجراءات الدراسة ومناسبتها لتحقيق أهدافه. -
 .معرفة الوقت املستغرق إلجراء اإلختبارات -
 اكتشاف الصعوبات احملتمل ظهورها أثناء التنفيذ.  -
 .واملشكالت اليت تظهر أثناء القياس إلزالتها يف الدراسة األساسيةالتعرف على األخطاء  -
 حتديد اإلختبارات املناسبة الستعماهلا يف البحث. -
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  .أخذ فكرة عن كيفية استقبال الالعبني ذهنيا وبدنيا لالختبارات املستخدمة يف الدراسة -
 نية.الثبات( لالختبارات البد ،التأكد من الصالحية العلمية )الصدق -

 أهداف الدراسة االستطالعية: ـ2ـ1
 :هبدف االستطالعيةقمنا بإجراء الدراسات 

 . وعينته البحث جمتمع حول واملعلومات املعرفية القاعدة توسيع - 
 . األساسية البحث عمليةل احلسن السري ضمان -
 احللول.  واقرتاحتوقع املشاكل وخلق البدائل مع التنبؤ  -
 ريين املتواجدين هبذا الفريق قصد إطالعهم على موضوع الدراسة. اإلتصال باملدربني واملس -
 اخلاصة بكل إختبار.  حتديد املعايري السكيومرتية -
 .تدرييب لعينة الدراسةالربنامج الالتمرينات والتدريبات البدنية املستخدمة يف  معرفة مدى مالءمة -
  .توزيع وتقنني محل التدريب ومناسبته لقدرات الالعبني -
 .التأكد من صالحية املكان ومناسبته للربنامج التدرييب -
 .التعرف على الصعوبات اليت تواجه الباحث عند تنفيذ التجربة األساسية  -
 .حتديد عوامل األمن والسالمة أثناء تطبيق الربنامج التدرييب -

  اإلختبارات المستعملة ـ3ـ1
مؤشر الوزن( والقياسات الفسيولوجية ) -ية )الطولالقياسات اجلسمبقياس  هذه الدراسة قام الباحث إلجراء

ونبني فيما يلي املراحل اليت مر هبا البناء الالهوائية الاللبنية( والبدنية )حتمل السرعة، السرعة( والسعة التعب، القدرة 
جبمع  للوصول إىل الشكل النهائي حيث أصبحوا قابلني للتطبيق من خالل توفرهم على مواصفات األداة اليت تسمح

  البيانات اليت ميكن على أساسها املعاجلة اإلحصائية.

  في الدراسة: اإلختباراتمبررات استعمال هذه  ـ1ـ3ـ1

كأداة جلمع البيانات يف هذه الدراسة هي أسباب فرضتها   االختباراتمن بني األسباب اليت جعلتنا نستعمل هذه 
 ة.طبيعة الدراسة وموضوعها للتأكد من مدى صحة الفرضيات املصوغ

 املالحظة، واستند الباحث بالنسبة للدراسات التجريبية فغالبا ما يتم مجعها من خالل اقرتاح الربامج وأساليب
 :التاليةاالختبارات و جلمع املعلومات والبيانات املتعلقة هبذا البحث على الوسائل 
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غريات الفيسيولوجية توامل ،يف ألعاب القوى له تمية اليت توافر بإجراء مسح رجعي للمراجع العل قام الباحث
 .الرياضيوالبدنية والتدريب 

  :اإلختبارات والقياسات ـ2ـ3ـ1

 :المورفولوجية اتقياس ـ1ـ2ـ3ـ1

جهاز الرستاميرت لقياس الطول، حيث يقف الالعب على القاعدة اخلشبية وحيرك املؤشر على  ستخدم الباحثا
 سم. القائم الرأسي إىل أن يالمس الرأس ويأخذ القراءة وتسجيل الطول ألقرب

 أما الوزن، فقد مت استخدام امليزان الطيب، حيث يقف الالعب يف منتصف امليزان ويتم تسجيل القراءة.

 البدنية:الصفات اختبارات  ـ2ـ2ـ3ـ1

 .(1ملحق رقم )اء وذلك قصد حتكيمها مت عرض اإلختبارات على جمموعة من اخلرب 
 .باالختبارات ءمث البد ،ئقدقا 20التحضريات بالتسخني مدة  أاذ تبد

 مرت: 60اختبار اجلري  ـ1ـ2ـ2ـ3ـ1

 : قياس السرعة االنتقالية لالعب.هدف االختبار
 الوسائل المستعملة:

 شواخص، ميقايت، صافرة. 02مضمار ألعاب القوى، 

 مواصفات األداء:

 .(2007)رضوان،  مرت بأقصى سرعة ممكنة، حيسب الزمن بالثواين 60يتضمن اجلري ملسافة 

 إختبار مؤشر التحمل:  ـ2ـ2ـ2ـ3ـ1

 قياس حتمل السرعة. الهدف من اإلختبار:
 ميقاتية، ميدان ألعاب القوى. متطلبات اإلختبار:

مرت يركض الرياضي كل املسافات السابقة مع أخد  600، 300، 150تعلم النقاط التالية:  :األداءطريقة 
 راحة كاملة بني كل مسافة.

  ل:طريقة التسجي
 مؤشر التحمل: 

(2 X وقت 150 مرت)   -مرت  300وقت  
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 مؤشر التحمل املطلوب الوصول إليه: 
-11.54156 + (1.226216 X وقت 150 مرت(+ ( -0.015101 X وقت 150 مرت X وقت 150 مرت) 

 احملسوب أكرب هناك نقص يف حتمل السرعة.كلما كان مؤشر 
 .(Mackenzie ،2005) مرت 800و 400عدائي  المستهدفة:الفئة 

 اختبارات المتغيرات الفيسيولوجية:  ـ3ـ2ـ3ـ1

 : RAST  TEST اختبار راست: ـ1ـ3ـ2ـ3ـ1

 : RASTإختبار 
 .القدرة الالهوائية اللبنية ومؤشر التعبقياس  الهدف من اإلختبار:

 .، ميزانميقاتية، أرضية صلبة مسطحة متطلبات اإلختبار:
 6يكرر العملية  مرت 35بأقصى سرعة ممكنة ملسافة  املخترَب عند مساع إشارة اإلنطالق جيري  داء:طريقة األ

 .ثواين راحة 10مرات بني كل تكرار مدة 
 يتم حساب القدرة لكل تكرار باملعادلة التالية: .لكل تكرار حيتسب الوقت املستغرق طريقة التسجيل:
 ارع = السرعة / الزمن.التسارع علما أن: التس Xالقدرة = الوزن 

 القدرة الدنيا( / الزمن الكلي لكل التكرارات  –مؤشر التعب = )القدرة القصوى 
 كلما كانت قدرة الرياضي أعلى يف مقاومة التعب   10كلما كان مؤشر التعب أقل من 

 .(Aurélien Broussal-Derval ،2012) كل الرياضات  الفئة المستهدفة:

 : LEMONإختبار  ـ2ـ3ـ2ـ3ـ1

 .الالهوائية اللبنيةالسعة قياس  الهدف من اإلختبار:
 .مضمار ألعاب القوى، أقماعميقاتية،  متطلبات اإلختبار:

مرت بواسطة قمع، على أن يكون اإلنطالق من مكان  50مرت كل  400يقسم مضمار  طريقة األداء:
 مرت. 100مرت و 50الية بأقماع خمتلفة اللون أو احلجم: اإلنطالق، مرت.  حتدد النقاط الت 100إنطالق 

مرت  100مرت( إضافة إىل  400يركض املخترَب بأقصى سرعة ممكنة دورة كاملة ) عند مساع إشارة اإلنطالق
 مرت. 500أي 

  مرت األخرية. 50مرت الثانية،  50مرت،  500للـ يسجل الوقت املستغرق  طريقة التسجيل:
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 للسعة الالهوائية اللبنية:  LEMONمؤشر لتحديد 
 X 10مرت الثانية(  50وقت  –مرت األخرية  50)وقت 

 .(olivier ،2012و  aurelién) مرت 800عدائي  الفئة المستهدفة:

  الدراسة: الختباراتاألسس العلمية  ـ4ـ1
 واختبار، اختبار راست مؤشر التحملمرت، اختبار 60بارات )اختبار وخالل هذه الدراسة قمنا بتطبيق اإلخت

سنة ومن غري املشرتكني يف العينة األساسية للدراسة، وتتلخص نتائج الدراسة 19عدائني  04( على عينة قوامها ملون
 :فيما يلي

 الثبات: ـ1ـ4ـ1

اإلختبار ملرات متعددة على الفرد ن كلمة الثبات تعين يف مدلوهلا االستقرار، وهذا يعين أننا لو قمنا بتكرار إ
ألظهرت النتائج شيئا من االستقرار، وذلك بأن يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت نفس 

عديدة،  ويتم التعرف على ثبات االختبار باستخدام أساليب إحصائية، (2009)بوداود، الظروف وعلى نفس اإلفراد 
 إعادة االختبار، وقد توصل الباحث إىل حتقيق عنصر الثبات عن طريق إعادة االختبار.االختبار و أمهها هي طريقة 

وبعد أسبوع أعدنا  ،تيارت مرت 800عدائي ( 04)من وهلذا قمنا بتطبيق اإلختبارات على العينة املتكونة  
ساب معامل وعلى نفس العينة وبعد توفر النتائج قمنا حب( امساء 16نفس االوقات ) ويفالتجربة يف نفس الظروف 

 .كرونباخ  αالثبات 
 المستعملة البدنية لإلختبارات الثبات معامالت يبين 3جدول رقم 

 αc rp  p N اإلختبار

 4 *016. 868. 929.  )السرعة القصوى(مرت 60معامل ثبات اختبار سباق 
 4 *040. 951. 975. )حتمل السرعة( مؤشر التحملمعامل ثبات اختبار 
 4 *037. 957. 978. )السعة الالهوائية اللبنية( LEMONمعامل ثبات اختبار 
 4 *029. 974. 987. الالهوائية اللبنية( )القدرة  RASTمعامل ثبات اختبار 
 4 *010. 848. 918. )مؤشر التعب(  RASTمعامل ثبات اختبار 

 * p < .05 
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 : 3جدول رقم  لمن خال
مرت )السرعة القصوى( ومنه  60إلختبار سباق  بالنسبة cα  . =929و  pr )p868) = .4 , . =160:بلغ كل من

    .نستخلص أن اإلختبار ثابت
السرعة( ومنه حتمل ) مؤشر التحملإلختبار  بالنسبة cα  975. =و p951) = .4(  pr , . =040: منبلغ كل 

 .ثابتنستخلص أن اإلختبار 
)السعة الالهوائية اللبنية(  LEMON إلختبار بالنسبة cα  . =978و  pr  )p57) = .94 , 0. =37:منبلغ كل 

 .ثابتومنه نستخلص أن اإلختبار 
( الالهوائية اللبنية )القدرة  RASTإلختبار  بالنسبة cα  . =987و p74) = .94(  pr , 0. =29من: بلغ كل 

 .ومنه نستخلص أن اإلختبار ثابت

)مؤشر التعب( ومنه نستخلص   RASTإلختبار  بالنسبة cα  . =918و pr  )p848) = .4 , 0. =10من: بلغ كل 
 .أن اإلختبار ثابت

 الصدق: ـ2ـ4ـ1

ار يعني قدرته على قياس ما ضع ألجله أو السمة املراد قياسها، والصدق من العوامل األساسية صدق اإلختب
 طريقتني للتأكد من صدق اإلختبارات وهي: . لذا فقد استخدم الباحث(2008)عبداملومن، اليت تستلزم التأكد منه 

 الصدق الذاتي: ـ1ـ2ـ4ـ1

صدق االختبار استخدمنا معامل الصدق الذايت باعتباره يبني صدق الدرجات التجريبية،  من أجل التأكد من
 ويقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.

(، وجدنا أن القيمة احملسوبة لكل 5( ودرجة احلرية )0.01وقد حققت النتائج التالية عند مستوى الداللة )
 اختبار كما هو موضح يف اجلدول التايل: 

 اإلختبارات صدق معامل يبين 4جدول رقم 

   αc الصدق الذايت

 مرت )السرعة القصوى( 60سباق  اختبارصدق  929. 964.

 السرعة( حتمل) مؤشر التحمل اختبارصدق  975. 987.

 ()السعة الالهوائية اللبنية LEMON اختبارصدق  978. 989.

 )القدرة(  RAST اختبارصدق  987. 993.

 )مؤشر التعب(  RAST اختبارصدق  918. 958.
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 : 4دول رقم جلل امن خال
ومنه  مرت )السرعة القصوى( 60ختبار سباق بالنسبة إل cα  . =992عند ثبات  64.9بلغ الصدق الذايت قيمة 
 نستخلص أن اإلختبار صادق. 

ومنه  السرعة( حتمل) مؤشر التحملختبار بالنسبة إل cα  . =975عند ثبات  87.9بلغ الصدق الذايت قيمة   
 نستخلص أن اإلختبار صادق.

 لسعة الالهوائية اللبنية()ا LEMONختبار بالنسبة إل cα  . =978عند ثبات  .989بلغ الصدق الذايت قيمة 
 ومنه نستخلص أن اإلختبار صادق.

ومنه نستخلص أن  )القدرة(  RASTختبار بالنسبة إل cα  9. =78عند ثبات  39.9بلغ الصدق الذايت قيمة  
 اإلختبار صادق.

ومنه نستخلص أن  )مؤشر التعب(  RASTبار ختبالنسبة إل cα  9. =18عند ثبات  58.9بلغ الصدق الذايت قيمة 
 اإلختبار صادق.

 تتمتع بدرجة عالية من الصدق الذايت. اإلختباراتوهذا ما يدل على أن 

 صدق المحكمين: ـ2ـ2ـ4ـ1

دق من أجل التأكد من ص، و (2002)الصراف،  هو مدى قياس حمتوى االختبار للشيء املطلوب قياسه
بتوزيع استمارات حتكيم للخرباء واحملكمني وذلك من أجل حتديد اإلختبارات املناسبة للمتغريات  قام الباحثاالختبار 

الفيسيولوجية والبدنية املراد تنميتها من خالل الربنامج التدرييب املقرتح، وقد أمجع اخلرباء على مالءمة اإلختبارات املختارة 
 (1ملحق رقم )للهدف املطلوب. 

 موضوعية اإلختبارات: ـ3ـ4ـ1

إذ إن اإلختبارات اجليدة  للتأويلجل اإلختبارات املستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة الفهم وغري قابلة 
مقاسة بوحدات الزمن واملسافة وبذلك  فاالختبارات ،هي اليت تبعد الشك وعدم املوافقة من قبل املختربين عند تطبيقها

بوصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما نريدها  ملوضوعية تعىن، فاد االختبار املستخدم ذا موضوعية جيدةيع
  .(2014)الفرطوسي،  ما أو موضوع معني يءختالف املقدرين يف احلكم على شاوهي عدم  ،أن تكون
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 : االستطالعيةنتائج الدراسة  ـ5ـ1
 ج الدراسة االستطالعية فيما يلي:متثلت نتائ

 مناسبة اإلختبارات لعينة الدراسة.  -

 تعديل جممل يف األخطاء الظاهرة أثناء تنفيذ اإلختبارات.  -

 مناسبة األمحال ومستوى عينة الدراسة.  -

 مناسبة عينة الدراسة ملوضوع الدراسة. -

  املعلومات حول مجيع عينة الدراسة. مجع -
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 الدراسة األساسية: ـ2

 العلمي للدراسة: المنهج ـ1ـ2
اخلطوات يف البحث العلمي فطبيعة كل دراسة حتدد املنهج إن إختيار املنهج املناسب للدراسة يعترب من أهم 

املناسب وذلك قصد احلصول على نتائج دقيقة ميكن تفسريها تفسريا علميا. فاملنهج املناسب حيدد طريقة مجع البيانات 
ومن طبيعة هذا املوضوع الذي يتناول أثر برنامج تدرييب مقرتح على بعض الصفات وطريقة معاجلتها وحتليلها وتفسريها 

السعة الالهوائية اللبنية، القدرة الالهوائية اللبنية، مؤشر (، واملتغريات الفسيولوجية )السرعة، تحمل السرعةالبدنية )
ب لتحقيق أهداف البحث حيث كونه األنس  المنهج التجريبيمرت قام الباحث بإختيار  800( لدى عدائي التعب
هو املنهج الوحيد الذي ميكنه االختبار احلقيقي لفروض العالقات اخلاصة بالسبب او االثر  :(1999)عـالوي، يعرفه 

 ضافةباإل، صورة عملية ونظريةكما ان هذا املنهج ميثل االقرتاب االكثر صدقا حلل العديد من املشكالت العلمية ب
 .إلسهامه يف تقدم البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واإلجتماعية من بينها علم الرياضة

 التصميم التجريبي المتبع: ـ1ـ1ـ2

ومن أجل أن تكون عملية القياس والتقومي قصد الوصول لنتائج أدق ومراقبة التطور احلاصل بصورة مستمرة 
على  أربع أسابيع املتكررة كلقام الباحث بإستعمال القياسات  ملوضوعولطبيعة ا عملية مستمرة طيلة فرتة تطبيق الربنامج

 عينة واحدة )جتريبية(.

 مجتمع البحث: ـ2ـ2
جمموعة من العناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها  نه:أجمتمع البحث ب (2006)اجنرس، يعرف 

 أو التقصي. ي عليها البحثعن غريها من العناصر األخرى واليت جير 
ويقصد به مجيع مفردات أو وحدات الظاهرة حتت البحث، ويعرف بأنه كل األفراد الذين حيملون بيانات   

 .(2008)املؤمن،  الظاهرة اليت حتت الدراسة، فهو جمموع وحدات البحث اليت يراد منها احلصول على البيانات
 عداء. 24مرت صنف أواسط باملنطقة الغربية حيث بلغ عددهم  800ع دراستنا يف عدائي وميثل جمتم

 عينة البحث: ـ3ـ2
وفق قواعد خاصة لكي متثل اجملتمع متثيال  اختيارهاهي جزء من اجملتمع الذي جتري عليه الدراسة، ويتم 

على معلومات صادقة هبدف  بعض مفردات اجملتمع تؤخذ منه وتطبق عليها الدراسة للحصول صحيحا، فالعينة هي
 .(2008)املؤمن،  الوصول إىل تقديرات متثل اجملتمع الذي سحبت منه وإهنا االجزاء اليت تستخدم يف احلكم على الكل



 54  إجراءات البحث الميدانية

عدائني ينشطون باملنطقة  06متثلت عينة البحث يف نادي شباب سرسو أللعاب القوى بتيارت املتكون من 
من قبل مدير نظرا ملوافقة املدربني العمل بالربنامج التدرييب املقرتح إضافة للتسهيالت  ية مت إختيارهم بطريقة قصديةالغرب

 من جمتمع البحث. %25حيث متثل عينة البحث نسبة  ،ملعب كرمان

 :خصائص عينة البحث ـ1ـ3ـ2

تناسب مع خصائص العينة خصائصها وضبط الربنامج التدرييب مبا ي وعلىمن أجل التعرف على عينة البحث 
 وكانت النتائج كالتايل:ومعرفة الفروق الفردية قام الباحث بتحديد أهم اخلصائص لعينة البحث 

 يوضح خصائص العينة 5جدول رقم 

 N M SD 
 0.51 18.66 6 السن )سنوات(

 2.96 72 6 الوزن )كيلوغرام(
 0.046 1.73 6 الطول )املرت(

 9.03 38 6 العمر التدرييب )األشهر(
 : 5جدول رقم من خالل 

على  38، 1.73، 75، 18.66بلغ املتوسطات احلسابية لكل من السن، الوزن، الطول والعمر التدرييب 
 .N=6عند  9.03، 0.046، 2.96، 0.51الرتتيب بإحنرافات معيارية 

 ضبط متغيرات الدراسة: ـ4ـ2
ن الدراسة امليدانية تتطلب ضبطا للمتغريات قصد التحكم فيها قدر اإلمكان من جهة وعزل بقية املتغريات إ

 الداخلية من جهة أخرى، وقد مت ضبط متغريات البحث على النحو التايل:
 المتغير المستقل: ـ1ـ4ـ2

الذي يتحكم فيه الباحث عن طريق تثبيت كل املتغريات ماعدا متغري ويسمى أيضا باملتغري التجرييب وهو املتغري 
سباب لنتيجة معينة ودراسته تؤدي إىل معرفة أثره على املتغري الذي يفرتض الباحث أنه السبب أو أحد األ واحد، أو هو

مكونة  عينة جتريبية على حيث مت تطبيقه المقترح التدريبي البرنامج يف دراستنا هوو ، (2009)بوداود،  متغري آخر
 . بتيارتلعاب القوى مرت من نادي شباب سرسو أل 800عدائي  6من 
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  المتغير التابع:  ـ2ـ4ـ2
عناصر التجربة  يفاملنهج التجرييب  معيشرتك  ،هو ذلك املتغري الذي جيري عليه الفعل من أجل قياس التغريات

 المتغيرات الفيسيولوجيةيف هذا البحث بعض  هوو ، (2006)أجنرس،  املستقل اليت ختضع للشروط املختلفة للمتغري
 .(السرعةو  )حتمل السرعة البدنيةالصفات و )مؤشر التعب، القدرة والسعة الالهوائية اللبنية( 

 مجاالت البحث: ـ5ـ2

 المجال المكاني:  ـ1ـ5ـ2

لرتبية كرمان ومركب شوشاوة   تيارت كرمان  امليدانية يف امللعب باالختباراتقيام قمنا بتطبيق الربنامج التدرييب وال
 اخليول تيارت.

 المجال الزمني:  ـ2ـ5ـ2
 .م2019-م2018 الدراسةنقصد باجملال الزماين الوقت املخصص إلجراء 

 .م2018 أكتوبرشرع يف البحث بعد االتفاق مع املشرف على املوضوع يف شهر  -
 م2018نوفمرب أراء اخلرباء شهر  أخذ ( بعد، الربنامج التدرييبالقياسات ،)اختبارات مت اختيار أدوات البحث -
 .م2019 مارس –م 2018 ديسمربمت تطبيق الربنامج التدرييب شهر  -
 .2019أفريل من شهر  بداية التحليل واملناقشة -
 م.2019جوان يف شهر  جليدمت الطبع والنسخ والت -

 المجال البشري:  ـ3ـ5ـ2
شباب سرسو  قيفر مقصودة، حبيث العدائني من  طريقةص، مت اختيارهم باشخا 10من  تتكون عينة البحث

اختربوا كعينة للدراسة االستطالعية. والعينة  نادي ازدهار تيارت عدائي 04وكعينة جتريبية   06وا رب اخت أللعاب القوى
  سنة.19فئة أقل من من الذكور فقط، 

 : أدوات البحث ـ6ـ2
، اختبار مؤشر التحملم عدو، واختبار 60هي: اختبار  اختبارات مخس اسةيف هاته الدر  ستخدم الباحثا
بني  املزجالقائم على  التدرييبوالربنامج ، (46صفحة  اإلختبارات املستعملة)أنظر  LEMONاختبار  ،RASTراست

، البليومرتي، )الدائريدريب تواملستمر باستعمال اساليب الوالتكراري  املرتفع واملنخفض(التدريب الفرتي بنوعيه )
 .مرت 800ة والبدنية لعدائي الفسيولوجيلتنمية وتطوير املتغريات األثقال، الفارتلك واملنحدرات( 
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 البرنامج التدريبي: ـ1ـ6ـ2

حيث مت بناء حمتوى الربنامج يف ضوء جمموعة من االعتبارات واليت  2ملحق رقم إن الربنامج التدرييب مدون يف 
  :تتمثل يف احملاور اآليت

طالع على عدد من املصادر واملراجع العلمية العربية واألجنبية اليت تناولت التدريب الرياضي، قام الباحث باال 
يب الرياضي، وبعض الدراسات املتعلقة واألسس الفيزيولوجية للتدر  مرت 800عدائي وكذلك التحضري البدين لدى 

 .البدين بالتدريب اخلاصة بالتحضري
، سرعة، حتمل الاخلاصة بقياس السرعة طالع على املراجع والدراسات السابقة لتحديد أهم اإلختباراتاال

بعض اخلرباء يف جمال مث مت عرض هذه اإلختبارات على  التعب، ومؤشرالقدرة الالهوائية اللبنية، السعة الالهوائية اللبنية 
ملحق )حتكيم اإلختبارات. التحضري البدين لتحديد أكثر هذه اإلختبارات دقة، وذلك عن طريق استمارة التدريب و 

دراسة مسحية للعديد من املراجع العلمية، وكذلك بعض الدراسات العملية اليت تتضمن مترينات لتنمية عناصر ( 2رقم 
 بألعاب القوى. ارتباطا، مث مت اختيار أنسب هذه التمرينات وأكثرها مرت 800بعدائي قة البدنية اخلاصة الليا

على الدراسات املشاهبة األجنبية والعربية اليت متت يف جمال التدريب الرياضي واليت اعتمدت على  االطالع
)وويكي، ، (2012)حسني، ، (2015)القادر، ، (2018)إبراهيم، ، ومنها خمتلف طرق واساليب التدريب الرياضي

التدرييب مث عرضه على جمموعة من اخلرباء يف جمال  لبناء الربنامج (2016)واضح، ، (2008)هارت، ، (2009
ته، عدد احلصص التدريبية وحدودها الزمنية ومالئمة التمارين دربنامج من حيث: مالتدريب الرياضي ألخذ رأيهم يف ال

ربنامج ال ىو املقرتحة واألنشطة واألدوات اليت حتتويها ومدى مناسبتها ألهداف الربنامج، وقد أمجع اخلرباء على مالئمة حمت
. ويف ضوء ما سبق وتبعا للمالحظات اليت 2رقم  حقواإلجراءات املتبعة يف تنفيذه وقائمة أمساء اخلرباء موجودة يف املل

 أبداها اخلرباء يف جمال التحضري البدين، قام الباحث بوضع الربنامج التدرييب.
 :وصف البرنامج ـ1ـ1ـ6ـ2

على جتربته وخربته  امرت معتمد 800لفعالية ركض  لتدرييبللربنامج ا بإعداد الوحدات التدريبية قام الباحث
على املراجع العلمية والدراسات  التدريب وألعاب القوى، واطالعه بآراء اخلرباء واملختصني يف جمال علم امليدانية ومستعني

 املزجالتدرييب املقرتح بملنهاج هلا، مت وضع ا القوى ومراجعته ألعابالنظرية السابقة والكتب العلمية املتخصصة يف جمال 
دريب ) الدائري، البليومرتي، تو املستمر باستعمال اساليب الو التكراري  بني التدريب الفرتي بنوعيه )املرتفع و املنخفض(

مرت، مت عرضه على املختصني  800لتنمية وتطوير املتغريات الوظيفية والبدنية لعدائي األثقال، الفارتلك و املنحدرات( 
علم التدريب الرياضي للتعرف على مدى مالءمة وصالحية املنهاج التدرييب للفئة العمرية املدروسة، يف سبيل يف جمال 
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املنهاج  عينة الدراسةاالستخدام األمثل هلذا املنهاج ولكي يعطي نتائج طيبة ختدم العملية التدريبية، حيث طبقت 
 .الشتويللموسم الرياضي  افسة و املنافسة، ما قبل املنعداد البدين اخلاصالتدرييب خالل فرتة اإل

 أهداف البرنامج: ـ2ـ1ـ6ـ2
 برجمت االهداف للحصص التدريبية وفق الوحدات التدريبية املتوسطة:

 .مؤشر التعبو  حتمل السرعة ،تطوير السعة الالهوائية اللبنية -1

 تطوير القدرة الالهوائية والسرعة  -2

 :األسس التي يقوم عليها البرنامج التدريبي ـ3ـ1ـ6ـ2

مد الباحث على املراجع العلمية والدراسات السابقة واألحباث املشاهبة، يف حتديد أفضل السبل والطرق لقد اعت 
، وبعد حتليل تلك املراجع والدراسات أمكن التوصل إىل مرت 800لعدائي  ومبادئ التخطيط وإعداد الربامج التدريبية

 :وضع أسس لبناء الربنامج املقرتح والذي خلص فيما يلي
 .رج من السهل إىل الصعبالتد -
  سنة(.19)أقل من  مراعاة الربنامج للخصائص ومميزات املرحلة العمرية قصد البحث -
، جتنب احلمل الزائد وتوزيع احلمولة على التمرينات البدنية داخل الوحدات التدريبية، مع حتديد شدة احلمل -

 .ية وفقا لقدرات كل العباجملموعات والراحة البين، التكرارات، الراحة ،زمن التمرين
  .التدريبية املستخدمةب واملستمر. واألسالي الفرتي ،التدريب التكراري ةعاة األسس العلمية اخلاصة بطريقمرا -
 .مراعاة مبدأ اخلصوصية والتدرج يف احلمل واالرتفاع التدرجيي باحلمل والتكيف عند وضع الربنامج -
 رجيي يف احلمل.التقدم حبمل التدريب باالرتفاع التد -
 .عبو أس 16ملدة  الربنامجحيث طبق  ةمتوسط ات تدريبيةدور  04من  تكون الربنامج التدرييبي -
 كما يلي:يكون متوج حركة احلمولة   دورات صغرى، 04حتتوي على األوىل  ةاملتوسط ةالدور  -
( 6اما الدورة الثالثة من ) وع.سبيف األ ةتدريبي اتوحد (5) من االوىل والثانية والرابعة صغرىالدورة التتكون  *

  وحدات تدريبية يف االسبوع.
كما يكون متوج حركة احلمولة   ،يف كل دورة دورات صغرى 04حتتوي على  الثانية والثالثة ةاملتوسط تنيالدور  -

 يلي:
( 5لرابعة من )اما الدورة ا وع.يف األسب ةتدريبي اتوحد (6) من االوىل والثانية والثالثة صغرىالدورة التتكون  *

  وحدات تدريبية يف االسبوع.
 كما يلي:يكون متوج حركة احلمولة   دورات صغرى، 04حتتوي على  االخرية ةاملتوسط ةالدور  -
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( 6اما الدورة الثانية من ) وع.يف األسب ةتدريبي اتوحد (5) من االوىل والثالثة والرابعة صغرىالدورة التتكون  *
  وحدات تدريبية يف االسبوع.

 .البحث ةتثبيت إجراءات التطبيق والقياس جملموع -
االعتماد على عامل التشويق وذلك باستخدام األجهزة واألدوات املتعددة، مع التجديد املستمر يف التمرينات  -

 املستخدمة يف الربنامج دون اخلروج عن األهداف املطلوبة.
مزيد من البدائل اليت تضمن حتقيق األهداف يف مراعاة عنصر مرونة الربنامج والتكيف مع الظروف، ووضع  -

 .التطبيق العملي والتطوير
 .مراعاة االستمرارية يف تنفيذ الربنامج دون انقطاع -

 تنفيذ البرنامج ـ4ـ1ـ6ـ2
 على النحو التايل: م 09/01/2018م إىل 26/11/2018يف الفرتة من  يدانيةأجريت الدراسة امل

 القبلي: مرحلة القياس ـ1ـ4ـ1ـ6ـ2
مستوى فراد عينات البحث قبل البدء بتنفيذ الربنامج التدرييب وذلك لتحديد أ القبلي على االختبار إجراءمت 

 . والصفات البدنية املدروسة املتغريات الفيسيولوجيةالعدائني يف 
 ، مؤشر التحملمؤشر التعب ،القدرة الالهوائية اللبنيةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 26/11/2018

 .حثعلى عينة الب
السرعة القصوى على عينة الالهوائية اللبنية و  السعةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 28/11/2018

 .البحث
 :مرحلة تطبيق الربنامج ـ2ـ4ـ1ـ6ـ2

إىل غاية  01/12/2018بني  يف الفرتة ما عينة الدراسةقام الباحث بتطبيق الربنامج التدرييب على 
  وحدة تدريبية. 88كون عدد الوحدات التدريبية املطبقة فعلية ع، وبذلك يبو ( أس16، ملدة )22/03/2019

  القياسات البعدية: ـ3ـ4ـ1ـ6ـ2

 :األول البعدي القياس
وذلك لتحديد  الدورة املتوسطة األوىل البحث بعد االنتهاء من ةعلى افراد عين األول االختبار البعدي إجراءمت 

 كالتايل:  البحث ةاملستوى الذي وصل إليه افراد عين
 مؤشر التعب، مؤشر التحمل ،القدرة الالهوائية اللبنيةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 24/12/2018

 .على عينة البحث
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السرعة القصوى على عينة الالهوائية اللبنية و  السعةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 26/12/2018
 .البحث

 :الثاني البعدي القياس
وذلك لتحديد  الدورة املتوسطة األوىل البحث بعد االنتهاء من ةعلى افراد عين األول دياالختبار البع إجراءمت 

 كالتايل:  البحث ةاملستوى الذي وصل إليه افراد عين
 مؤشر التعب، مؤشر التحمل ،القدرة الالهوائية اللبنيةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 21/01/2019

 .على عينة البحث
السرعة القصوى على عينة الالهوائية اللبنية و  السعةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءمت م 23/01/2019

 .البحث
 :الثالث البعدي القياس

وذلك لتحديد  الدورة املتوسطة األوىل البحث بعد االنتهاء من ةعلى افراد عين األول االختبار البعدي إجراءمت 
 كالتايل:  البحث ةاملستوى الذي وصل إليه افراد عين

 مؤشر التعب، مؤشر التحمل ،القدرة الالهوائية اللبنيةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 18/02/2019
 .على عينة البحث

السرعة القصوى على عينة الالهوائية اللبنية و  السعةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 20/02/2019
 .البحث

 :الرابع البعدي القياس
وذلك لتحديد  الدورة املتوسطة األوىل البحث بعد االنتهاء من ةعلى افراد عين األول االختبار البعدي اءإجر مت 

 كالتايل:  البحث ةاملستوى الذي وصل إليه افراد عين
 مؤشر التعب، مؤشر التحمل ،القدرة الالهوائية اللبنيةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 18/03/2019

 .حثعلى عينة الب
السرعة القصوى على عينة الالهوائية اللبنية و  السعةاإلختبارات امليدانية لقياس  إجراءم مت 20/03/2019

 .البحث
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 حصائية المستعملة:اإل ساليباأل ـ7ـ2
إن طبيعة املوضوع واهلدف منه يفرض علينا أساليب احصائية خاصة تساعد الباحث يف الوصول اىل نتائج 

هلا الظاهرة موضوع البحث، وقد مت االعتماد يف هذا البحث على مجلة من األساليب ومعطيات، يفسر وحيلل من خال
 االحصائية املناسبة لطبيعة تصميم البحث.

املتحصل عليها يف شكلها الكمي وهذا قصد التحليل إىل نتائج اإلختبارات البدنية إخضاع قام الباحث ب 
 :واستخراج ما يلي SPSS برنامج معاجلة احلزم االحصائيةاملعاجلة باستعمال 
 .املتوسط احلسايب •
 .االحنراف املعياري •
 .اإلختبارات معامل االرتباط لبريسون: وذلك حلساب ثبات •

 .لتحديد صدق اإلختبارات حلساب الفا كرونباخ Reliability Coefficientإختبار  •

 .نحىن التطورمل Repeated Measures MANOVA إختبار حتليل التباين املتكرر •

 لتحديد داللة الفروق بني القياسات. Wilks Lambdaإختبار  •

 لتحديد الفروق بني القياسات. LSD post hoc correctionإختبار  •
 تأثري الربنامج. نسبةملعرفة  rاختبار  •

 صعوبات البحث: ـ8ـ2
إن القيام بالبحث العلمي يعترب عملية صعبة تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة به بطريقة علمية، 

 ل سرد بعض الصعوبات اليت صادفتنا أثناء إجراء البحث: او سنح ،والصعوبات والعراقيل كثرية يف كل البحوث
 القدرة والسعة الالهوائية اللبنية. تغريتمت مبلة الدراسات اليت اهق •
اإلختبارات البدنية يف بادئ األمر وذلك لعدم تعودهم على بعض إلجراء  العدائنيوجود صعوبات يف تقبل  •

بالالعبني  ىريورة العمل املنجز أدسذلك، غري أن توضيح مدى أمهية هذه اإلختبارات وعالقتها بتحسني وتقييم 
 .اإلختباراتإىل الرتحيب هبذه 

 لغاء بعض املتغريات.إدوات البحث مما اضطرنا إىل أصعوبة احلصول على بعض  •
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

عرض وتحليل 

ومناقشة النتائج
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 عرض وتحليل النتائج: ـ1
زء عرضا لنتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها، بعد أن قام الباحث جبمع البيانات بواسطة يتضمن هذا اجل

 اجلتها إحصائيا لإلجابة على تساؤالت الدراسة.الدراسة مث مع أدوات
ومن أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة قام الباحث بإجراء مخس قياسات لكل متغريات الدراسة وكانت 

 على الشكل التايل:
 القياس األول: قبل تطبيق الربنامج التدرييب. -

 القياس الثاين: يف هناية الشهر األول. -

 الشهر الثاين. القياس الثالث: يف هناية -

 القياس الرابع: يف هناية الشهر الثالث.  -

 (.من الربنامج التدرييب )هناية الشهر الرابع االنتهاءالقياس اخلامس: عند  -

 .58صفحة  تنفيذ الربنامجمن أجل معرفة كيفية إجراء اإلختبارات وكيف مت ترتيبها أنظر 
 بالنسبة للصفات البدنية: -

لتحديد تأثري الربنامج التدرييب املقرتح على منحىن التطور اخلاص بالصفات البدنية )السرعة، حتمل السرعة( مت 
 Wilks Lambdaإعتمادا على إختبار  Repeated Measures MANOVAكرر حتليل التباين املتإستعمال إختبار 

 للصفات البدنية قيد الدراسة: Wilks Lambdaواجلدول التايل يوضح قيم 
 الخاصة بالصفات البدنية Wilks Lambdaيوضح نتائج إختبار  6جدول رقم 

 Error df Hypothesis df F W الصفات البدنية
 001. *535.34 4 2 السرعة

 002. *221.72 4 2 تحمل السرعة
* p < .05 

  رقم: 6جدول رقم  من خالل
 . لصفة السرعةبالنسبة  Wilks Lambda = .001, F (2,4) = 535.34, p = .002 بلغ:

 .لصفة تحمل السرعة بالنسبة Wilks Lambda = .002, F (2,4) = 221.72, p = .004وبلغ: 
بني القياسات  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية )السرعة، حتمل السرعة( نستخلص أنه منهو  

تعزى للربنامج التدرييب املقرتح. ساخلم
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى: ـ1ـ1

 800لدى عدائي  السرعةللبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص بصفة 
 متر.

  LSD post hoc correctionلتحديد الفروق ما بني القياسات اخلمس، مت إستعمال إختبار 
 الخاصة بصفة السرعة  LSD post hoc correctionنتائج إختبار  7جدول رقم 

5 4 3 2 1 SD M Measure 
- - - - - 0.038 8.38 1 
- - - - 0.187* 0.027 8.19 2 
- - - 0.507* 0.693* 0.024 7.68 3 
- - 0.282* 0.788* 0.975* 0.023 7.40 4 
- 0.038 0.320* 0.827* 1.013* 0.015 7.36 5 

* p < .05 

 : املتوسطات احلسابية للقياسات اخلمس: تبلغ 7جدول رقم  من خالل
M = 8.38, 8.19, 7.68, 7.40, 7.36 معيارية  بإحنرافاتSD = 0.038, 0.027, 0.024, 0.023, 0.015  على

لصاحل القياس  والقياسات األول، الثاين، الثالثالقياس اخلامس  بني ، ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائيةالتوايل
يف صفة  القياس اخلامس والقياس الرابع تعزى للربنامج التدرييب املقرتح. وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اخلامس
 . α = .05عند  السرعة

 

  منحنى التطور الخاص بصفة السرعة 1شكل رقــم  
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 نسبة تأثير البرنامج التدريبي المقترح على صفة السرعة: -
 السرعة صفة على التدريبي امجالبرن تأثير نسبةيوضح  8جدول رقم 

 نسبة تأثير البرنامج التدريبي على صفة السرعة
Sig t Df r 

.004 5.04 5 .91 

 
 بلغ:  8جدول رقم من خالل 

r = .91  عندt (5) = 5.04, Sig = .004  على  %91ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب املقرتح اثر بنسبة
 وهي نسبة مقبولة. صفة السرعة

 
 نسبة تأثير البرنامج التدريبي على صفة السرعة 2شكل رقــم  

 
 
   

نسبة التأثير

فة نسبة تأثير البرنامج التدريبي على ص
السرعة
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية: ـ2ـ1

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص بصفة تحمل السرعة لدى عدائي 
 متر. 800

  LSD post hoc correctionلتحديد الفروق ما بني القياسات اخلمس، مت إستعمال إختبار 
 السرعة تحمل بصفة الخاصة  LSD post hoc correction إختبار نتائج 9جدول رقم 

5 4 3 2 1 SD M Measure 

- - - - - 0.017 4.79 1 

- - - - 0.180* 0.023 4.61 2 

- - - 0.305* 0.485* 0.027 4.30 3 

- - 0.152* 0.457* 0.637* 0.012 4.15 4 

- 0.092* 0.243* 0.548* 0.728* 0.011 4.06 5 

* p < .05 

 بلغت: املتوسطات احلسابية للقياسات اخلمس:  9جدول رقم من خالل 
M = 4.79, 4.61, 4.30, 4.15, 4.06 معيارية  بإحنرافاتSD = 0.017, 0.023, 0.027, 0.012, 0.011  على

ضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف التوايل، ويت
 تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  α = .05صفة حتمل السرعة عند 

 

  السرعة تحمل بصفة الخاص التطور منحنى 3شكل رقــم  
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 البرنامج التدريبي المقترح على صفة تحمل السرعة: نسبة تأثير -
 السرعة تحمل صفة على المقترح التدريبي البرنامج تأثير نسبةيوضح  10جدول رقم 

 نسبة تأثير البرنامج التدريبي على صفة تحمل السرعة
Sig t Df r 

.001 7.49 5 .95 
 

 بلغ:  10جدول رقم من خالل 
r = .95  عندt (5) = 7.49, Sig = .001  على  %95ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب املقرتح اثر بنسبة

 صفة حتمل السرعة وهي نسبة مقبولة.

 
 السرعة تحمل صفة على التدريبي البرنامج تأثير نسبة 4شكل رقــم  

 
   

نسبة التأثير

فة تحمل نسبة تأثير البرنامج التدريبي على ص
السرعة
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 :للمتغيرات الفسيولوجيةبالنسبة  -
ة الالهوائية سعال) ولوجيةلتحديد تأثري الربنامج التدرييب املقرتح على منحىن التطور اخلاص باملتغريات الفسي

 Repeated Measuresستعمال إختبار حتليل التباين املتكرر ( مت إاللبينة، القدرة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب

MANOVA  إعتمادا على إختبارWilks Lambda  واجلدول التايل يوضح قيمWilks Lambda  للمتغريات
 قيد الدراسة: الفسيولوجية

 المتغيرات الفسيولوجيةب الخاصة Wilks Lambda إختبار نتائج يوضح 11جدول رقم 

 Error df Hypothesis df F W المتغيرات الفسيولوجية
 000. 2740.71 4 2 السعة الالهوائية اللبنية

 000. 1322.52 4 2 لبنيةالقدرة الالهوائية ال
 001. 625.66 4 2 مؤشر التعب

* p < .05 

 
 : 11جدول رقم من خالل 

 .السعة الالهوائية اللبنية بالنسبة ملتغري Wilks Lambda = .000, F (2,4) = 2740.71, p = .000 بلغ: 
 .لقدرة الالهوائية اللبنيةاملتغري  بالنسبة Wilks Lambda = .000, F (2,4) = 1322.52, p = .001وبلغ 

 .Wilks Lambda = .001, F (2,4) = 625.66, p = .002ؤشر التعب بلغ م ملتغري اما بالنسبة
ة الالهوائية اللبينة، القدرة الالهوائية سعباملتغريات الفسيولوجية )الومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

  تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  بني القياسات اخلمس اللبنية، مؤشر التعب(
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة: ـ3ـ1

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص بمتغير السعة الالهوائية اللبنية لدى 
 متر. 800عدائي 

  LSD post hoc correctionلتحديد الفروق ما بني القياسات اخلمس، مت إستعمال إختبار 
 بمتغير السعة الالهوائية اللبنية الخاصة  LSD post hoc correction إختبار نتائج 12جدول رقم  

5 4 3 2 1 SD M Measure 

- - - - - 0.012 10.91 1 

- - - - 0.427* 0.018 10.48 2 

- - - 0.227* 0.703* 0.021 10.20 3 

- - 0.172* 0.448* 0.875* 0.009 10.03 4 

- 0.077* 0.248* 0.525* 0.952* 0.006 9.96 5 

* p < .05 

 بلغت: املتوسطات احلسابية للقياسات اخلمس:  12جدول رقم من خالل 
M = 10.91, 10.48, 10.20, 10.03, 9.96  بإحنرافات معياريةSD = 0.012, 0.018, 0.021, 0.009, 0.006 

على التوايل، ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس 
 تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  α = .05عند  متغري السعة الالهوائية اللبنيةيف 

 

  متغير السعة الالهوائية اللبنيةب الخاص التطور منحنى 5شكل رقــم  
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 :متغير السعة الالهوائية اللبنيةنسبة تأثير البرنامج التدريبي المقترح على  -
 متغير السعة الالهوائية اللبنية على المقترح التدريبي البرنامج تأثير نسبة يوضح 13جدول رقم 

 السعة الالهوائية اللبنيةالبرنامج التدريبي على نسبة تأثير 
Sig t Df r 

.000 9.55 5 .97 
 

 بلغ:  13جدول رقم من خالل 
r = .97  عندt (5) = 9.55, Sig = .000  على  %97الربنامج التدرييب املقرتح اثر بنسبة ومنه نستخلص أن

 وهي نسبة مقبولة. متغري السعة الالهوائية اللبنية

 

 متغير السعة الالهوائية اللبنية على التدريبي البرنامج تأثير نسبة 6شكل رقــم  

 
 
   

نسبة التأثير

غير السعة نسبة تأثير البرنامج التدريبي على مت
الالهوائية اللبنية
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة: ـ4ـ1

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص بمتغير القدرة الالهوائية اللبنية لدى 
 متر. 800عدائي 

  LSD post hoc correctionلتحديد الفروق ما بني القياسات اخلمس، مت إستعمال إختبار 
 اللبنية الالهوائية قدرةال بمتغير الخاصة  LSD post hoc correction إختبار نتائج 14جدول رقم  

5 4 3 2 1 SD M Measure 

- - - - - 2.12 648.60 1 

- - - - -5.45 2.52 654.06 2 

- - - -23.74* -29.20* 0.58 677.80 3 

- - -70.96* -94.70* -100.16* 1.76 748.76 4 

- -101.45* -172.41* -196.15* -201.61* 1.99 850.21 5 

* p < .05 

 بلغت: املتوسطات احلسابية للقياسات اخلمس:  14جدول رقم من خالل 
M = 648.60, 654.06, 677.80, 748.76, 850.21فات معيارية بإحنراSD = 2.12, 2.52, 0.58, 1.76, 1.99  على

التوايل، ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف 
إحصائية بني القياس األول تعزى للربنامج التدرييب املقرتح، وعدم وجود فروق ذات داللة  القدرة الالهوائية اللبنيةمتغري 

 . α = .05عند والثاين 

 

  اللبنية الالهوائية القدرة بمتغير الخاص التطور منحنى 7شكل رقــم  
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 :القدرة الالهوائية اللبنيةمتغير نسبة تأثير البرنامج التدريبي المقترح على  -
 اللبنية الالهوائية لقدرةا متغير على المقترح التدريبي البرنامج تأثير نسبة يوضح 15جدول رقم 

 القدرة الالهوائية اللبنيةنسبة تأثير البرنامج التدريبي على 
Sig t Df r 

.001 -7.88 5 .96 
 

 بلغ:  15جدول رقم من خالل 
r = .96  عندt (5) = -7.88, Sig = .001  على  %96ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب املقرتح اثر بنسبة

 وهي نسبة مقبولة. القدرة الالهوائية اللبنيةمتغري 

 
 اللبنية الالهوائية قدرةال متغير على التدريبي امجالبرن تأثير نسبة 8شكل رقــم  

 
 
   

نسبة التأثير

غير القدرة نسبة تأثير البرنامج التدريبي على مت
الالهوائية اللبنية
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 عرض وتحليل نتائج الفرضية الخامسة: ـ5ـ1

ح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص بمتغير مؤشر التعب لدى عدائي للبرنامج التدريبي المقتر 
 متر. 800

  LSD post hoc correctionلتحديد الفروق ما بني القياسات اخلمس، مت إستعمال إختبار 
 مؤشر التعب بمتغير الخاصة  LSD post hoc correction إختبار نتائج 16جدول رقم 

5 4 3 2 1 SD M Measure 

- - - - - 0.026 11.49 1 

- - - - 0.20* 0.027 11.29 2 

- - - 0.78* 0.98* 0.039 10.51 3 

- - 0.41* 1.19* 1.39* 0.028 10.10 4 

- 0.25* 0.66* 1.44* 1.64* 0.012 9.85 5 

* p < .05 

 بلغت: املتوسطات احلسابية للقياسات اخلمس:  16جدول رقم من خالل 
M = 11.49, 11.29, 10.51, 10.10, 9.85  بإحنرافات معياريةSD = 0.026, 0.027, 0.039, 0.028, 0.012 

على التوايل، ويتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس 
 تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  α = .005عند  مؤشر التعبيف متغري 

 

 مؤشر التعب بمتغير الخاص التطور منحنى 9شكل رقــم  
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 :مؤشر التعبمتغير نسبة تأثير البرنامج التدريبي المقترح على  
 مؤشر التعب متغير على حالمقتر  التدريبي البرنامج تأثير نسبة يوضح 17دول رقم ج

 مؤشر التعبنسبة تأثير البرنامج التدريبي على 
Sig t Df r 

.000 10.38 5 .97 
 

 بلغ:  17جدول رقم من خالل 
r = .97  عندt (5) = 10.38, Sig = .000  على  %97ومنه نستخلص أن الربنامج التدرييب املقرتح اثر بنسبة

 وهي نسبة مقبولة. مؤشر التعبمتغري 

 
 مؤشر التعب متغير على التدريبي البرنامج تأثير نسبة 10شكل رقــم  

 
 
 
   

نسبة التأثير

غير مؤشر نسبة تأثير البرنامج التدريبي على مت
التعب
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 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء فرضيات البحث: ـ2

 ج الفرضية األولى:مناقشة نتائ ـ1ـ2

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص واليت تنص: من خالل فرضية الدراسة 
 متر. 800لدى عدائي  السرعةبصفة 

اليت تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية  07، 06ومن خالل نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها يف اجلداول  
قياسات األول، الثاين، الثالث لصاحل القياس اخلامس تعزى للربنامج التدرييب املقرتح. وال توجد بني القياس اخلامس وال

 فروق ذات داللة إحصائية بني القياس اخلامس والقياس الرابع يف صفة السرعة. 
ى بشكل يف تطوير السرعة القصو  أسهمويعزو الباحث هذا التطور اىل فاعلية تقنني األمحال التدريبية الذي قد  

 األسبوع،ملحوظ من خالل توزيع احلمل التدرييب للوحدات التدريبية وكذلك توزيع وحدات تدريب السرعة خالل 
ونظريات التدريب الرياضي حيث وضعت تدريبات السرعة يف بداية االسبوع وكذلك يف  ،واالعتماد على اراء اخلرباء

 بصورة جيدة. فرتات الراحة تنظمفضال عن  ،بداية الوحدة التدريبية
كما يعزو الباحث هذا التطور اىل التمرينات املستخدمة لتنمية السرعة حيث اخذت هلا الشكل الطبيعي عند 

 ،أداء املهارة الفنية التخصصية مبعىن أن تدريبات السرعة اساسا هو تدريب للجهاز العصيب وااللياف العضلية السريعة
 ،ذا وضعت هذه األجهزة الفسيولوجية يف نفس الشكل الذي تؤدي به احلركةميكن أن يتم التكيف الفسيولوجي اال ا وال

وهذا ما أكده ابو العالء وأمحد نصر حيث جيب أن تؤدي تدريبات السرعة تبعا ملستوى السرعة املستهدفة يف املنهج 
ستهدف والقوة الداعمة التدرييب حىت تتم عملية التكيف الفسيولوجي للحركة وفقا للسرعة املطلوبة والرتدد احلركي امل

 800القصوى تعترب من الصفات البدنية املهمة حيتاجها العداء يف سباق  تقاليةناال. والسرعة (2003)الفتاح،  لذلك
 مرت وخصوصا عند الناشئني يف هذا االختصاص.

ربنامج التدرييب املقرتح من خالل توقيت األداء ي املطبقة يف الر ونظرا خلصوصية طريقيت التدريب الفرتي والتكرا
وشدته وحجمه والراحة سواء البينية أو بني التكرارات )محل التدريب وتأثريه على نظم إنتاج الطاقة، حيث يرى 

(PRADET, 1996) ( تكون مدته من )شدته فوق األقصى، ثانية(، و  7-3أن "النظام الالهوائي الاللبين )القدرة
 (VERONIQUE, 2003)دقائق( شبه إجيابية"، أما  3-ثانية 90والراحة )

دقائق  3( و )PMAX10ثوان( بشدة ) 3فرتى أن هذا النظام يطور القوة االنفجارية، وتكون مدته )
 07( و )PMA*10ثوان( بشدة ) 10-8املدة )لالسرتجاع، وفيما خيص تطوير القدرة الالهوائية الاللبنية تكون 

ثوان(، تكرار  7-6أن املدة الزمنية لتطوير هذا النظام ترتاوح بني ) (COLLECTIF, 1998) ىدقائق( لالسرتجاع، وتر 
 ق( ما بني التكرارات.دقائ 3مرة(، الشدة سرعة قصوى، االسرتجاع ) 4-2مرة(، جمموع التكرارات ) 3-4)
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 - 30مرت سرعة قصوى يف )  60أما نظام الطاقة الالهوائي الاللبين )السعة( الذي يظهر من خالل عدو 
% 90ثانية(، والشدة  7-15أن املدة الزمنية هلذا النظام بني ) (PRADET, 1996) مرت( األخرية منه، حيث يرى 20

معه يف   (COLLECTIF, 1998) وتتفق دقائق( إجيابية مشي جد بطيء، 8-3صوى واالسرتجاع من )من الشدة الق
مرة( بشدة  3-1مرة(، وجمموع التكرارات ) 5-2حتديد املدة الزمنية هلذا النظام يف حني ترى أن التكرار يكون من )

دقيقة( بني جمموع التكرارات. وهو ما مت  12بني التكرارات و ) دقائق 3% سرعة قصوى، ويكون االسرتجاع )95
 (.02)راجع امللحق رقم . الربنامج التدرييب ناءاستثماره يف ب

وحسب رأي الباحث أيضا، فإن تنوع طرق التدريب املستخدمة يف الربنامج التدرييب )طريقيت التدريب الفرتي  
موعة، ألن التنويع يف طرق التدريب من شأنه مضاعفة متطلبات التدريب يف والتكراري( أثر إجيابيا على مردود هذه اجمل

يساعد هذا التنويع أيضا على حتسني  (، كمااملستويات العليا، باإلضافة إىل تأثريات فسيولوجية )األجهزة الوظيفية
أن تدريب العداء  (QUINN, 1991) يرى اجلوانب النفسية للعداء وذلك بكسر روتني التدريب بالطريقة الواحدة، إذ

باق قدر اإلمكان، وقد يكون من املفيد تضمني سمرت جيب أن يشتمل على مضاعفة متطلبات ال 800على سباق 
طرق بديلة أو متنوعة،  ولن يؤدي هذا األمر إىل إضافة حافز فسيولوجي زائد لتدريب العداء فحسب، بل إن التنوع 

 لى حتسني اجلوانب النفسية.أيضا يعمل ع
يرى الباحث أن السبب يف ذلك أما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس الرابع واخلامس  
أن صفة السرعة من اخلصائص البدنية صعبة التطوير ألهنا ترتبط بنوع األلياف العضلية، اجلانب املونفولوجي،  يعود اىل

إىل اجلانب الوراثي حيث أن كل هذه العوامل هلا الشأن يف احلد من تطوير هذه الصفة كما والبيوميكانيكي، إضافة 
أن السرعة من الصفات البدنية احلساسة  ( Matveyev, 1981))عتبة السرعة( حيث يرى للجانب النفسي دور كبري 

 وراثية والفسيولوجية.اليت تتأثر بالعديد من العوامل املونفولوجية وال
)لعياضي،  ،(2015)القادر،  ،(2016)واضح، ، (2011)حممود ع.، وهذا ما اتفق مع كل من دراسات:  
 .(2017)فاتح، ، (2014

للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على منحىن التطور نه أاليت تشري إىل  األوىل دراسةومن خالل هذا كله نقول أن فرضية ال
 قد حتققت. مرت 800لدى عدائي  بصفة السرعةاخلاص 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: ـ2ـ2

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص من خالل فرضية الدراسة واليت تنص: 
 متر. 800لدى عدائي  مل السرعةتحبصفة 

اليت تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية  09، 06ومن خالل نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها يف اجلداول  
 ة تعزى للربنامج التدرييب املقرتح.  بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف صفة حتمل السرع

هوائي خاص ال، والذي احتوى على تدريب املقرتحهذه النتيجة إىل فاعلية الربنامج التدرييب الباحث يعزو 
وتتميز بزيادة حجم  املستمر، املنحدرات والفارتلك ،الفرتيالذي تضمن العدو املسافات متوسطة باستخدام التدريب 

 احلمل وقلة شدته.
 800التدريب املذكورة إحدى الطرائق املستخدمة يف تدريب عدائي املسافات املتوسطة ومنها عدو  د طريقوتع

 يتم عن طريقها تطوير املطاولة اهلوائية اليت حيتاج إليها العداء يف عدو املسافة املذكورة. مرت، إذ
ي إىل تنمية القدرات البدنية ويشري بسطويسي هبذا اخلصوص إىل "أن التدريب الفرتي منخفض الشدة يؤد - 
 . (1999)بسطويسي، العام  والتحمل

كما يؤكد املندالوي وآخران أن التدريب الفرتي يعمل على زيادة قدرة العداء يف احلصول على سرعة كبرية   -
 . (1990)املندالوي، توافر األوكسجني وإىل حتسني قابلية الدورة الدموية والرئتني  حتت ظروف
وذكر )عالوي( أيضا أن طريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة تسهم يف ترقية عمل اجلهازين الدوري  -

والتنفسي، وذلك من خالل حتسني السعة احليوية والرئتني وسعة القلب، فضال عن العمل على زيادة قدرة الدم على 
وكسجني، كما تؤدي إىل تنمية قدرة الفرد على التكيف للمجهود البدين املبذول، األمر الذي يؤدي محل املزيد من األ
 (1994)عالوي،  التعب إىل تأخري ظهور

وكذلك استخدام التدريب املستمر، ويعزو الباحث هذه النتيجة أيضا إىل فاعلية الربنامج التدرييب الذي  -
)حسني( إىل أن  حيث أشاربطريقة تدريب احلمل املستمر،  حتمل السرعةعلى تدريب هوائي خاص لتطوير احتوى 

للمجهود البدين املستمر  العمل بطريقة التدريب املستمر يسهم بدرجة كبرية يف زيادة قدرة أعضاء اجلسم على التكيف
 .(1998)حسن، 
ىل أن التدريب املستمر يؤدي إىل تكيف اجلسم للعمل من دون انقطاع وبذلك حيدث ويشري )بسطويسي( إ 

 (1999)بسطويسي، من األوكسجني واألبيض واألداء الوظيفي  توازن بني كل
( وحتسني وذكر )الدرعة( أن التدريب بطريقة احلمل املستمر يعمل على حتسني قدرة الالعب )الفسيولوجية - 
 (1998)فرهود،  التكيف والوصول إىل التوازن بني الطاقة املنتجة واألوكسجني املستخدم قدرته على
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يرجع الباحث سبب هذا التطور الكبري إىل الربنامج التدرييب املقرتح بطريقيت التدريب الفرتي والتكراري يف 
اهم بدوره يف حتسني أنظمة الطاقة املختلفة سواء كانت مستقلة أو متداخلة فيما تطوير صفة حتمل السرعة الذي س

أن تطوير القدرة  (PRADET, 1996) بينها حسب متطلبات هذه املرحلة من السباق هلذه األنظمة، حيث يرى
 -150مرت؛ أي من  400-150ثانية( حوايل  45-15الالهوائية اللبنية تكون خالل املدة الزمنية املقدرة من )

مرت، والشدة هي األكثر أمهية للعداء خالل اجلهد املطلوب، وترتاوح مدة االسرتجاع  800مرت خالل سباق  300
أما التكرار  يف املدة الزمنية احملددة، (COLLECTIF, 1998)دقيقة( وهي إجيابية نوعا ما، وتفق معه  30-5بني )

 15-5%( من السرعة القصوى واسرتجاع ملدة ترتاوح بني )95-90مرة(، بشدة ) 2-1مرات(، وجمموعة ) 3-5)
ثانية(؛ أي  12-30أن مدة تطوير هذا النظام من ) (VERONIQUE, 2003) دقيقة( حسب املسافة، يف حني ترى

 دقيقة(. 15-10(، واسرتجاع ملدة )PMA X3مرت، بشدة ) 300مرت من سباق  250-120حوايل 
و  )حريب ،(2018)كيطان، ، (2009)أمحد، ، (2006)حبيب، وهذا ما اتفق مع كل من دراسات:  

 .(2017قدراوي، 
للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على منحىن نه أاليت تشري إىل  الثانية دراسةومن خالل هذا كله نقول أن فرضية ال

ت.قد حتقق مرت 800لدى عدائي  بصفة حتمل السرعةالتطور اخلاص 
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 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: ـ3ـ2

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص  :من خالل فرضية الدراسة واليت تنص
 متر. 800لدى عدائي  السعة الالهوائية اللبنيةبمتغير 

اليت تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية  12، 11ومن خالل نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها يف اجلداول 
تغري السعة الالهوائية اللبنية عند تعزى للربنامج بني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف م

 التدرييب املقرتح.
يعزو الباحث سبب هذا التحسن إىل ما تتميز حيث ويعزو الباحث هذا التطور على الربنامج  التدرييب املقرتح 

نية(، وهذا ما أكده ثا 120-45به الطريقة الفرتية يف استعمال الراحة القصرية، مما يطور قابلية التحمل قصري الزمن )
بأنه لكي يتم تطور قابلية التحمل قصرية الزمن البد من توافر متطلبات مالئمة، وأفضل طريقة هي  (1998)حسن، 

ألساس، الفرتية باستعمال راحة قصرية، فالقاعدة املثلى يف بناء مقدار الطاقة بالطريقة األوكسجينية أو األوكسجينية تعد ا
 وسرعة تطور التحمل قصري الزمن يكمن يف مستوى البناء اخلاص للتحمل والسرعة.

دقائق(،  4إىل  3-ثانية  45أن التطوير السعة الالهوائية اللبنية خالل مدة ) (PRADET, 1996) ويرى
جاع اإلجيايب مع االسرتخاء. بينما ترى دقائق( لالسرت  5-2( من الشدة القصوى، ومدة )%95-85والشدة )

(VERONIQUE, 2003) ( دقيقة(، الشدة ) 2-ثانية 30أن تطوير هذا النظام يكون خالل املدةPMA X2 )
طوير هذا النظام عن طريق التحمل قصري أن ت (COLLECTIF, 1998)يف حني ترى  دقيقة(، 40 -20واالسرتجاع )

دقيقة(  15( سرعة قصوى، و )%90-85مرة(، والشدة ) 3 - 5دقيقة(، بتكرار ) 2-ثانية 45املدى يف املدة )
 لالسرتجاع.

مرت تتداخل فيه أنظمة طاقوية خمتلفة جيب تطويرها نذكر منها القدرة والسعة  800ويرى الباحث أن سباق 
ة، القدرة والسعة الالهوائية اللبنية باإلضافة إىل القدرة اهلوائية، لكن القدرة والسعة الالهوائية اللبنية الالهوائية الاللبني

مرت باإلضافة إىل التحمل اخلاص مبا يف ذلك حتمل السرعة وحتمل القوة...، وهذا وفقا ملا  800تعترب األهم يف سباق 
مرت باإلضافة  800أن النظام الالكتيكي الالهوائي من أهم أنظمة الطاقة بالنسبة لسباق   (GAFFNEY, 1991) ذكره

إىل التحمل اخلاص وحتمل السرعة والقوة اخلاصة من أهم اجلوانب اليت جيب تطويرها من أجل حتقيق أعلى أداء، مع 
وعلى الرغم من عدم وجود تأثري مباشر  ذلك جيب عدم إغفال النواحي املصاحبة مثل السرعة والتحمل العام والقوة،

 مرت السنوية وكذلك برامج التدريب طويلة املدى". 800هلا فهي ترتبط بالتطوير العام لربامج تدريب عداء 
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مرت يعد معقدا من ناحية أدائه كسباق أو من خالل التدرب على هذا االختصاص، وذلك  800إذن، فسباق 
ه مما حيتم على املدرب وضع برنامج تدرييب خاص يساهم يف تطوير هذه األنظمة ملشاركة أنظمة الطاقة املختلفة في

 الطاقوية وبطرق تدريب خمتلفة توصلنا إىل االرتقاء باألداء الرياضي التحقيق األرقام العاملية.
 . (2014)لعياضي، ، (2009)أمحد، ، (2006)حبيب، وهذا ما اتفق مع كل من دراسات: 

للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على منحىن نه أاليت تشري إىل  الثالثة دراسةومن خالل هذا كله نقول أن فرضية ال
قد حتققت. مرت 800لدى عدائي  السعة الالهوائية اللبنيةالتطور اخلاص مبتغري 
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 ائج الفرضية الرابعة:مناقشة نت ـ4ـ2

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص  :من خالل فرضية الدراسة واليت تنص
 .متر 800لدى عدائي  القدرة الالهوائية اللبنيةبمتغير 

 اليت تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية 14، 11ومن خالل نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها يف اجلداول 
تعزى للربنامج  القدرة الالهوائية اللبنيةبني القياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف متغري 

 التدرييب املقرتح، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس األول والثاين. 
أن التطوير النظام  (PRADET, 1996) يرىويعزو الباحث هذا التطور على الربنامج التدرييب املقرتح حيث 

أي يدخل يف  ،مرت 400-150والذي ميثل مسافة  (،ثانية 45-15الالهوائي اللبين )قدرة( تكون املدة الزمنية من )
ة لتطوير هذا النظام تقدر ب أن املدة الزمني (VERONIQUE, 2003) مرت، يف حني ترى 200هذا النظام سباق 

املدة الزمنية خالل هذا  (COLLECTIF, 1998) مرت، بينما قدرت 200-120ثانية(، ومتثل حوايل  12-30)
و  (CAZORLA, 1993)مرت. ولقد اقرتح  400-150أي مسافة حوايل ، ثانية( 45-15النظام من )

(COLLECTIF, 1998) 30-15ة تتمثل يف اجلهد الفرتي قصري /قصري )الالهوائي نوعا من اجلهد لتطوير القدرة 
 مرت.  800ثانية(، وهذا النوع من النظام يدخل ضمن متطلبات هذه املرحلة من سباق 

درييب املقرتح الذي ساهم يف حتسني أنظمة الطاقة يرجع الباحث سبب هذا التطور الكبري إىل الربنامج الت 
املختلفة سواء كانت مستقلة أو متداخلة فيما بينها حسب متطلبات هذه املرحلة من السباق هلذه األنظمة، حيث يرى 

(PRADET, 1996) ثانية(، والشدة  45-15قدرة من )أن تطوير القدرة الالهوائية اللبنية تكون خالل املدة الزمنية امل
دقيقة( وهي إجيابية نوعا ما،  30-5هي األكثر أمهية للعداء خالل اجلهد املطلوب، وترتاوح مدة االسرتجاع بني )

(، بشدة مرة 2-1مرات(، وجمموعة ) 5-3يف املدة الزمنية احملددة، أما التكرار ) (COLLECTIF, 1998) وتتفق معه
 دقيقة( حسب املسافة، يف حني ترى 15-5%( من السرعة القصوى واسرتجاع ملدة ترتاوح بني )90-95)

(VERONIQUE, 2003) ( 30-12أن مدة تطوير هذا النظام من )مرت من سباق  250-120أي حوايل  ،ثانية
 دقيقة(.  1015اع ملدة )(، واسرتجPMA X3مرت، بشدة ) 300

 .(2014)لعياضي، ، (2009)أمحد، ، (2006)حبيب، وهذا ما اتفق مع كل من دراسات: 
ج التدرييب املقرتح تأثري على منحىن للربنامنه أاليت تشري إىل  الرابعة دراسةومن خالل هذا كله نقول أن فرضية ال

 قد حتققت. مرت 800لدى عدائي  القدرة الالهوائية اللبنيةالتطور اخلاص مبتغري 
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 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: ـ5ـ2

للبرنامج التدريبي المقترح تأثير إيجابي على منحنى التطور الخاص  :من خالل فرضية الدراسة واليت تنص
 متر. 800لدى عدائي  مؤشر التعببمتغير 

اليت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  16، 11ومن خالل نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها يف اجلداول 
 تعزى للربنامج التدرييب املقرتح. مؤشر التعبالقياس اخلامس ومجيع القياسات األربع لصاحل القياس اخلامس يف متغري 

تزداد كفاءة التحمل  (2003)الفتاح،  املقرتح حيث يرى ويعزو الباحث هذا التطور على الربنامج التدرييب
الالهوائي من خالل تأخري ظهور التعب ومت تأخري ظهور التعب يف غضون أنشطة التحمل الالهوائي بواسطة ثالث 

 يك. طرق تقليل معدل جتمع الالكتيك وزيادة ختلص من حامض الالكتيك وزيادة حتمل الالكت
التعب الناتج من  أثارفعالية الراحة االجيابية يف خفض أو إزالة بعض وكذلك استعمال فرتارت راحة مقننة و  

من  اعلىاألداء خالل فرتات الراحة البينية بشكل أسرع من الراحة السلبية، من خالل احملافظة على معدالت نبض 
يقوم القلب بدفعها إىل أحناء اجلسم للتخلص من الفضالت وتزويده حالة الراحة السلبية مما يعين زيادة كمية الدم اليت 

باألوكسجني الالزم، وكذلك احملافظة على معدالت تنفس عالية نسبيا مما يساعد على زيادة تزويد الدم باألوكسجني 
ط لدرجة حرارة وختلص اجلسم من ثاين أوكسيد الكربون، وكذلك تعمل الراحة االجيابية باحملافظة على االرتفاع البسي

اجلسم أثناء األداء والذي يساعد على زيادة معدالت سرعة التفاعالت الكيماوية داخل جسم الرياضي وزيادة فعالية 
 اإلنزميات واهلرمونات يف إنتاج الطاقة والتخلص من الفضالت. 

،حيت تطورت  املقرتح وفق الربنامج التدرييب العينةحتمل السرعة اليت تدرب عليها أفراد  مترينات إضافة إىل
قدراهتم على مقاومة حاله التعب من خالل حتسن وظائف أعضاء انتاج الطاقة ال هوائيا وباخلصوص نظام حامض 

يف األلياف العضلية باإلضافة إىل تطور وظائف تصريف  الكتيكالالكتيك مع حتسن مقاومتهم أثار زيادة تركيز حامض ال
إىل جمرى الدم مما يقلل من تأثريه السليب يف إعاقة استمرار األداء احلركي وتأخر حامض الالكتيك من األلياف العضلية 

دة شبان التدريب باحلد القريب من احلد األقصى لل (2016)خربيط، ما اشار اليه  وهذا ظهور أعراض حاله التعب
ك يقلل تراکم حامض الالكتيك لدى الرياضيني املدربني يودي إىل تقليل استنفاذ اجلاليكوجني يف العضالت وكذل

احلرة كوقود باإلضافة إىل  يةمقارنه بغري املدربني والسبب يف ذلك حتسن قدرة العضالت على أكسدة األمحاض الدهن
 العضلي زيادة عدد وحجم امليتوكوندريا داخل اخللية العضلية ، وهذان العامالت يعدان من العوامل الرئيسية لظهر التعب

لذا فإن حماوله احملافظة على هذا املخزون احلامض وتقنني استفادة باإلضافة اىل ختفيض معدالت تراکم حامض الالكتيك 
بان  (2009)اهلزاع، يعتربان من اهم العوامل اليت هبدف التدريب اىل تطويرها لتحمل العمل لفرتات طويلة. كما اكد 

 اقص%( من  90 - 85ات التحمل اخلاص )حتمل السرعة( بشكل عال، اذ ان حتملها جيب أن يصل اىل )تدريب
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اىل أن األمحال التدريبية ذات الشدة العالية واليت ترتاوح  (2003)الفتاح، كما أكد على ذلك   ،معدل لضربات القلب
%( من أقصى مقدرة  100 -90)%( ومن  90 -75ة القصوى أي من )بني الشدة األقل من األقصى إىل الشد

 .الالعب تعتري شدة مناسبة التطوير التحمل اخلاص
 .(2017)حريب و قدراوي، ، (2018)إبراهيم، وهذا ما اتفق مع كل من دراسات: 

للربنامج التدرييب املقرتح تأثري على نه أاليت تشري إىل  اخلامسة دراسةضية الومن خالل هذا كله نقول أن فر 
 قد حتققت. مرت 800لدى عدائي  مؤشر التعبمنحىن التطور اخلاص مبتغري 
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 مناقشة الفرضية العامة:  ـ6ـ2

رييب الفرضيات اخلاصة بالصفات البدنية واليت نصت على وجود تأثري إجيايب للربنامج التدمن خالل حتقق 
 املقرتح على منحىن التطور اخلاص بكل من السرعة وحتمل السرعة.

ومن خالل حتقق الفرضيات اخلاصة باملتغريات الفسيولوجية واليت نصت على وجود تأثري إجيايب للربنامج  
 ة ومؤشر التعب.التدرييب املقرتح على منحىن التطور اخلاص بكل من السعة الالهوائية اللبنية والقدرة الالهوائية اللبني

 مرت تعتمد أساسا على: 800أن العوامل األساسية ألداء الذي يرى  (2009)وويكي، واعتمادا على 
وعزو هذا إىل كون سباق  القدرة والكفاءة العالية على إنتاج الطاقة على طول مدة أداء السباق: -

ل األنظمة الثالث أي جيب تطويرها كلها معا بعض للوصول مرت يتم فيه إنتاج الطاقة بواسطة ك 800
 إىل اقصى كفاءة ممكنة إلنتاج الطاقة.

وذلك يضمن أن يتم استهالك الطاقة الناجتة من كل نظام كليا القدرة على الجري بطريقة اقتصادية:  -
 أي أال تضيع الطاقة وأال يتم عدم إستعماهلا.

النقطة اليت تصنع الفرق تكمن يف تأخري التعب إىل أخر وقت وهنا يرى أن القدرة على تحمل التعب:  -
 ممكن أو حىت إىل ما بعد هناية السباق.

الرتكيز على الراحة والنوم والغذاء وكذا االبتعاد عن العادات السيئة والتخلص أهمية انضباط نمط الحياة:  -
 منها.

 :ما يليباع مرت جيب عليهم إت 800ومن أجل حتقيق هذه العوامل يرى أن عدائي 
 استعمال مترينات الهوائية لتطوير السرعة.  -

 استعمال مترينات القدرة اهلوائية. -

 استعمال كل من التدريب الفرتي والتدريب التكراري. -

 استعمال التدريب باألثقال. -

 استعمال جري املنحدرات. -

 ري يف املنعرج.التدريب يف املضمار أمر حيوي وضروري للتدريب على التحكم يف وترية السرعة واجل -

يف فرتة ما قبل املنافسة يكون الرتكيز على التمرينات الالهوائية بتكرارات أسرع، ووحدات تدريبية للسرعة  -
 لتدريب النظام على إنتاج سرعات عالية ومعاجلة إستجابة الالكتات.

 .تدريب الالكتات يسمح باستمرار إنتاج الطاقة عند معدل عايل من العدو -

 الذي يرى: (harry, 1995)إضافة إىل 
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درج ضمن نظام الطاقة املختلط مع تغلب الطاقة الالهوائية بنسبة أكثر من اهلوائية إذ نتمرت  800أن فعالية 
مرت إذ تكون البداية بسرعة قصوى  100تتم احلاجة إىل النظام الفوسفوجيين يف بداية السباق وملسافة حوايل 

مرت وهنا يكون نظام الطاقة  100الشدة لتكون شبة قصوى حىت هناية السباق أو حىت اآلخر مث خفض 
ويف هناية السباق االنطالق بسرعة لتكملة السباق بأقل زمن أو احلصول على املركز  اليكوجيينغالالالهوائي 

لالكتيك يف هذه الركضة األول. لذلك جيب أن يكون هناك تطوير القدرات الالهوائية الالكتيكية االن حامض ا
يزداد مستوى تراكمه بشكل عال والذي يؤدي إىل حدوث التعب. ومبا أن املصادر الفسيولوجية قد تباينت 

هوائي والبعض  %( 33( الهوائي )67 )%يف حتديد نسبة الطاقة الالهوائي واهلوائي، "اذ بعضها يذكر نسبة 
مرت،  800املسامهة يف اداء ركض  %( 35) - %( 65)يذكر واخر  %( 30) -%(  70)االخر حيدد 

تشكيل احلمل التدرييب على ضوء متطلبات االداء من حيث الطاقة لكي يكون تأثري التدريب لذا جيب أن يتم 
فعاال ومتخصصا وذو نوعية عالية، أي أن يكون هناك اختيار مناسب للقدرات البدنية والفسيولوجية لتطوير 

 الفعالية ههذ

هج املستخدم وحسب الفرضية العامة اليت تنص على أن للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب ويف حدود املن
 مرت. 800على منحىن التطور اخلاص ببعض الصفات البدنية وبعض املتغريات الفسيولوجية لدى عدائي 

 .الفرضية العامة محققةوحتقق مجيع فرضيات الدراسة اجلزئية نقول أن 
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 :امالع اإلستنتاج ـ3
التدرييب  مما سبق عرضـه مـن حتليـل ومناقشـة النتـائج املتحصـل عليهـا ويف حـدود املـنهج املسـتخدم والربنـامج

 :املقرتح والعينة اليت طبقت عليها الدراسة، متكنا من التوصل إىل االستنتاجات التالية
ص للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور اخلا واليت تنص على أن: تحقق الفرضية األولى -

أدى بتنمية صفة السرعة ومنه نستنتج أن للربنامج التدرييب املقرتح  مرت. 800بصفة السرعة لدى عدائي 
 .%91لدى عينة البحث، حيث بلغت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على عينة البحث 

للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور اخلاص  واليت تنص على أن: تحقق الفرضية الثانية -
ومنه نستنتج أن للربنامج التدرييب املقرتح أدى بتنمية صفة  مرت. 800بصفة حتمل السرعة لدى عدائي 

 .%95حتمل السرعة لدى عينة البحث، حيث بلغت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على عينة البحث 
للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور اخلاص  واليت تنص على أن: تحقق الفرضية الثالثة -

ومنه نستنتج أن للربنامج التدرييب املقرتح أدى لتطوير  مرت. 800مبتغري السعة الالهوائية اللبنية لدى عدائي 
متغري السعة الالهوائية اللبنية لدى عينة البحث، حيث بلغت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على عينة 

 .%97البحث 
للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور اخلاص  واليت تنص على أن: تحقق الفرضية الرابعة -

ومنه نستنتج أن للربنامج التدرييب املقرتح أدى لتطوير  مرت. 800مبتغري القدرة الالهوائية اللبنية لدى عدائي 
غت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على عينة الالهوائية اللبنية لدى عينة البحث، حيث بل القدرةمتغري 

 .%96البحث 
للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور  واليت تنص على أن: تحقق الفرضية الخامسة -

ومنه نستنتج أن للربنامج التدرييب املقرتح أدى لتطوير  مرت. 800اخلاص مبتغري مؤشر التعب لدى عدائي 
 .%97عينة البحث، حيث بلغت نسبة تأثري الربنامج التدرييب على عينة البحث متغري مؤشر التعب لدى 

للربنامج التدرييب املقرتح تأثري إجيايب على منحىن التطور اخلاص واليت تنص على أن:  تحقق الفرضية العامة -
 مرت. 800ببعض الصفات البدنية وبعض املتغريات الفسيولوجية لدى عدائي 

 

 

  



 86   جعرض وتحليل ومناقشة النتائ

 ة: ألفاق المستقبلية للدراسا ـ4
من خصائص البحث العلمي الرتاكمية أي أن يكون حبثي هذا مرجعا لباحثني أخرين من أجل اإلستفادة منه 
أو اعتباره نقطة إنطالق هلم، بل حىت لنفسي، والبد لنا حنن اليوم كطلبة أن نسهم ولو بالقليل يف املكتبة اجلزائرية خاصة 

 إليه غرينا.  والعربية عامة من أجل الرقي والوصول إىل ما وصل
 وهلذه الدراسة مجلة من األفاق: 

 

 .مستقبليةدراسات  إلجنازلرياضي تعترب انطالقة للباحث يف جمال التدريب ا -

 إستعماهلا كمرجع ومصدر يف الدراسات والبحوث املستقبلية. -

 اإلستفادة من حمتوياهتا من طرف الباحثني اآلخرين يف املستقبل. -

 إدراجها يف املكتبات اجلامعية والرجوع إليها عند احلاجة.  -

 أثناء العملية التدريبية. إستعماهلا وتطبيق حمتوياهتا من طرف مدريب ألعاب القوى   -



 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

 
 



 88  خاتمة

 خاتمة:
رياضة ألعاب القوى يف اآلونة األخرية من خمتلف العلوم والنظريات تزامنا و التطور الكبري على  استفادت

العلم و إسقاطها على اجملال الرياضي، وهذا ما ملسه كل املتتبعني و املختصني يف الصعيد العاملي يف خمتلف ميادين 
هذه الرياضة وحىت الرياضيني أنفسهم، ومل يكن هذا التطور ناتج من فراغ أو صدفة إمنا على العكس ألن العلم و 

الل البحوث العلمية اليت عملت التكنولوجيا ال حدود هلا يف شىت اجملاالت فقد سامها بشكل كبري يف هذا التطور من خ
يف هذا اإلجتاه، و اليت كانت جترى على رياضيي ألعاب القوى والعدائني على وجه خاص ومن هذا التوجه أخذ التدريب 
الرياضي يف هذه الرياضة أشكاال و أساليب كان هلا األثر اإلجيايب يف رفع مستوى األداء البدين و الوظيفي، مما أدى إىل 

 مميزة ورفيعة املستوى ومبهرة للعامل واإلجناز احلايل والتفوق الرياضي. ظهور نتائج
فسيولوجية وكيميائية ومبا أن فعالية ركض  ،طاقوية .رياضة ألعاب القوى تتميز بالقدرات املتعددة اجلوانب وألن

صاحب آلالم عضلية والشديد والسريع يف آن واحد وما يرتتب عنها خملفات تعب م العايلمرت تتميز باجملهود  800
متنوعة فقد كان لزاما على املدربني إستخدام أساليب تدريبية أكثر فاعلية لبلوغ هذه امليزات البيولوجية وتركيز عملهم 
على القدرات املستهدفة وفق حمددات األداء هلذه الفعالية وتدريبهم عليها. ويف هذا الصدد جاءت الفكرة لتسليط 

وهي فعالية مهمة ألي رياضي  .مرت، اليت تعترب فعالية خمتلطة النظم 800 املتوسطةات الضوء على ختصص عدو املساف
إىل إقرتاح برنامج واملمتازين، حيث أننا تعرضنا يف دراستنا هذه  األخرينيبحث عن التمكن واملكانة بني الرياضيني 

 ات الدراسة.على متغري  أثرهعرفة متدرييب شامل ومتنوع مقنن يراعي خصائص الفئة العمرية و 
ومن خالل ما دلت عليه النتائج اليت مت التوصل إليها إذ أننا ملسنا هذا التأثري اإلجيايب على األداء الفردي العينة 
موضوع البحث، هذا التحسن اإلجيايب سوف يكون له دون شك مردود إجيايب على نتائج الفرد املمارس واملتسابق يف 

لدى النوادي ، وإعتماد هذا الربنامج الربامج العلمية املقننةمهية واحلاجة إىل إستخدام هذا النشاط مما يزيد يف إبراز األ
 اليت تعمل دائما من أجل أن حترز األلقاب وتبقى يف الصدارة.

وختاما أردنا من خالل هذه الدراسة إضافة ولو القليل من املعرفة إلثراء هذا املوضوع يف اجملال الرياضي وإنارة 
ني فيه لتطوير هذه الرياضة يف بالدنا والرقي إىل أعلى مستوى وحتقيق حلم الرتبع على عرش هذه الرياضة درب العامل

ولو على املستوى القاري كبداية للتميز والتألق.
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 :البحث أدوات تحكيم إستمارة 1ملحق رقم 

 جامعة زيان عاشور باجللفة
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمعهد 

 التدريب الرياضي النخبوي قسم 
 

 تحكيم أدوات البحثإستمارة 
 
 الطالب الباحث بإعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص تدريب رياضي خنبوي املوسومة بعنوان:قوم ي
  "متر 800الفسيولوجية لدى عدائي  والمتغيرات البدنية، الصفاتعلى بعض  مقترحأثر برنامج تدريبي "

 (U19) شباب سرسو أللعاب القوى بتيارتدراسة ميدانية على عدائي نادي 
 

 مت حتديد متغريات الدراسة فيما يلي: حيث
 البدنية:  الصفات

 السرعة  -
 السرعةحتمل  -

 

 الفسيولوجية:المتغيرات 
 الالهوائية اللبنيةالقدرة  -
  السعة الالهوائية اللبنية -
 التعبمؤشر  -

سة، واليت قد مت يتشرف الطالب الباحث بطلب رأيكم السديد لتحديد أهم اإلختبارات املقرتحة لقياس املتغريات قيد الدرا
مجعها بعد اإلطالع على العديد من املراجع والدراسات السابقة اليت تندرج ضمن موضوع الدراسة، وبناء على ذلك ارجو من 
سيادتكم احملرتمة إبداء رأيكم حول اإلختبارات املقرتحة كونكم من ذوي اخلربة يف اإلختصاص والتكرم بتحديد ما مدى مالئمة 

 ضافة إىل تعديل ماال ترونه مناسبا أو إضافة ما مل يتم إدراجه يف اإلستمارة.هذه اإلختبارات إ
 ويف األخري تقبلوا مين سائر اإلحرتام والتقدير نظري تعاونكم معنا يف خدمة البحث العلمي.

 
 الطالب الباحث:          إشراف: 

شرف الدين نوراين بلقاسم         أ.د. عبد القادر حناط 
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 مالحظات الترتيب اإلختبارات المقترحة لبدنيةا الصفات

 السرعة
   مرت 60إختبار جري 
   مرت 100إختبار جري 
   مرت 30/60إختبار جري 

 تحمل السرعة
   مرت 400إختبار جري 
   مرت 300إختبار جري 

   إختبار مؤشر التحمل
 

المتغيرات 
 الفسيولوجية

 اتمالحظ الترتيب اإلختبارات المقترحة

القدرة الالهوائية 
 اللبنية

   RASTإختبار 
   x2"20إختبار القفز فوق حاجز ملدة 

   مرت املتعاقب 30إختبار جري 

السعة الالهوائية 
 اللبنية

   SONGإختبار 
   AUSTRALIANإختبار 
   LEMONإختبار 

 مؤشر التعب
   RASTإختبار 

   اقبمرت املتع 30إختبار جري 
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 متر:  30إختبار جري ــ  1
 قياس السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، أرضية صلبة مسطحة. متطلبات اإلختبار:
عند مساع إشارة اإلنطالق جيري املخترَب  :األداءطريقة 

 مرت. 30بأقصى سرعة ممكنة ملسافة 
 حيتسب الوقت املستغرق.  طريقة التسجيل:

 .(2007)رضوان،  الرياضات كل  المستهدفة:الفئة 

 متر:  100إختبار جري ــ  2
 قياس السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، أرضية صلبة مسطحة. متطلبات اإلختبار:
عند مساع إشارة اإلنطالق جيري املخترَب  :األداءطريقة 

 مرت. 30بأقصى سرعة ممكنة ملسافة 
 حيتسب الوقت املستغرق.  طريقة التسجيل:

(2007)رضوان،  كل الرياضات  المستهدفة:الفئة 

 متر:  30/60إختبار جري ــ  3
 قياس السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، أرضية صلبة مسطحة. متطلبات اإلختبار:
عند مساع إشارة اإلنطالق جيري املخترَب  :األداءطريقة 

 مرت. 60صى سرعة ممكنة ملسافة بأق
حيتسب الوقت املستغرق من  طريقة التسجيل:
مرت األوىل، مث الوقت املستغرق  30اإلنطالق إىل غاية 

مرت  60مرت. يطرح وقت جري  60إىل غاية  30من 
 .(Mackenzie, 2005) مرت األوىل 30من وقت جري 

 متر:  400إختبار جري ــ  4
 قياس حتمل السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، أرضية صلبة مسطحة. متطلبات اإلختبار:
عند مساع إشارة اإلنطالق جيري املخترَب  :األداءطريقة 

 مرت. 400بأقصى سرعة ممكنة ملسافة 
 حيتسب الوقت املستغرق.  طريقة التسجيل:

(2007)رضوان،  كل الرياضات  المستهدفة:الفئة 

 متر:  300إختبار جري ــ  5
 قياس حتمل السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، أرضية صلبة مسطحة. متطلبات اإلختبار:
 مرت. 300عند مساع إشارة اإلنطالق جيري املخترَب بأقصى سرعة ممكنة ملسافة  :األداءطريقة 

  حيتسب الوقت املستغرق. طريقة التسجيل:
  (2007)رضوان،  كل الرياضات  المستهدفة:الفئة 
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 : مؤشر التحملإختبار ــ  6
 قياس حتمل السرعة. الهدف من اإلختبار:

 ميقاتية، ميدان ألعاب القوى. متطلبات اإلختبار:
سافات السابقة مع أخد راحة مرت يركض الرياضي كل امل 600، 300، 150تعلم النقاط التالية:  :األداءطريقة 

 كاملة بني كل مسافة.
  طريقة التسجيل:
 مؤشر التحمل: 

(2 X وقت 150 مرت)   -مرت  300وقت  
 مؤشر التحمل املطلوب الوصول إليه: 

-11.54156 + (1.226216 X وقت 150 مرت(+ ( -0.015101 X وقت 150 مرت X وقت 150 مرت) 

 ص يف حتمل السرعة.احملسوب أكرب هناك نقكلما كان مؤشر 
 .(Mackenzie ،2005) مرت 800و 400عدائي  المستهدفة:الفئة 

 : RASTــ إختبار  7
 .القدرة الالهوائية اللبنية ومؤشر التعبقياس  الهدف من اإلختبار:

 .، ميزانميقاتية، أرضية صلبة مسطحة متطلبات اإلختبار:
مرات بني  6يكرر العملية  مرت 35بأقصى سرعة ممكنة ملسافة  املخترَب اع إشارة اإلنطالق جيري عند مس طريقة األداء:

 .ثواين راحة 10كل تكرار مدة 
 يتم حساب القدرة لكل تكرار باملعادلة التالية: .لكل تكرار حيتسب الوقت املستغرق طريقة التسجيل:
 عة / الزمن.التسارع علما أن: التسارع = السر  Xالقدرة = الوزن 

 القدرة الدنيا( / الزمن الكلي لكل التكرارات  –مؤشر التعب = )القدرة القصوى 
 كلما كانت قدرة الرياضي أعلى يف مقاومة التعب   10كلما كان مؤشر التعب أقل من 

 .(Mackenzie ،2005) كل الرياضات  الفئة المستهدفة:
 : x2"20فوق حاجز لمدة  إختبار القفزــ  8

 .القدرة الالهوائية اللبنيةقياس  الهدف من اإلختبار:
 أرضية صلبة مسطحة.سم،  30حاجز إرتفاعه ميقاتية،  متطلبات اإلختبار:
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ثانية  20ثانية مث راحة نشطة  20ميينا ويسارا فوق احلاجز ملدة  املخترَب  يقفزعند مساع إشارة اإلنطالق  طريقة األداء:
 .ثانية 20د القفز مرة أخرى ملدة ليعاو 

 ثانية.  40حيسب عدد مرات القفز الكلية خالل  طريقة التسجيل:
 .(aurelién & olivier, 2012) كل الرياضات  الفئة المستهدفة:

 :متر المتعاقب 30إختبار جري ــ  9
 .وائية اللبنية ومؤشر التعبالقدرة الالهقياس  الهدف من اإلختبار:

 أرضية صلبة مسطحة.أقماع، ميقاتية،  متطلبات اإلختبار:
ثانية. مث يعيد الكرة مرة أخرى  30مرت، يرتاح ملدة  30جيري املخترَب مسافة  عند مساع إشارة اإلنطالق طريقة األداء:

 ثانية راحة. 30تكرارات بفواصل  10مبجموع 
 تكرار.حيسب زمن كل  طريقة التسجيل:

 . (olivier ،2012و  aurelién) الفرق بني أكرب مدة وأقل مدةلتحديد مؤشر التعب: 
 القدرة نستعمل:لتحديد 

 أخر تكرارات واجلدول التايل يوضح النتائج: 3أول تكرارات تقسيم متوسط زمن  3متوسط زمن  
 كل الرياضات.  الفئة المستهدفة: 

 
 
 
 

 : SONGــ إختبار  10
 .الالهوائية اللبنية السعةقياس  الهدف من اإلختبار:

 .، شريط الصقميقاتية، أرضية صلبة مسطحة متطلبات اإلختبار:
سم بالشريط الالصق من  30شريط الالصق، حتدد مسافة يف األرض بإستعمال ال Xتوضع عالمة  طريقة األداء:

 اجلهتني. 
يقفز املخترَب حنو اليمني مث يقفز إىل الوسط، مث حنو اليسار ليعود إىل الوسط، يواصل املخترَب عند مساع إشارة اإلنطالق 

 ثانية. 60القفز ملدة 

 التقييم النتيجة
 ممتاز 0.9أكرب من 

 جيد 0.85-0.89
 متوسط 0.80-0.84

 ضعيف 0.79أقل من 
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  0.5كل أربع قفزات صحيحة حتتسب دورة كاملة وتنقط   طريقة التسجيل:
 كل الرياضات.  الفئة المستهدفة:

 : AUSTRALIANإختبار ــ  11
 .الالهوائية اللبنيةالسعة والقدرة قياس  الهدف من اإلختبار:

 .، شريط الصق، أقماعميقاتية، أرضية صلبة مسطحة متطلبات اإلختبار:
 5رَب حنو القمع األول (أمتار، عند مساع إشارة اإلنطالق يركض املخت 05مرت كل  30تقسم مسافة  طريقة األداء:

 30مرت( ويعود إىل نقطة البداية وهكذا إىل غاية انتهاء مدة  10مرت( ويعود إىل نقطة البداية، مث إىل القمع الثاين )
 تكرارات.  6ثانية راحة ويعيد مرة أخرى مبجموع  30ثانية. يأخذ مدة 
 جتمع املسافة املقطوعة الكلية خالل كل تكرار. طريقة التسجيل:

 . X 100)أقل مسافة مسجلة تقسيم أكرب مسافة مسجلة( لتحديد مؤشر السعة الالهوائية اللبنية: 
 كلما كان الرياضي سعة أكرب.   %100إقرتبت النسبة من كلما 

 الفرق بني أكرب مدة واقل مدة. لتحديد السعة الالهوائية اللبنية: 
   30تقسيم أحسن مسافة مسجلة لتحديد القدرة الالهوائية اللبنية: 

 .(olivier ،2012و  aurelién) كل الرياضات  الفئة المستهدفة:
 : LEMONإختبار ــ  12

 .الالهوائية اللبنيةالسعة قياس  الهدف من اإلختبار:
 .مضمار ألعاب القوى، أقماعميقاتية،  متطلبات اإلختبار:

 100مرت بواسطة قمع، على أن يكون اإلنطالق من مكان إنطالق  50مرت كل  400مار يقسم مض طريقة األداء:
 مرت. 100مرت و 50مرت.  حتدد النقاط التالية بأقماع خمتلفة اللون أو احلجم: اإلنطالق، 

 500مرت أي  100مرت( إضافة إىل  400يركض املخترَب بأقصى سرعة ممكنة دورة كاملة ) عند مساع إشارة اإلنطالق
 مرت.

 مرت األخرية. 50مرت الثانية،  50مرت،  500للـ يسجل الوقت املستغرق  طريقة التسجيل:
 للسعة الالهوائية اللبنية:  LEMONلتحديد مؤشر 

 X 10مرت الثانية(  50وقت  –مرت األخرية  50)وقت 
 .(olivier ،2012و  aurelién) مرت 800عدائي  الفئة المستهدفة:
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 اإلمضاء المالحظات مكان العمل التخصص الدرجة العلمية اإلسم واللقب الرقم

أستاذ التعليم  بن قوة د. عليأ. 01
 العايل

  مقبول جامعة مستغامن تدريب رياضي

02 
د. برابح خري 

 الدين
 تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ 

املركز اجلامعي 
 تسمسيلت

  مقبول

03 
حممد  . خرويبد

 تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  فيصل
املركز اجلامعي 

  مقبول تسمسيلت

04 
أ.د. ناصر عبد 

 القادر
أستاذ التعليم 

  مقبول جامعة مستغامن ألعاب القوى العايل

05 
أ.د. بن سي 
 قدور حبيب

التعليم  أستاذ
 العايل

  مقبول جامعة مستغامن ألعاب القوى

  مقبول جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرذ أستا د. قاسم خمتار 06

  مقبول جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. خالد محيدة 07

  مقبول جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. شوقي حسان 08

  مقبول جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. صاحل خاضر  09

10 
قادر أ.د. عبد ال

 حناط
التعليم  أستاذ

 العايل
  مقبول جامعة اجللفة تدريب رياضي
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 التدريبي البرنامج في رأيهم حول الخبراء تقصي إستمارة 2ملحق رقم 

 جامعة زيان عاشور باجللفة
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةمعهد 

 نخبوي التدريب الرياضي القسم 
 تقصي الخبراء حول رأيهم في البرنامج التدريبيإستمارة 

 
 الطالب الباحث بإعداد مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص تدريب رياضي خنبوي املوسومة بعنوان:يقوم 

  "متر 800الفسيولوجية لدى عدائي  والمتغيرات البدنية، الصفاتعلى بعض  مقترحأثر برنامج تدريبي "
 (U19) شباب سرسو أللعاب القوى بتيارتدانية على عدائي نادي دراسة مي

 مت حتديد متغريات الدراسة فيما يلي:حيث 
 البدنية:  الصفات

 السرعة  -
 السرعةحتمل  -

 

 الفسيولوجية:المتغيرات 
 الالهوائية اللبنيةالقدرة  -
  السعة الالهوائية اللبنية -
 التعبمؤشر  -

اخلرباء يف جمال التدريب. وعليه أرجو من سيادتكم احملرتمة إبداء رأيكم  يتشرف الطالب الباحث بإختياركم كأحد
حول حمتوى هذا الربنامج من حيث: محولة التدريب، التمرينات املقرتحة. ومدى مالئمتها للربنامج التدرييب، إضافة إىل 

 إقرتاح مترينات أخرى قد تروهنا مناسبة لتحقيق هدف الربنامج.  
 .وحدة تدريبية 88مبجموع  وحدات تدريبية يف األسبوع 5/6، بواقع أسبوع 16ميتد ملدة 

 أهداف البرنامج:
 البدنية التالية: السرعة، حتمل السرعة الصفاتتطوير  -

 تطوير املتغريات الفسيولوجية: القدرة، السعة الالهوائية اللبنية، مؤشر التعب  -

 نكم معنا يف خدمة البحث العلمي.ويف األخري تقبلوا مين سائر اإلحرتام والتقدير نظري تعاو 
 الطالب الباحث:          إشراف: 

 شرف الدين نوراينبلقاسم         أ.د. عبد القادر حناط 
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Méso cycle 

2018 2019 

Décembre Janvier Février Mars 

Basse Développent Développent Récupération 

Phases d’entrainement Spécifique Spécifique Spécifique Spécifique 

Microcycle N° : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Microcycle Structure  OR OR Choc R Choc OR Choc R Choc OR Choc R OR Choc OR R 

Contrôle médicale                  

Évaluation (TEST)                  

Nbre d’unités d’entrainement :  5/2 5/2 6/1 5/2 6/1 6/1 6/1 5/2 6/1 6/1 6/1 5/2 5/2 6/2 5/2 5/2 

Charge très haute                   

Charge moyenne                  

Charge basse                   

Récupération active                   

Moyens d’entrainement 

Puissance Anaérobie lactique (PAL)                  

Capacité Anaérobie lactique (CAL)                  

Capacité Aérobie (CA)                  

Force                   

Vitesse                  

Technique                   

Préparation mental                  

 

 Légendes : Elevée  Moyenne  Faible  
  

 Clé : 4x2x300(75%) [1',3'] 

 

4 : nombre de répétitions, 2 :  nombre de série, 300 : distance, 75% : charge d'entraînement, 1' : repos entre les répétitions, 3' : repos entre la série. (IAAF,1997) 
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Méso cycle 

N° :01 

De Basse 

Microcycle Jour Charge Objectives Exercice 

Microcycle 

N° : 01 

Ordinaire 

1-7/12/2018 

Sam 90% Vitesse 5x2x70(90%) [2',8'] 

Dim 75% CAL 4x2x300(75%) [1',3'] 

Lun 0% Repos  

Mar 90% Vitesse 3x3x90(90%) [2',5'] 

Mer 75% CAL 3x2x400(75%) [1'.30'',3'] 

Jeu 0% Repos  

Ven 50% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat 

Microcycle 

N° : 02 

Ordinaire 

8-14/12/2018 

Sam 90% Vitesse 5x3x80(90%) [1'.30'',3'] 

Dim 75% CAL 4x2x400(75%) [1',3'] 

Lun 0% Repos  

Mar 90% Force Circuit-training  

Mer 75% CAL 3x2x500(75%) [1'.30'',3'] 

Jeu 0% Repos  

Ven 50% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat 

Microcycle 

N° : 03 

De Choc 

15-21/12/2018 

Sam 80% Force Travaille des escaliers 4x2(TEF01, TEF02, TEF03) 

Dim 95% Vitesse 4x3x60(95%) [1'.30'',3'] 

Lun 75% CAL 3x2x500(75%) [1'.30'',3'] 

Mar 0% Repos  

Mer 90% Force Circuit-training  

Jeu 90% Vitesse 4x2x90(90%) [2',5'] 

Ven 75% PAL 6x2x150(75%) [30'',2'] 

Microcycle 

N° : 04 

De Récupération 

22-28/12/2018 

Sam 0% Repos  

Dim 50% CA 40'(50%), Gainage, Stretching 

Lun 100% Test RAST TEST, ENDURANCE INDEX 

Mar 0% Repos  

Mer 100% Test LEMON TEST, 60m 

Jeu 50% Technique Les ABC de course sur 50m, Ligne droit sur plat, Ligne droit sur virage 

Ven 50% CA 30'(50%) LIBER 



 المالحق

 

Méso cycle 

N° :02 
De  

Développement 

Microcycle Jour Charge Objectives Exercice 

Microcycle 

N° : 05 

De Choc 

29-04/01/2019 

Sam 95% Force travaille des escaliers 4x2(TEF01, TEF02, TEF03, TEF04) 

Dim 90% Vitesse 6x2x80(90%) [2',5'] 

Lun 80% PAL 4x2x250(80%) [1',3'] 

Mar 50% CA 40'(50%) Gainage, Stretching 

Mer 90% PAL  6x2x250(80%) [1',3'] 

Jeu 0% Repos  

Ven 90% Force Circuit-training  

Microcycle 

N° : 06 

Ordinaire 

05-11/01/2019 

Sam 90% Vitesse 5x2x100(90%) [2',5'] 

Dim 80% CAL 4x2x500(80%) [1'.30'',3'] 

Lun 50% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat,  

Mar 90% Vitesse 3x (60-80-100-120) (90%) [2',3'] 

Mer 85% CAL 5x600(85%) [2'] 

Jeu 0% Repos   

Ven 90% Force Pliométrie 3x2(PF01, PF02, PF03) 

Microcycle 

N° : 07 

De Choc 

12-18/01/2019 

Sam 95% VITESSE (30-40-60) (60-40-30) (95%) [1',3'] 

Dim 90% PAL 12x150(90%) [30''] 

Lun 0% Repos   

Mar 90% Force travaille des escaliers 4x2(TEM01, TEM02, TEM03) 

Mer 90% PAL  6x2x200(90%) [30'',3'] 

Jeu 50% CA 45'(50%) Gainage, Stretching 

Ven 90% Force Pliométrie 4x2(PF01, PF02, PF03)  

Microcycle 

N° : 08 

De Récupération 

19-25/01/2019 

Sam 0% Repos   

Dim 50% CA 40'(50%) LIBER 

Lun 100% Test RAST TEST, ENDURANCE INDEX 

Mar 0% Repos  

Mer 100% Test LEMON TEST, 60m 

Jeu 65% Technique Les ABC de course sur 60m, Ligne droit sur plat, Ligne droit sur virage 

Ven 50% CA 30'(50%) LIBER  
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Méso cycle 

N° :03 

De 
Développement 

Microcycle Jour Charge Objectives Exercice 

Microcycle 

N° : 09 

De Choc 

26-1/01/2019 

Sam 95% Force Circuit-training  

Dim 100% Vitesse 3x (40-50-60-80) (100%) [1',5'] 

Lun 90% PAL 4x250,4x300(90%) [30'',1'] 

Mar 0% Repos   

Mer 100% Force travaille des escaliers 4x2(TEM01, TEM02, TEM03, TEM04) 

Jeu 90% PAL 4x250,4x300(90%) [30'',1'] 

Ven 60% CA 40'(50%) Gainage, Stretching 

Microcycle 

N° : 10 

Ordinaire 

2-08/02/2019 

Sam 90% Vitesse 4x60,4x80(90%) [1',1'.30'',5'] 

Dim 85% CAL 6x600(85%) [1'.30''] 

Lun 50% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat,  

Mar 90% Vitesse 6x60(90%) [1'] 

Mer 85% CAL 6x800(85%) [2'] 

Jeu 0% Repos   

Ven 90% Force Circuit-training  

Microcycle 

N° : 11 

De Choc 

09-15/02/2019 

Sam 95% Vitesse 4x (120-150-200) (95%) [2',3'] 

Dim 90% PAL (200-250-300) (300-250-200) (90%) [30''] 

Lun 0% Repos   

Mar 100% Force Circuit-training  

Mer 90% PAL  (200-250-300) (300-250-200) (90%) [30''] 

Jeu 65% CA 30'(65%) Gainage, Stretching 

Ven 90% Force Pliométrie 3x2(PM01, PM02, PM03, PM04 PM05, PM06) sur 50m 

Microcycle 

N° : 12 

De Récupération 

16-22/02/2019 

Sam 0% Repos   

Dim 65% CA 40'(65%) LIBER 

Lun 100% Test RAST TEST, ENDURANCE INDEX 

Mar 0% Repos   

Mer 100% Test LEMON TEST, 60m 

Jeu 70% Technique Les ABC de course sur 60m, Ligne droit sur plat, Ligne droit sur virage 

Ven 50% CA 30'(50%) LIBER  
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Méso cycle 

N° :03 

De 
Développement 

Microcycle Jour Charge Objectives Exercice 

Microcycle 

N° : 09 

De Choc 

26-1/01/2019 

Sam 95% Force Circuit-training  

Dim 100% Vitesse 3x (40-50-60-80) (100%) [1',5'] 

Lun 90% PAL 4x250,4x300(90%) [30'',1'] 

Mar 0% Repos   

Mer 100% Force travaille des escaliers 4x2(TEM01, TEM02, TEM03, TEM04) 

Jeu 90% PAL 4x250,4x300(90%) [30'',1'] 

Ven 60% CA 40'(50%) Gainage, Stretching 

Microcycle 

N° : 10 

Ordinaire 

2-08/02/2019 

Sam 90% Vitesse 4x60,4x80(90%) [1',1'.30'',5'] 

Dim 85% CAL 6x600(85%) [1'.30''] 

Lun 50% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat,  

Mar 90% Vitesse 6x60(90%) [1'] 

Mer 85% CAL 6x800(85%) [2'] 

Jeu 0% Repos   

Ven 90% Force Circuit-training  

Microcycle 

N° : 11 

De Choc 

09-15/02/2019 

Sam 95% Vitesse 4x (120-150-200) (95%) [2',3'] 

Dim 90% PAL (200-250-300) (300-250-200) (90%) [30''] 

Lun 0% Repos   

Mar 100% Force Circuit-training  

Mer 90% PAL  (200-250-300) (300-250-200) (90%) [30''] 

Jeu 65% CA 30'(65%) Gainage, Stretching 

Ven 90% Force Pliométrie 3x2(PM01, PM02, PM03, PM04 PM05, PM06) sur 50m 

Microcycle 

N° : 12 

De Récupération 

16-22/02/2019 

Sam 0% Repos   

Dim 65% CA 40'(65%) LIBER 

Lun 100% Test RAST TEST, ENDURANCE INDEX 

Mar 0% Repos   

Mer 100% Test LEMON TEST, 60m 

Jeu 70% Technique Les ABC de course sur 60m, Ligne droit sur plat, Ligne droit sur virage 

Ven 50% CA 30'(50%) LIBER  
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Méso cycle 

N° :04 

De 

Récupération 

Microcycle Jour Charge Objectives Exercice 

Microcycle 

N° : 13 

Ordinaire 

23-1 

Sam 100% Vitesse (30-40-50-60-80) (80-60-50-40-30) (100%) [2',5'] 

Dim 90% CAL 2x500,2x600(90%) [1'.30''-2',5'] 

Lun 0% Repos   

Mar 90% Force Travaille des escaliers 4x2(TEM05, TED01, TED02, TED03) 

Mer 100% Vitesse 4x120,4x150(100%) [2',4'] 

Jeu 0% Repos   

Ven 75% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat,  

Microcycle 

N° : 14 

De Choc 

2-08 

Sam 100% Force Circuit-training  

Dim 95% PAL 6x300 (95%) [1'.30''] 

Lun 75% CA 30'(50%) Gainage, Stretching 

Mar 100% Vitesse 5x200 (100%) [3'] 

Mer 95% PAL 6x250 (95%) [30''] 

Jeu 0 Repos   

Ven 90% Force Pliométrie 4x2(PM06, PD01, PD02, PD03) 

Microcycle 

N° : 15 

Ordinaire 

9-15 

Sam 100% Vitesse 12x60 (100%) [2'] 

Dim 90% CAL 2x1000 (90%) [2',30"] 

Lun 0% Repos   

Mar 90% Force Circuit-training  

Mer 100% Vitesse 8x80(100%) [2'] 

Jeu 0% Repos   

Ven 80% Technique Les ABC de course sur 40m, Ligne droit sur plat,  

Microcycle 

N° : 16 

De Récupération 

16-22 

Sam 0% Repos   

Dim 70% CA 40'(65%) LIBER 

Lun 100% Test RAST TEST,30/60m 

Mar 0% Repos   

Mer 100% Test SONG TEST, ENDURANCE INDEX 

Jeu 75% Technique Les ABC de course sur 60m, Ligne droit sur plat, Ligne droit sur virage 

Ven 50% CA 30'(50%) LIBER  
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travaille des escaliers 

Les Difficulté des exercices Exercice Code 

Facile 

 

Sprint en escalier TEF01 
Fréquence vitesse TEF02 
Montée cloche-pied droit TEF03 
Montée cloche-pied gauche TEF04 

Moyenne 
 

Fentes placées TEM01 
Montée 1 appui par marche TEM02 
Montée en alternance 2 pied droit / 2 pied gauche TEM03 
Montée 1 appui toutes les deux marches TEM04 
Montée 1 appui toutes les deux marches TEM05 

Difficile 
 

Montée pieds joints marche par marche TED01 
Montée pieds joints deux marches par deux marches TED02 
Montée pieds joints par deux marches. TED03 

  

travaille Plyometric 

Les Difficulté des exercices Exercice Code 

Facile 
Squat sauté PF01 

Box Jump. PF02 

Box Jump latéral. PF03 

Moyenne 

Fente sauté PM01 

Saut groupé PM02 

Poussée latérale sur 1 jambe PM03 

Foulées bondissantes décalées PM04 

Bondissements décalés pieds joints PM05 

Sauts d'obstacle latéral enchaîné PM06 

Difficile 

Sauts en zig-zag. PD01 

Bondissements décalés sur 1 jambe. PD02 

Drop Jump (Saut en contrebas). PD03 
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Muscles Exercice Illusrations  Code 

Jambes 

Squat barre 

 

CTJ01 

Leg extension 

 

CTJ02 

Fente avant 

 

CTJ03 

Squat barre guidé 

 

CTJ04 

 Presses à Cuisses 

 

CTJ05 
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Mollets 

 

Mollets debout 

 

 

 

CTM01 

Mollets assis 

 

CTM02 

Ischios 

Soulevé de terre jambes tendues 

 

CTI01 

Leg curl couché 

 

CTI02 
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Abdominaux 

Crunch 

 

 

CTA01 

 

 

Relevé de genoux suspendu 

 

CTA02 
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 اإلمضاء المالحظات مكان العمل التخصص الدرجة العلمية اإلسم واللقب مالرق

 بن قوة د. عليأ. 01
أستاذ التعليم 

 العايل
 جامعة مستغامن تدريب رياضي

مع  مقبول
 تعديالت

 

02 
د. برابح خري 

 تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  الدين
املركز اجلامعي 

 تسمسيلت
مقبول مع 
  تعديالت

03 
حممد  د. خرويب

 فيصل
املركز اجلامعي  تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ 

 تسمسيلت
مقبول مع 
 تعديالت

 

04 
أ.د. ناصر عبد 

 القادر
أستاذ التعليم 

 العايل
مقبول مع  جامعة مستغامن ألعاب القوى

 تعديالت
 

05 
أ.د. بن سي 
 قدور حبيب

التعليم  أستاذ
 العايل

 جامعة مستغامن ألعاب القوى
مقبول مع 

 تتعديال
 

 جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. قاسم خمتار 06
مقبول مع 
  تعديالت

مقبول مع  جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. خالد محيدة 07
 تعديالت

 

مقبول مع  جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضرأستاذ  د. شوقي حسان 08
 تعديالت

 

 جامعة اجللفة تدريب رياضي -أ- حماضر أستاذ د. صاحل خاضر  09
مقبول مع 
 تعديالت

 

10 
أ.د. عبد القادر 

 حناط
التعليم  أستاذ

 جامعة اجللفة تدريب رياضي العايل
مقبول مع 
  تعديالت
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 نتائج المعالجة اإلحصائية 3ملحق رقم 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 6 09209. 8.3800 السرعة_القياس_األول

 6 06653. 8.1933 السرعة_القياس_الثاني

 6 05854. 7.6867 السرعة_القياس_الثالث

 6 05683. 7.4050 السرعة_القياس_الرابع

 6 03615. 7.3667 السرعة_القياس_الخامس

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

factor1 

Pillai's Trace .999 535.348b 4.000 2.000 .002 .999 

Wilks' Lambda .001 535.348b 4.000 2.000 .002 .999 

Hotelling's Trace 1070.697 535.348b 4.000 2.000 .002 .999 

Roy's Largest Root 1070.697 535.348b 4.000 2.000 .002 .999 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: factor1 

b. Exact statistic 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 .187* .037 .004 .091 .282 

3 .693* .041 .000 .589 .798 

4 .975* .049 .000 .850 1.100 

5 1.013* .040 .000 .909 1.117 

2 

1 -.187-* .037 .004 -.282- -.091- 

3 .507* .045 .000 .391 .622 

4 .788* .036 .000 .697 .880 

5 .827* .030 .000 .749 .905 

3 

1 -.693-* .041 .000 -.798- -.589- 

2 -.507-* .045 .000 -.622- -.391- 

4 .282* .022 .000 .226 .338 

5 .320* .020 .000 .267 .373 

4 

1 -.975-* .049 .000 -1.100- -.850- 

2 -.788-* .036 .000 -.880- -.697- 

3 -.282-* .022 .000 -.338- -.226- 

5 .038 .018 .088 -.008- .085 

5 

1 -1.013-* .040 .000 -1.117- -.909- 

2 -.827-* .030 .000 -.905- -.749- 

3 -.320-* .020 .000 -.373- -.267- 

4 -.038- .018 .088 -.085- .008 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

تحمل_القياس_األولمؤشر_ال  4.7917 .04215 6 

 6 05707. 4.6117 مؤشر_التحمل_القياس_الثاني

 6 06653. 4.3067 مؤشر_التحمل_القياس_الثالث

 6 02881. 4.1550 مؤشر_التحمل_القياس_الرابع

 6 02733. 4.0633 مؤشر_التحمل_القياس_الخامس

 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

factor1 

Pillai's Trace .998 221.728b 4.000 2.000 .004 .998 

Wilks' Lambda .002 221.728b 4.000 2.000 .004 .998 

Hotelling's Trace 443.456 221.728b 4.000 2.000 .004 .998 

Roy's Largest Root 443.456 221.728b 4.000 2.000 .004 .998 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: factor1 

b. Exact statistic 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 .180* .017 .000 .136 .224 

3 .485* .027 .000 .415 .555 

4 .637* .017 .000 .593 .680 

5 .728* .023 .000 .669 .787 

2 

1 -.180-* .017 .000 -.224- -.136- 

3 .305* .037 .000 .210 .400 

4 .457* .023 .000 .398 .516 

5 .548* .030 .000 .472 .625 

3 

1 -.485-* .027 .000 -.555- -.415- 

2 -.305-* .037 .000 -.400- -.210- 

4 .152* .034 .007 .064 .239 

5 .243* .036 .001 .150 .337 

4 

1 -.637-* .017 .000 -.680- -.593- 

2 -.457-* .023 .000 -.516- -.398- 

3 -.152-* .034 .007 -.239- -.064- 

5 .092* .012 .001 .060 .123 

5 

1 -.728-* .023 .000 -.787- -.669- 

2 -.548-* .030 .000 -.625- -.472- 

3 -.243-* .036 .001 -.337- -.150- 

4 -.092-* .012 .001 -.123- -.060- 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ة_القياس_االولالسع  10.9117 .02858 6 

 6 04506. 10.4850 السعة_القياس_الثاني

 6 05231. 10.2083 السعة_القياس_الثالث

 6 02160. 10.0367 السعة_القياس_الرابع

 6 01414. 9.9600 السعة_القياس_الخامس

 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

factor1 

Pillai's Trace 1.000 2740.771b 4.000 2.000 .000 1.000 

Wilks' Lambda .000 2740.771b 4.000 2.000 .000 1.000 

Hotelling's Trace 5481.543 2740.771b 4.000 2.000 .000 1.000 

Roy's Largest Root 5481.543 2740.771b 4.000 2.000 .000 1.000 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: factor1 

b. Exact statistic 
Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 .427* .017 .000 .383 .470 

3 .703* .021 .000 .650 .757 

4 .875* .010 .000 .850 .900 

5 .952* .006 .000 .936 .967 

2 

1 -.427-* .017 .000 -.470- -.383- 

3 .277* .011 .000 .247 .306 

4 .448* .012 .000 .417 .480 

5 .525* .017 .000 .482 .568 

3 

1 -.703-* .021 .000 -.757- -.650- 

2 -.277-* .011 .000 -.306- -.247- 

4 .172* .018 .000 .125 .218 

5 .248* .021 .000 .195 .301 

4 

1 -.875-* .010 .000 -.900- -.850- 

2 -.448-* .012 .000 -.480- -.417- 

3 -.172-* .018 .000 -.218- -.125- 

5 .077* .007 .000 .060 .094 

5 

1 -.952-* .006 .000 -.967- -.936- 

2 -.525-* .017 .000 -.568- -.482- 

3 -.248-* .021 .000 -.301- -.195- 

4 -.077-* .007 .000 -.094- -.060- 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 



 المالحق

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

لالقدرة_القياس_األو  648.6017 5.19464 6 

 6 6.17596 654.0600 القدرة_القياس_الثاني

 6 1.42934 677.8017 القدرة_القياس_الثالث

 6 4.33380 748.7633 القدرة_القياس_الرابع

 6 4.88668 850.2133 القدرة_القياس_الخامس

 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

factor1 

Pillai's Trace 1.000 1322.527b 4.000 2.000 .001 1.000 

Wilks' Lambda .000 1322.527b 4.000 2.000 .001 1.000 

Hotelling's Trace 2645.054 1322.527b 4.000 2.000 .001 1.000 

Roy's Largest Root 2645.054 1322.527b 4.000 2.000 .001 1.000 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: factor1 

b. Exact statistic 
Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 -5.458- 2.279 .062 -11.318- .401 

3 -29.200-* 2.253 .000 -34.993- -23.407- 

4 -100.162-* 3.120 .000 -108.183- -92.141- 

5 -201.612-* 2.444 .000 -207.893- -195.330- 

2 

1 5.458 2.279 .062 -.401- 11.318 

3 -23.742-* 3.012 .001 -31.483- -16.000- 

4 -94.703-* 3.282 .000 -103.139- -86.267- 

5 -196.153-* 3.398 .000 -204.888- -187.418- 

3 

1 29.200* 2.253 .000 23.407 34.993 

2 23.742* 3.012 .001 16.000 31.483 

4 -70.962-* 2.044 .000 -76.216- -65.708- 

5 -172.412-* 1.794 .000 -177.024- -167.799- 

4 

1 100.162* 3.120 .000 92.141 108.183 

2 94.703* 3.282 .000 86.267 103.139 

3 70.962* 2.044 .000 65.708 76.216 

5 -101.450-* 2.886 .000 -108.868- -94.032- 

5 

1 201.612* 2.444 .000 195.330 207.893 

2 196.153* 3.398 .000 187.418 204.888 

3 172.412* 1.794 .000 167.799 177.024 

4 101.450* 2.886 .000 94.032 108.868 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 

 



 المالحق

 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 6 06306. 11.4983 مؤشر_التعب_القياس_األول

 6 06663. 11.2900 مؤشر_التعب_القياس_الثاني

 6 09633. 10.5100 مؤشر_التعب_القياس_الثالث

 6 06870. 10.1000 مؤشر_التعب_القياس_الرابع

 6 02828. 9.8500 مؤشر_التعب_القياس_الخامس

 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

factor1 

Pillai's Trace .999 625.669b 4.000 2.000 .002 .999 

Wilks' Lambda .001 625.669b 4.000 2.000 .002 .999 

Hotelling's Trace 1251.337 625.669b 4.000 2.000 .002 .999 

Roy's Largest Root 1251.337 625.669b 4.000 2.000 .002 .999 

a. Design: Intercept  

 Within Subjects Design: factor1 

b. Exact statistic 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:   MEASURE_1 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 

2 .208* .028 .001 .136 .280 

3 .988* .035 .000 .899 1.078 

4 1.398* .048 .000 1.274 1.522 

5 1.648* .033 .000 1.563 1.734 

2 

1 -.208-* .028 .001 -.280- -.136- 

3 .780* .037 .000 .684 .876 

4 1.190* .045 .000 1.074 1.306 

5 1.440* .029 .000 1.367 1.513 

3 

1 -.988-* .035 .000 -1.078- -.899- 

2 -.780-* .037 .000 -.876- -.684- 

4 .410* .054 .001 .270 .550 

5 .660* .044 .000 .547 .773 

4 

1 -1.398-* .048 .000 -1.522- -1.274- 

2 -1.190-* .045 .000 -1.306- -1.074- 

3 -.410-* .054 .001 -.550- -.270- 

5 .250* .024 .000 .188 .312 

5 

1 -1.648-* .033 .000 -1.734- -1.563- 

2 -1.440-* .029 .000 -1.513- -1.367- 

3 -.660-* .044 .000 -.773- -.547- 

4 -.250-* .024 .000 -.312- -.188- 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the .05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no adjustments). 
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