گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ
مجلة العلوم االنسانیة لجامعة زاخو

)Humanities Journal of University of Zakho (HJUOZ
Vol. 7, No. 3, pp. 364–376, Sept.-2019.

journals.uoz.edu.krd

hjuoz.uoz.edu.krd
p-ISSN: 2664-4673
e-ISSN: 2664-4681

منهج تدرييب مقرتح باالسلوب الفرتي املنخفض الشدة يف تطوير صفة املطاولة اخلاصة واالجناز لدى عدائي 800م
امرية حممد دهام
سكول الرتبية الرياضية ،جامعة كويه ،إقليم كُردستان -العراق.
تاريخ القبول2019/09 :

تاريخ االستالم2019/06 :

ameera.daham@koyauniversity.org

تاريخ النشرhttps://doi.org/10.26436/hjuoz.2019.7.3.521 2019/09 :

امللخص:
يهدف البحث اىل وضع منهج تدرييب باسلوب التدريب ( الفرتي املنخفض الشدة) لتطوير صفة املطاولة اخلاصة لعدائي فعلية
800م .ومعرفة تاثري هذا االسلوب يف تطوير صفة املطاولة اخلاصة واالجناز لدى عينة البحث فقد .قامت الباحثة بأعداد منهج بهذا
االسلوب واستغرق ( )8اسبوعاً وبواقع (  ) 16وحدة تدريبية مبعدل وحدتني يف االسبوع وقد .استخدمت الباحثة املنهج الشبه
التجرييب باسلوب االختبارين القبلي والبعدي لعينة واحدة .وتكونت عينة البحث من عدائي املسافات املتوسط لفعالية ( 800مرت)
وهم ابطال العراق للموسم الرياضي  2018-2017وعددهم ( )7العبني ،كما أجرت الباحثة التجانس بني أفراد العينة  ،ومت ترشيح
االختبارات املعنية باملطاولة اخلاصة :لعدائي 800م ومت عرض االستمارة على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال العاب القوى
وعلم التدريب الرياضي واالختبارات والقياس  .واستخدمت الباحثة احلقيبة االحصائية  spssالستخراج نتائج البحث واستنتجت الباحثة
أن اسلوب التدريب (الفرتي منخفض الشدة )أثر بشكل اجيابي مباشر يف تطوير صفة املطاولة اخلاصة (مطاولة القوة ،مطاولة السرعة-،
وجود فروق دالة احصائيا ولصاحل االختبار البعدي يف االختبارات البدنية حيث يوجد فروق دالة احصائي ولصاحل االختبار البعدي
يف متغري االجناز .
الكلمات الدالة :التدريب باالسلوب الفرتي املنخفض الشدة ،صفة املطاولة اخلاصة ،االجناز ،فعالية 800مرت.
 .1املقدمة
 .1.1مقدمة البحث واهميته:
ان االجنازات الكبرية اليت حتققت يف خمتلف الفعاليات مل تأت مصادفة
ولكن عن طريق التخطيط العلمي السليم وتوظيف املختصني يف اجملال
الرياضي للعلوم كافة خلدمة االجناز يف الفعاليات وااللعاب الرياضية .
ومثل هذا االهتمام جعل املختصني يسعون دائماً اىل تطوير االلعاب من
خالل رفع مستويات الالعبني من النواحي البدنية و الفنية والنفسية
لديهم .وألعاب القوى إحدى أكثر األلعاب تشويقاً ومشاهدة ومتابعة
لتعدد فعالياتها املمتعة اليت تربز فيها القدرات الفردية واملنافسة بني
الالعبني يف حتقيق أفضل اإلجنازات يف الزمن واملسافة واالرتفاع ،وألجل
الوصول إىل تلك اإلجنازات البد من تطوير متطلبات خاصة لكل فعالية
من قدرات بدنية عامة وخاصة ومهارات أساسية لتلك الفعاليات وتوفري
مستلزمات تدريبية واستخدام طرائق وأساليب ووسائل تدريبية مناسبة
واستمرار منظم يف العملية التدريبيةومن فعاليات االركاض االركاض
السريعة القصرية والسريعة الطويلة واملتوسطة والطويلة وكل واحدة
من هذه االركاض هلا أنظمة طاقة ومتطلبات بدنية جيب تطويرها من
أجل التوصل إىل إجناز أفضل .وحيث ان املطاولة اخلاصة هي احدى
اهم عناصر اللياقة البدنية اليت هلا تاثري يف االداء الفين .عليه جند ان
364

أي فعالية او لعبة رياضية ال ختلو من عنصر املطاولة يف تنفيذ واجباتها
احلركية وان اختلفت درجة هذا االعتماد تبعاً لطبيعة االداء البدني لتلك
الفعالية واملطاولة اخلاصة من الصفات االساسية لالركاض املتوسطة
والطويلة  .كل ما تقدم تأتي أهمية البحث يف اعداد منهج تدرييب مقرتح
باالسلوب الفرتي املنخفض الشدة يف تطوير صفة املطاولة اخلاصة
واجناز فعالية 800م للمتقدميني .
 .2.1مشكلة البحث:
ان فعالية 800م هلا متطلبات خاصة ويعد تطوير القدرات البدنية من
اهمها بسبب كونها االساس يف تطويركافة النواحي االخرى لالعبني.
ومن اهم ما جيب ان ميتاز به عداء ال800م يكمن يف احملافظة على
سرعته وقوته طيلة فرتة السباق وهذا يعتمد على تطوير قدرات بدنية
خاصة تتالئم مع تلك املتطلبات .ومن خالل جتربة الباحثة كونها العبة
سابقة ومدربة حاليا اللعاب القوى وخصوصا فعالية 800م الحظت يف
ان بعض املدربني اليزال يعتمد على تدريبات خالية من النمطية
واملنهجية العلمية يف تطبيقاتهم التدريبية .ولبيان أهمية املنهجية يف
التدريب سوف حتاول الباحثة هنا استخدام طريقة مهمة يف تطوير صفة
املطاولة اخلاصة هي طريقة التدريب الفرتي املنخفض الشدة  ،يف تطوير
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صفة املطاولة اخلاصة عرب مراحل التدريب املربجمة مع جمموعة أفراد

الركض وحتدد بسرعة الركض او الزمن.ثالثا فرتات الراحة البينية

عينة البحث املختارة.

(استعادة الشفاء)حتدد من خالل الزمن او املسافة( .البساطي،
)89 ،2005

 .3.1هداف البحث:
-1وضع منهج تدرييب باسلوب التدريب ( الفرتي املنخفض الشدة)
لتطوير صفة املطاولة اخلاصة لعدائي فعلية 800م.
-2معرفة تاثري اسلوب التدريب ( الفرتي املنخفض الشدة) يف تطوير
صفة املطاولة اخلاصة واالجناز لدى عينة البحث.
 .4.1فرضية البحث:
-1للمنهج التدرييب باسلوب التدريب الفرتي املنخفض الشدة تأثري يف

ويهدف اىل تنمية املطاولة وعمل اجملاميع العضلية اليت تشرتك يف اجناز
املهارات املختلفة حيث يصل النبض اىل ()160ضربة يف الدقيقة
ويكون حجم احلمل اكرب نوعا ما من التدريب الفرتي املرتفع الشدة
،وهلذا النوع اثر اجيابي يف االجهزة الداخلية والقلب وجهاز التنفس حيث
يزيد من كفائتها اثناء العمل الرياضي العالي،واملدربون االملان
واالمريكان يعطون االولوية للتدريب الفرتي وطرائق االعادة باستعمال
حجم احلمل املنخفض يف الوحدة التدريبية لتطوير مستوى املطاولة

تطوير صفة املطاولة اخلاصة واالجناز لعدائي فعالية 800م.

اخلاصة الن هذا النوع من التدريب حيقق التكامل املناسب للسرعة

 .5.1جماالت البحث:

واحتياط القوة( .نصيف و حسني)46 ،1995 ،
 .2.1.1.2التدريب الفرتي مرتفع الشدة :ويهدف اىل تنمية السرعة

 1-5-1اجملال البشري :عدائي فعالية  800م فئة املتقدمني
للموسم الرياضي . 2018-2017
 2-5-1اجملال الزماني  :املدة  2017/11/18ولغاية
2018/1/14
 3-5-1اجملال املكاني :ملعب العاب القوى يف كلية الرتبية البدنية
وعلوم الرياضة يف اجلادرية
 .6.1حتديد املصطلحات:
 .1.6.1املطاولة اخلاصة( :وهي ارتباط التحمل باحد الصفات
االخرى الالزمة لتحقيق متطلبات االداء يف النشاط التخصيصي)
(البساطي)83 ،2005،
او هي (قدرة الالعب على االستمرار يف اداء االمحال البدنية التخصصية
بفاعلية من دون أي هبوط يف مستوى االداء)
 .2الدراسات النظرية واملشابهة
 .1.2الدراسات النظرية :
 .1.1.2التدريب الفرتي :تستخدم هذه الطريقة يف الفرتة التحضريية
وفرتة املسابقات وهي تعتمد على فرتات متبادلة بني العمل والراحة
والسيطرة على الشدة والوقت وتستخدم لتطوير املطاولة الالوكسجينية
بشكل اساس ،ويكون الراحة املعطاة مرتبطة بشدة احلمل املستخدم
واجتاه تاثريه (عبد الفتاح)79 ،1997 ،
وينقسم التدريب الفرتي اىل نوعني هما :
.1.1.1.2التدريب الفرتي منخفضة:الشدة :وهذه الطريقة تعتمد
على تنمية التحمل من خالل الرتكيز على مقاومة الالعب لسرعة التمرين
وهذه مفيدة يف املقام االول لتطوير حتمل السرعة ولتنفيذ ذلك يتحدد
التمرين من خالل عدة متغريات هي اوال دوام الركض وحتدد من خالل
مسافة او وزمن التمرين (مسافة قصرية من 10ث2-دقيقة)(مسافة
متوسطة من 8-2دقائق) (مسافة طويلة من 10-8دقيقة).ثانيا شدة

والقوة املميزة بالسرعة وفيه يصل النبض اىل ( )180ضربة يف الدقيقة
ويكون حجم احلمل قليال  ،تعطى بعدها فرتة راحة ( )90-60ثانية
وهي فرتة راحة مفيدة يصل فيها تردد القلب اىل ( )120ضربة  ،وبعد
هذه الفرتة من املمكن ان يأتي اقرب توافق عضلي او وظيفي.
 .3.1.1.2املطاولة وأهميتها :تعد املطاولة عنصراً بدنياً رئيسياً
يف مزاولة مجيع االلعاب الرياضية الضرورية والفرقية النها تسمح
للرياضيني بأداء االجناز احلركي املستمر حتت انواع من الشدة واحلمل
املختلفني وميكن تعريف املطاولة بشكل عام " على انها القابلية على
مقاومة التعب .ويعرفها عصام عبد اخلالق على انها "قدرة الفرد على
االستمرار بأداء نشاط رياضي الطول فرتة واكرب تكرار بأجيابية دون
هبوط يف املستوى لالداء (عبداخلالق.)145 ،1999 ،
وقد عرفها (ألن ويد) بأنها " القدرة على املشاركة يف الفعاليات النشطة
الطول فرتة ممكنة وبتعبري بسيط فان املطاولة هي القاسم املشرتك
ملعظم الفعاليات الرياضية وهلا الفصل يف املسابقات والسيما عندما
تتساوى قدرات املنافسني وتنقسم املطاولة بصورة عامة على نوعني
رئيسني هما :
 املطاولة العامة :وهي مطاولة اجلهاز الدوري التنفسي واليت عرفهااوزولني على انها "القابلية على اداء عمل لفرتة طويلة تشرتك فيه
جماميع عضلية كثرية مع متطلبات عالية الجهزة القلب والدوران
والتنفس" .وقد عرفها علي صاحل اهلرهوري على انها " قدرة اجلسم يف
التغلب على التعب واداء الواجب احلركي الطول فرتة زمنية ممكنة من
دون ان يؤدي ذلك اىل هبوط يف مستوى االداء سواء من حيث سرعته
او قوته او التوافق الذي يصاحبه او دقة تطبيق املهارات الفنية املكونة
له( .اهلرهوري)302 ،1994 ،
 وميكن تقسيم االنواع الرئيسة للمطاولة اخلاصة طبقا ملتطلبات اجلهدالبدني واحلركي على الوجه االتي:

365
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 -مطاولة السرعة :وهي قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة التعب يف

مترينات بشدة متوسطة وفوق املتوسط فاعطت نتائج اجيابية وان

اثناء اجملهود املتواصل والذي يتميز بطول فرتته وارتباطه بسرع
عاليه دون هبوط يف مستوى كفاءة االداء .وتعرف بأنها قدرة الالعب يف

تطور مستوى املطاولة اخلاصة يتم من خالل تأثري نوع خمتلف والسيما
القصوى
بالسرعة
التدريب
مترينات
خالل
من

احملافظة على سرعته الطول فرتة زمنية ممكنة وتعرف ايضا بأنها قدرة
الفرد على احملافظة على السرعة العالية الكرب مسافة ممكنة وكذلك زيادة
قدرته على مقاومة التعب.

( )Injossewski1976, 52لقد اظهرت املصادر العاملية ان
نظريات املختصني حول فاعلية طرق التدريب املختلفة هي املعمول
بها حاليا ملا هلا من تأثري خاص يف االجهزة العضوية وعلى املطاولة

 -1مطاولة القوة :وهي " قدرة الالعب على االستمرار يف بذل جهد
متعاقب مع القاء مقاومة على اجملموعات العضلية "(عبداحلميد

اخلاصة.
فاهيم االجناز الرياضي :

وحسنني)67 ،1997 ،
وتعد مطاولة القوة من القدرات البدنية املهمة اليت يعتمد عليها الالعب

 .3.1.2االجناز الرياضي :أفضل مستوى حيققه الالعب الذي
يعكس مدى استعداداته املختلفة (البدنية واملهارية واخلططية

 ،وينظر اىل مقاومة القوة بكونها قدرة مركبة تتميز مبستوى عال من

واجلسمية والنفسية والعقلية) .فاالجناز الرياضي هوالوصول إىل احلد

القوة واملطاولة.
وتعرف بأنها قدرة الرياضي على القيام مبجهود متواصل ملدة طويلة

األقصى من العناصر اليت حتدد رفع املستوى يف فعالية االختصاص
مع استعداد عالٍ للمستوى املطلوب ..لذلك فان تدريب رياضة االجناز

تبدأ نسبيا دون ان ينخفض مستوى القدرة بصورة ملحوظة نتيجة
التعب .
 -2مطاولة االداء :ويقصد بها " حتمل تكرار اداء املهارات احلركية

العالي البد من أن يوجه الرياضي إىل استخدام الطرق والوسائل اخلاصة
والتوسع من اجل الوصول إىل حالة الكمال والثبات وهذا ما نشاهده
مثال بان رياضة املستويات تتطلب من الرياضي إىل توجه ذي مستوى

لفرتات طويلة نسبياً بصورة توافقية جيدة(.عالوي)67 ، 1997 ،
 .2.1.2تدريب املطاولة اخلاصة :هناك حبوث علمية كثرية ركزت

عالٍ من تكنيك وتكتيك وقدرات بدنية عالية

على املطاولة اخلاصة لاللعاب الرياضية املختلفة ،وعلى وفق اراء
املختصني فان اهم العناصر اليت يتوقف عليها تطوير مستوى املطاولة
اخلاصة هي حجم احلمل والشدة وكذلك طرق التدريب  ،فقد اثبتت
التجارب ان هناك عالقة متبادلة بني حجم وشدة التدريب ومستوى تطور
املطاولة اخلاصة للرياضي وان الرفع املستمر حلمل التدريب هو الصفة
املميزة لتدريب املطاولة اخلاصة وكذلك ثبت أن رفع شدة التدريب
احدى الطرائق اليت تعمل على منو السرعة مبطاولة خاصة على ان يتم
ذلك خالل الرتكيب بني الطرق التدريبية املتنوعة …ان التجمع الفعال
الجهزة الرياضي العضوية وخيلق اضافة لذلك القابلية على تنويع السرعة
حتت متطلبات املنافسة ( Hrandemarr , Smirow, 1969,
 )38ان اهم متطلبات طرق التدريب احلديث هي ضرورة رفع اجلزء
اخلاص بتدريب الشدة جململ احلمل  ،وهذا خيدم رفع تطور مستوى
املطاولة اخلاصة كما يرتبط بالطرق التدريبية لزيادة سعة الشدة يف
التدريب منذ بداية الفرتة التحضريية  ،فيجب االعتماد على نوع التمرين
وشدته التنمية املطاولة اخلاصة فضال عن الزيادة التدرجيية فتقبل
الرياضي حلمل تدرييب اضايف يساعده على االستفادة من التدريب
بشكل افضل ان معدل الشدة له اهمية كبرية يف حتسني املطاولة اخلاصة
فقد ثبت ان هناك عالقة اجيابية كبرية بني قيم شدة احلمل وبني تطور

 .4.1.2فعالية ركض  800مرت:
تعد فعالية ركض 800م من فعاليات االركاض املتوسطة ،للرجال
والنساء .كذلك هي من فعاليات االركاض املهمة يف العاب القوى ،وهلا
تارخيها ضمن الفعاليات األخرى إذ أقرت هذه الفعالية ضمن االركاض
املتوسطة تبعاً لتصنيف االحتاد الدولي أللعاب القوى ،وتوضع ضمن
منطقة الشدة األقل من القصوى وهذا ما أكده عبد املنعم بدير ،1995
إذ يضع فعالية ( )800مرت يف منطقة الشدة األقل من القصوى .وهذا
يؤكد أهمية تدريبها على وفق السبل العلمية الصحيحة يف معرفة أنظمة
الطاقة اليت تعمل عليها ومعرفة شدة األداء كذلك مراحلها والقدرات
البدنية اليت تعمل ضمن هذه املراحل لتنسيق العمل بني هذه
املتطلبات وصوالً إىل االجتاه الصحيح لتحقيق التطور واإلجناز.
ونتيجة للتقدم واستخدام الوسائل التدريبية احلديثة تطورت أوقات هذه
الفعالية وتقاربت إىل ( )1.41.11دقيقة (فؤاد ،)42 ،2004 ،لذلك
من اجلدير بنا اإلستمرار يف إجياد الوسائل والطرائق التدريبية اليت
تساعد يف الوصول بها إىل أفضل النتائج على وفق القابلية واملستوى.
 .2.2الدراسة املشابهة:
 .1.2.2دراسة أالء أبراهيم خليل" :تاثري طريقيت التدريب الفرتي
املنخفض الشدة والتدريب املستمر تطوير بعض املتغريات الوظيفية

مستوى املطاولة اخلاصة وتبعا لذلك فان شدة التدريب صفة مميزة

(الفسيولوجية) واملهارات االساسية بكرة اليد ".وهدفن اىل التعرف على

بشدة خمتلفة ضمن سعة احلمل العام وقد استعملت بالدرجة االوىل

تاثريها بني الطريقيتني التدريب الفرتي املنخفض الشدة والتدريب
املستمر تطوير بعض املتغريات الوظيفية (الفسيولوجية) واملهارية
بكرة اليد  .استخدمت الباحثة املنهج التجرييب باسلوب تصميم

حلمل التدريب عند تنمية هذه الصفة البدنية وتعبري الشدة هناك اليعين
السرعة يف اداء التمارين وامنا يعين حصة محل التدريب الذي يؤدي
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اجملموعتني ذات االختبار القبلي والبعدي وقد مشلت عينة البحث على

استخدم املنهج التجرييب باسلوب االختبارين القبلي والبعدي لعينة

طالبات املرحلة الثانية من كلية الرتبية الرياضية للبنات جامعة بغداد
وعددهن ( )30طالبة من جمموع ( )67طالبة .وقد توصلت اىل اظهرت

واحدة.
 .2.3عينة البحث :

فروقاً ذات داللة احصائية بني طريقيت التدريب الفرتي املنخفض الشدة
والتدريب املستمر للمجموعتني التجريبيتني .واظهرت فروقاً ذات داللة
معنوية بني اجملموعتني الضابطة واجملموعتني التجريبيتني ولصاحل

تكونت عينة البحث من عدائي املسافات املتوسط لفعالية ( 800مرت)
النخبة كمجموعة جتريبية واحدة مت اختيارهم بشكل متعمد وعددهم
) (11العب ،بعد ذلك مت استبعاد اثنني منهم لعدم التزامهم يف التدريب،

اجملموعتني التجريبيتني.

فأصبح العدد ( )9العبني،ومت استبعاد ( )2منهم الجراء التجربة
االستطالعية فاصبح عدد العينة ( )7العبني مع العلم أن العينة قد

 .3واجراءات البحث امليدانية
 .1.3منهج البحث:
لغرض وصول الباحثة اىل خصائص مبنية على اسس موضوعية البد
من اختياره للمنهج املناسب حلل مشكلة حبثه وحتقيق اهدافه .وهلذا

أنهت مرحلة اإلعداد العام ودخلت يف مرحلة اإلعداد اخلاص .،كما أجرت
الباحثة التجانس بني أفراد العينة باستخدام معامل االلتواء يف متغريات
الوزن والطول والعمر والعمر التدرييب واإلجناز،

اجلدول ( :)1الوسط احلسابي للفروق واالحنراف املعياري الوسيط وقيمة معامل االلتواء ألفراد عينة البحث يف بعض املتغريات لغرض التجانس.
املتغريات

وحدة القياس

الوسط احلسابي

االحنراف املعياري

املنوال

قيمة معامل االلتواء

الطول

سم

173.1

4.56

174

0.63 -

الوزن

كغم

68.06

6.09

العمر

سنة

20.06

0.91

44
20.21

0.87
0.15 -

العمر التدرييب

سنة

1.688

0.29

1.5

0.72

اإلجناز ( )800م

دقيقة

2.21

0.02

2.20

1.34

 .3.3أدوات البحث واألجهزة املستخدمة:

 .4.3اجراءات تنفيذ البحث :

 .1.3.3أدوات البحث:
استخدمت الباحثة الوسائل املهمة اليت تدخل ضمن الربنامج التجرييب
ولتحقيق أهداف البحث وهي:

 .1.4.3ترشيح واختيار االختبارات املعنية باملطاولة اخلاصة: :
قامت الباحثة باعداد استمارة الستطالع آراء اخلرباء واملختصني
للتحقيق مدى مالئمة االختبارات املستخدمة لقياس مستوى املطاولة




املراجع واملصادر العربية واألجنبية.
املقابالت الشخصية- .

االختبارات والقياسات -استمارة

استطالع آراء اخلرباء-


االجهزة املستخدمة :صافرة  -ميزان طيب -ساعة توقيت نوع

( )Casioعدد ( .)3حاسبة الكرتونية يدوية _جهاز احلاسوب نوع
ايسر  -شريط قياس كتان  .ملعب العاب قوى قانوني  -شواخص
بالستيكية .-ساعة توقيت الكرتونية يدوية نوع  CASI0صنع

اخلاصة لعدائي 800م (ملحق رقم  . )2يف جمال العاب القوى وعلم
التدريب الرياضي واالختبارات والقياس  .وبعد مجع االستمارات مت
تفريغ البيانات اليت دونها اخلرباء  ،قامت الباحثة باستخدام االختبارات
املطابقة آلراء اخلرباء ( االكثر تكراراً ) واملعنية بقياس املطاولة
اخلاصة لعدائي 800م .واجلدول ( )2بني االختبارات املرشحة والنسب
املئوية اخلاصة بها

ياباني لقياس وحسابة الزمن عدد (.)2

جدول ( :)2يبني عدد الدرجات الكلية والنسب املئوية لالختبارات املختارة
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اصفات

عدد التكرارات

االختبارات املختارة

النسب املئوية ( ) %

الكلية
.1

مطاولة القوة

االستناد األمامي ثين ومدهما الذراعني

7

%100

.2

مطاولة القوة

من وضع الرقود على الظهر تشبيك األيدي خلف الرأس رفع اجلذع والضغط على

6

%84,66

الركبتني
.3

مطاولة القوة

القفز املستمر بالقدمني لقطع اكرب مسافة للدقيقة الواحدة

6

%84,66

.4

مطاولة السرعة

ركض  200م من البداية الواطئة

7

%100

ولتوصيف ماهية االختبارات االكثر اهمية سوف حتاول
الباحثة توصيفها وفقاً السياق االتي-:
اوال :االختبار األول

 إعطاء إشارة البدء والنهاية ومالحظة أداء االختبار مع العد .التسجيل  :تسجيل عدد مرات االداء الصحيح ( حتى استنفاذ اجلهد)

( االستناد األمامي املائل ثين ومد الذراعني)
-

الغرض من االختبار  :قياس مطاولة القوة للذراعني .
األدوات الالزمة :ساعة توقيت الكرتونية عدد ( ، )2صافرة

 مواصفات األداء :بعد اعطاء اشارة البدء من فريق العمل يقومالالعب بثين ومدهما الذراعني الكرب عدد ممكن من مرات ( تكرار )
للدقيقة الواحدة كما يف الشكل (  ) 1ويقوم املسجل وهو احد افراد
فريق العمل املساعد بعد التكرار الصحيح وال حيسب التكرار اخلاطىء
 ،يقوم كل العب مبحاولة واحدة ناجحة وتعاد احملاولة يف حالة فشل
الالعب يف االداء ( سقوط الالعب يف اثناء ثين ومدهما الذراعني ).

شكل ( :)2يوضح اختبار مطاولة القوة لعضالت البطن
 ثالثا:االختبار الثالث( القفز املستمر بالقدمني معاً لقطع اكرب مسافة بالدقيقة )
 الغرض من االختبار  :قياس مطاولة القوة لعضالت الرجلني األدوات الالزمة :ساحة منبسطة  ،جماالت الركض ،شريطقياس كتان  -ساعة الكرتونية حلساب الزمن لالختبار .
-

مواصفات االداء :بعد اعطاء اشارة البدء يقوم الالعب بالقفز

بالقدمني معاً لقطع اكرب مسافة ممكنة كما يف الشكل (  )3يف الدقيقة
الواحدة وعند انتهاء الفرتة احملددة الزمن ( دقيقة واحدة ) يقوم املسجل
شكل ( :)1يوضح اختبار االستناد االمامي ثين ومد الذراعني
ثانيا :االختبار الثاني
(من وضع الرقود على الظهر تشبيك األيدي خلف الرأس لرفع اجلذع
والضغط على الركبتني بالتبادل حتى استنفاذ اجلهد)
-

الغرض من االختبار  :قياس مطاولة القوة لعضالت البطن

حبساب املسافة اليت قطعها الالعب
 تعليمات االختبار  :يكون القفز بالقدمني سوياً لكل العبحماولة واحدة فقط
 أداة االختبار  :املسجل يقوم بالنداء على االمساء أوالً وتسجيلمسافة االداء ثانياً
-

التسجيل  :حتتسب مسافة األداء الصحيحة ملدة دقيقة

 األدوات الالزمة  :مكان الداء االختبار  -صافرة العطاء إشارةالبدء والنهاية .
 مواصفات األداء  :يستلقي الالعب على الظهر مع ثين الركبتنيووضع الفريق متالصقتني مع بعضها على االرض مع تشبيك االيدي
خلف الرأس ويقوم املساعد بتثبيت القدمني جيداً على االرض ثم يبدأ
املؤقت بأعطاء االشارة بالبدء لالختبار مؤقتاً حتى استنفاذ اجلهد
لالختبار ويبدأ الالعب باالداء السريع وذلك بثين ومدهما اجلذع من
االرض اىل حيث يالمس صدر الالعب الركبتني والرجوع اىل وضع
االستلقاء باجلذع على االرض مرة ثانية  .ويكرر وهذا العمل حتى
استنفاذ اجلهد لالختبار كما يف الشكل ()2
 تعليمات االختبار  :تعطى حماولة واحدة فقط أداة االختبار  :يقوم بالنداء على األمساء368

شكل ( :)3يوضح اختبار القفز املستمر بالقدمني لقطع اكرب
مسافة بالدقيقة مطاولة القوة (عضالت الرجلني)
رابعا :االختبار الرابع  :الركض  200م من البداية الواطئة
 الغرض من االختبار  :قياس مطاولة السرعة-

االدوات الالزمة :ساعة توقيت الكرتونية عدد ( ، )2وصافرة
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جمال للركض او ارض منبسطة حمدد فيه مسافة ( 200م) حبيث

اجلادرية  .ومتثلت العينة االستطالعية من العبني من العيب 800م

يكون هناك خط بداية واخر للنهاية
 -مواصفات االداء  :يقف الالعب خلف البداية يف اجملال

وهم خارج عينة التجربة الرئيسة .
ونتيجة للتجربة االستطالعية فقد تبني مالئمة االجهزة واالدوات

املخصص له ومن وضع البداية الواطئة وعند مساع اشارة البدء ينطلق
باقصى سرعة حتى اجتياز خط النهاية وكما يف الشكل ()5
 تعليمات االختبار :خللق روح املنافسة يتم اجراء االختبارات لكل العبني مراعني فيها
االنسجام بينهم

املستخدمة يف االختبارات.
 صالحية االختبارات املختارة اليت متكننا من تطبيق مفرداتاالختبارات املستخدمة على عينة البحث.

تعطى حماولة واحدة فقط
 -ادارة االختبار

كفاية املساعدين يف اداء مهمتهم يف اثناء اجراء االختبارات.
 .6.3األسس العلمية لالختبارات :
لغرض التأكد من سالمة وصالحية االختبارات املرشحة للبحث

مسجل  :يقوم بالنداء على االمساء اوالً وتسجيل زمن اداء االختبار
ثانياً.
مؤقت  :يعطي اشارة البدء والنهاية مع التوقيت ومالحظة صحة االداء

وصالحيتها ،قامت الباحثة بأجراء اختباراته على العينة االستطالعية
،مستخدماً نتائجها يف التحقق من االتي:
 .1.6.3صدق االختبار (صدق احملتوى) :ولكي تتحقق للباحثة
صدق اختباراته يف قياس صفة املطاولة اخلاصة لالعيب
800م،استخدم هذا النوع من الصدق من خالل عرض (االختبارات) اىل
جمموعة من اخلرباء( ملحق رقم  )2وبهذا يتحقق الصدق الظاهري
لالختبارات املستخدمة،وهي نوع من انواع صدق احملتوى.

شكل ( :)4يوضح اختبار الركض ملسافة 200م

 .2.6.3ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار هو اذا ما اعيد اختبار
ما على االفراد انفسهم حتت الظروف نفسها واملتغريات فأنه يعطي

خامسا :اختبار ركض  800مرت:
هدف االختبار :قياس إجناز فعالية ركض  800مرت ومت اختيار

الظروف نفسها واملتغريات فأنه يعطي النتائج نفسها او قد تكون
متقاربة (املندالوي واخرون)68 ،1989 ،
لقد مت استخدام طريقة (االختبار واعادة االختبار ) للتحقق من ثبات

األدوات املستخدمة :ملعب ساحة وميدان وساعات توقيت عدد

جمموعة االختبارات املرشحة حيث طبقت االختبارات على عينة مكونة
من العبني وبتاريخ  2017-11-7وبعد مرور (  )5ايام مت اعادة

 إجراءات االختبار :مت استدعاء العينة اىل ملعب كلية الرتبية
الرياضية يف اجلادرية صباحاً إلجراء االختبار.

االختبار على العينة نفسها أي يوم االحد املصادف2017-11-12
 .وحتت الظروف واملتغريات نفسها ومن خالل معاجلة البيانات
احصائياً مت استخراج معامل االرتباط البسيط ( بريسون ) بني نتائج



هذه الفعالية لغرض حتقيق هدف البحث يف قياس إجنازها.


( )3واستمارة تسجيل.



مت تطبيق إجراءات االختبار األول ولكن بدورتني حول امللعب ومت

االختبار االول واالختبار الثاني ملعرفة ثبات االختبار وقد اظهرت النتائج

تسجيل النتائج بالطريقة بنفسها لالختبار السابق.

ان االرتباط عال بني درجات االختبارين كما يؤشر ان معامل الثبات

 .5.3التجربة االستطالعية:

هلذه االختبارات عال ايضا  .يالحظ اجلدول ( . ) 3
 .3.6.3موضوعية االختبار :يقصد باملوضوعية بأنها " الدرجة
اليت حيصل عليها من جمموعة النتائج باستخدام نفس االختبار ونفس

لغرض الوقوف على دقة العمل اخلاص بالبحث وصالحيته و لتاليف
ملعوقات اليت قد تظهر عند اجراء التجربة قامت الباحثة بأجراء جتربة
استطالعية كان اهلدف منها :معرفة مدى سالمة االجهزة واالدوات
املستخدمة وكفاءتها,.التحقق من صالحية االختبارات واملالعب
’;وكذلك التأكد من االسس العلمية لالختبارات واعداد وتهيئة فريق
العمل املساعد*.
وقد مت اجراء التجربة االستطالعية على العبني اثنني يف يوم الثالثاء
املوافق  2017-11-7يف متام الساعة الرابعة والنصف عصرا
وعلى ملعب العاب القوى يف كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف

اجملموعة "(املندالوي واخرون )69 ،1989 ،وبغية احلصول على
جمموعة االختبارات املرشحة للتطبيق  ،استعانت الباحثة ( مبحكمني
اثنني).
خالل جتربتها االستطالعية وعند االختبار الثاني ( اعادة االختبار يف
قياس الثبات هلا ) بالذات  ،وبعد ان مجعت نتائجها عاملها احصائيا
حيث اظهر العالقة بني درجات احملكم االول واحملكم الثاني بشكل عالٍ(
أي ان معامل االرتباط بينها عالٍ ) * ينظر جدول ()3

جدول (  :)3يبني معامل الثبات واملوضوعية لالختبارات املستخدمة يف البحث
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معامل الثبات

معامل املوضوعية

الطبيعة اليت يقيسها

االختبارات
1

االستناد االمامي املائل ثين ومدهما الذراعني

مطاولة القوة للذراعني

0.81

0.81

2

من وضع الرقود على الظهر تشبيك االيدي خلف الرأس رفع اجلذع والضغط على الركبتني

مطاولة القوة لعضالت البطن

%88

%83

3

احلجل املستمر بالقدمني لقطع اكرب مسافة للدقيقة

مطاولة القوة للرجلني

%80

%87

4

الركض  200م من البداية الواطئة

مطاولة السرعة

%81

%83

5

اختبار اجناز 800م

قياس االجناز

%87

%89

الطبيعة اليت يقيسها

االختبارات

معامل
الثبات

معامل
املوضوعية

1

االستناد االمامي املائل ثين ومدهما الذراعني

مطاولة القوة للذراعني

0.81

0.81

2

من وضع الرقود على الظهر تشبيك االيدي خلف الرأس رفع اجلذع والضغط

مطاولة القوة لعضالت

%88

%83

على الركبتني

البطن

 .7.3الختبارات القبلية:
لكي تتمكن الباحثة من املباشرة يف تنفيذ مفردات منهجية التدريب البد
له من تطبيق االختبارات املرشحة للبحث واملعنية بقياس صفة
املطاولة اخلاصة بشكليها( مطاولة قوة  ،مطاولة سرعة  )،حيث قامت
الباحثة بتاريخ  2017-11-14وعلى ساحة ملعب كلية الرتبية
البدنية وعلوم الرياضة يف اجلادرية باختبارها االول الفراد عينة البحث
ني ميثلون عدائي منتخب العراق بفعالية ل800م
املتكون من ( )7العب ً
فئة املتقدمني ويف ضوء نتائج االختبارات كما نالحظ ذلك يف اآلتي .
 .8.3املنهج التدرييب :

التمرينات ومتطلباتها من حيث الشدة واحلجم والكثافة حبيث تكون
مرتبطة باهداف التمرين .
وقد راعت الباحثة خالل اعداده للوحدات التدريبية ما ياتي:
 الوقت احملدد للوحدة التدريبية .-

عدد الوحدات التدريبية يف االسبوع
عدد التكرارت لكل مترين يف الوحدة التدريبية
فرتات الراحة بني تكرار واخر

-

التدرج يف الصعوبة من مترين الخر
وحددة الشدة باستعمال معدل ضربات القلب.

قامت الباحثة بأعداد منهج باسلوب التدريب الفرتي املخفض الشدة
واليت كان مداها ( )8اسبوعاً  .اعتباراً من  -2017-11-18لغاية

ابتدأ املنهج التدرييب يوم  2017-11-18واستمر لغاية -1-14
2018
وقد اشتمل املنهج على مرحلتني هما:
 .1املرحلة االوىل ملدة ( )2اسبوع اشتملت على ( )4وحدات

واملهارية لعينة البحث  .معتمدة على املصادر واملراجع العلمية اخلاصة
بعلم التدريب الرياضي من اجل وضع املنهج بشكله النهائي .

تدريبية مشلت االعداد العام .
املرحلة الثانية :ومدتها (  )4اسابيع قسمت على مرحلتني كل

 2018-1-14وقد راعت الباحثة املستوى التدرييب والقابلية البدنية

وقد اشتملت الطريقة على (  ) 16وحدة تدريبية مبعدل وحدتني يف
االسبوع ( السبت – الثالثاء ) وقسمت ازمان الوحدات التدريبية على
ثالثة اقسام .
 .1القسم التحضريي وزمنه هو ( )%20من زمن الوحدة التدريبية
وزمنه هو ( )%70من زمن الوحدة التدريبية
 .2القسم الرئيس
 .3القسم اخلتامي وزمنه هو( )%10من زمن الوحدة التدريبية
وقد احتوى القسم الرئيس على مترينات بدنية عامة ومترينات
بدنية خاصة لتنمية ( مطاولة القوة  ،مطاولة السرعة  )،ومترينات تراعي
اجلوانب النظرية واالعداد النفسي من خالل شرح طريقة سري العمل يف
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مرحلة مدتها اسبوعان  ،االوىل اشتملت على ( )4وحدات تدريبية مشلت
الفرتة االوىل اما الفرتة الثانية فقد اشتملت على ( )4وحدات ايضا.
 .1.7.3اسس وضع التمرينات يف املهنج التدرييب
ان االسس اليت اعتمدتها الباحثة يف وضع التمرينات يف املنهج التدرييب
الذي يهدف اىل تنمية املطاولة اخلاصة عند العيب 800م باستخدام
طريقة تدريب فرتي منخفض الشدة ملا يتمتع من مشولية يف االهداف
ومرونة يف التطبيق وقدرته على تطوير قدرات العدائيني يف جوانب
متعددة وحتقيق اكثر من هدف .وقد راعت الباحثة االمور التالية عند
تطبيق املنهج :
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-اتباع مبدا التناوب للعمل والراحة  .حبيث يستطيع كل العب اداء

ألجل معاجلة النتائج وبالشكل الذي خيدم البحث مت استخدامت

مجيع التمرينات بكفائة عالية
 -حتقيق مستوى العالقة بني مكونات احلمل التدرييب ( احلجم  ،الشدة

الباحثة احلقيبة االحصائية  spssالوسائل االحصائية (الوسط
احلسابي  -االحنراف املعياري  -النسبة املئوية -معامل االرتباط

 ،الكثافة ) اليت تساعد العداء على االحتفاظ باعلى مستوى عند تنفيذ
احلركات من تكرار اىل اخر .
 -العدد املناسب لتكرار مترين واخر

البسيط بريسون ( -عبداجلبار)145 ،1990 ،

 التدرج بالرفع املستمر يف اداء التمرين . .8.3االختبارات البعدية :
مت اجراء االختبارات البعدية يف يوم الثالثاء املوافق 2018-1-16
لعينة البحث يف ملعب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة يف اجلادرية .
وقد مت مراعاة شروط وتعليمات تنفيذ هذه االختبارات وحتت نفس
الظروف واالمكانات املتاحة واملستخدمة يف االختبارات االولية  ،وبغية
احلصول على نتائج موضوعية ذات ثبات عالٍ يعتمد يف اجناز القرار
 .9.3الوسائل اإلحصائية.

 .4عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها
 .1.4عرض النتائج:
بغية حتقيق أهداف البحث وفروضه ستحاول الباحثة مناقشة النتائج
بعد عرضها وحتليلها على وفق السياق االتي -:
 .1.1.4عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية لالختبارات
البدنية قيد البحث :لكي تتمكن الباحثة من معرفة تأثري التدريب
املتبع باسلوب التدريب الفرتي املنخفض الشدة يف تطوير املطاولة
اخلاصة الفراد عينة البحث البد من تسليط الضوء على ما جاء به
اجلدول ( )4والذي يوضح أهم املتغريات املعنية بقياس صفة املطاولة
اخلاصة لدى افراد عينة البحث .

جدول ( :)4يبني االوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )Tاحملسوبة واجلدولية لعينة البحث باالختبارين القبلي والبعدي لالختبارات
البدنية قيد البحث
االختبار (القبلي)
املتغريات

االختبار (البعدي)

سَ

ع

سَ

ع

T
احملسوبة

T
اجلدولية

الداللة

االستناد االمامي املائل ثين ومدهما الذراعني

45.43

2.132

55.67

1.143

4.88

معنوي

من وضع الرقود على الظهر تشبيك االيدي خلف الرأس ورفع اجلذع والضغط على

43.8

1.223

56.98

1.298

5.98

معنوي

الركبتني بالتبادل
احلجل املستمر بالقدمني معاً لقطع اكرب مسافة للدقيقة

56.98

1.99

68.99

1.34

5.32

الركض 200م من البداية الواطئة (ثا)

26.7

1.042

25.6

0.612

5.91

2.44

معنوي
معنوي

عند درجة حرية ( )6ومستوى داللة () 0.05
يتبني من اجلدول ( )4أن قيمة األوساط احلسابية يف االختبار القبلي
الختبار االستناد االمامي املائل ثين ومدهما الذراعني قد بلغ (

اجلدول ( )4جند أن قيمة األوساط احلسابية يف االختبار القبلي الختبار
احلجل املستمر بالقدمني معاً لقطع اكرب مسافة للدقيقة قد بلغ (

 )45.43باحنراف معياري بلغ ( )2.132بينما بلغت قيمة الوسط

 )56.98باحنراف معياري بلغ ( )1.99بينما بلغت قيمة الوسط

احلسابي لالختبار البعدي ( )55.67باحنراف معياري ()1.143

احلسابي لالختبار البعدي ()68.99باحنراف معياري () 1.34وبلغت

وبلغت قيمة (ت) احملسوبة ( ) 4.88وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية
البالغة ( ) 2.44مما يدل على ان الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية
.

قيمة (ت) احملسوبة ( ) 5.23وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة
( ) 2.44مما يدل على ان الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية .
واخريا بلغت قيمة األوساط احلسابية يف االختبار القبلي الختبار الركض

وبالرجوع للجدول ( )4جند أن قيمة األوساط احلسابية يف االختبار
القبلي الختبار من وضع الرقود على الظهر تشبيك االيدي خلف الرأس
ورفع اجلذع والضغط على الركبتني بالتبادل قد بلغ (  )43.8باحنراف

200م من البداية الواطئة (ثا)للدقيقة(  )26.7باحنراف معياري بلغ
( )1.042بينما بلغت قيمة الوسط احلسابي لالختبار البعدي
()25.6باحنراف معياري () 0.612وبلغت قيمة (ت) احملسوبة

معياري بلغ ( )1.223بينما بلغت قيمة الوسط احلسابي لالختبار
البعدي ()56.98باحنراف معياري () 1.298وبلغت قيمة (ت)

( ) 5.91وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة ( ) 2.44مما يدل
على ان الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية.

احملسوبة ( ) 5.98وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية البالغة (2.44
) مما يدل على ان الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية  .ومن خالل

 .2.1.4عرض األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية
الختبار إجناز ركض  800مرت يف االختبارين القبلي والبعدي:
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اجلدول ( :)5يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة  tاالختبارين القبلي والبعدي يف اجناز 800م
املتغري

وحدة القياس

ركض  800مرت

دقيقة

قيمة ()t

قيمة ()t

البعدي

القبلي
سَ

ع

سَ

ع

احملسوبة

اجلدولية

2.13.8

0.082

2.03.8

0.033

5,987

2.44

يتبني من اجلدول ( )5أن األوساط احلسابية يف االختبار القبلي الختبار

وهذا يعين ان مفرداتها ستكون خمتلفة كثريا لكون مسة متارين املنهج

اجناز ركضة  800مرت بلغا ( )2.13,8ثانية ،باحنراف معياري
( )0.082بينما بلغ الوسط احلسابي الختبار االجناز
البعدي( )2.03.8دقيقةباحنراف معياري بلغت قيمته ( 0.033وبلغت

التدرييب املقرتح التنوع يف اداء متارين قوية وسريعة ولكون نوعية
التمارين البدنية املستخدمة تعتمد يف مضمونها على اداء حركات
تشتمل على قوة القفز وسرعة الركض واداء متارين مركبة مع بذل جهد

قيمة (ت) احملسوبة ( ) 5.987وهي اكرب من قيمة (ت) اجلدولية
البالغة ( ) 2.44مما يدل على ان الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية

قريب من القصوى ان مل يكن قصوياً مما يؤدي اىل مقاومة التكرار
احلركي املتضمن على شدد تدريبية موزعة ومقسمة بصورة علمية

.

دقيقة تؤدي بالالعب اىل االداء اجليد وهي نتيجة حتمية تربز من خالل
نوع الشدة املستخدمة للتمارين اليت يؤديها الالعبون ,لكونها متارس
بآلية جديدة ومركبة وهو ما يستدعي من الالعب استخدام قوته الكامنة

 .2.2مناقشة النتائج:
ومن خالل نظرتنا اىل حمتويات وتفاصيل جدول ( ، )4 - 5جند أن
افراد عينة البحث واليت اتبعت اسلوب التدريب الفرتي املنخفض الشدة
 ،قد خضعت اىل أختبارات تعنى بقياس صفة املطاولة اخلاصة لالعيب
800م ومن كال االختبارين املنفذين (أي قبل وبعد املنهج التدرييب )
حصلت الباحثة على نتائج عرب عنها مبعامل احصائية وصفية ( اوساط
حسابية و احنرافات معيارية ) يتمكن من خالهلا وصف النتائج بشكل
دقيق وواضح  .واملالحظة أن قيم هذه املعامل تتفاوت وختتلف من
اختبار اىل اخر  ,حيث ان االوساط احلسابية جلميع االختبارات املعنية
بقياس صفة املطاولة اخلاصة لالعيب 800م(عينة البحث ) ختتلف يف
االختبارات البعدية عما كانت عليه يف االختبارات القبلية (قبل تطبيق
املنهج التدرييب ) وكانت مجيع الفروق اليت ظهرت هي فروق معنوية
خنلص اىل حقيقة مفادها أن لالسلوب التدرييب (الفرتي املنخفض
الشدة ) تأثرياً واضحاً يف تغيري حال صفة املطاولة اخلاصة اليت عليها
افراد عينة البحث (اخلاضعة هلذا االسلوب ) وهي بهذه الصورة توحي
بالتنمية والتحسن وجتد الباحثة انه ليس من الغريب ان تظهر هذه
النتائج بصورتها احلالية  ،حيث اسلوب التدريب (الفرتي منخفض الشد
) له القدرة يف تنمية وحتسني مستوى صفة املطاولة اخلاصة املعنية
بعدائي فعالية 800م كما يؤكد ذلك العديد من املراجع العلمية  .حيث
ذكر درويش نقالً عن سرتاند  Strandوهيدمان 1969 Hedman
وفوكس  Foxعلى ان االقالل من التعب يف اثناء اداء برنامج التدريب
( الفرتي املنخفض الشدة) ميكن ان يتحول اىل زيادة يف شدة التدريب
وحجم العمل التدرييب وهذه أهم خاصية يتميز بها برنامج التدريب
الفرتي اذا ما قورنت بطرائق التدريب االخرى .
ومن هنا يتضح أهمية امكانية تأثري التدريب الفرتي على زيادة حجم
وشدة التدريب مما يكون له االثر االجيابي يف االرتقاء مبستوى االجناز
 .ان فعالية 800م تتطلب من العداء القوة اجلسمية وقوة الذراعني
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بصورة اقرب اىل الكلية بعد ان يأخذ اجلسم الراحة الكافية  .ان طبيعة
املنهج هو الذي حيدد مستوى العالقة املثالية بني مكونات احلمل
التدرييب (احلجم  ،الشدة ،الكثافة ) ومبا يتناسب مع االهداف املرسومة
للوحدات التدريبية فضالً عن مشولية وتكامل املنهج التدرييب واهتمامه
باجلوانب املختلفة لالعداد حيث ان العالقة املتبادلة واملرتابطة بني
حتسني املطاولة اخلاصة .ومبا أن عينة البحث متكافئة يف مجيع
االختبارات القبلية  ،أي انها شرعت خبط واحد من القدرات البدنية
(مؤشرات املطاولة اخلاصة ) ،حيث اظهرت النتائج ان اسلوب التدريب
(الفرتي منخفض الشدة ) كان مناسبا يف تطوير هذه الصفة البدنية
املهمة لالعيب 800م ،كما أن اختبار املطاولة اخلاصة كان مناسباً
مع متطلبات ركض 800مرتوهذا يتطابق مع ما
أكده ) (Mekkelson,1996,339بان متسابقي (–800
 )1500مرت ينفذون بشكل صارم املطاولة اخلاصة .كما يعد التحمل
اخلاص من أهم متطلبات رفع مستوى اإلجناز لركض ( )800مرت لذا
تعطى له األولوية يف التدريب( .نصيف وحسني ، )121 ،1980 ،ألنه
يعين رفع قابلية الرياضي على أداء املنافسة أو التدريب بكفاية وسرعة
عاليتني وقدر االمكان مقاومة التعب الذي حيصل خالل األداء .وهذا ما
مت بناؤه يف املنهج التدرييب لتطوير هذه القدرة كما مت إعطاء راحة غري
تامة بني التكرارات لغرض تكيف األجهزة والعضالت على األداء بكفاية
عالية حتت ظروف التعب وتراكم حامض الالكتيك بالعضالت وهذا ما
تتميز به قدرة حتمل السرعة ،وهو ما أكده (محدي) نقال عن (عبداملنعم
وعبدالغين )67 ،1999 ،إذا كان التدريب يهدف إىل تطوير وحتسني
حتمل السرعة جيب استخدام الراحة غري الكاملة .لذا تكون الباحثة قد
حققت أهدافها واكدت فروضها من خالل هذا البحث * .وهذه هي غاية
حتسني املطاولة اخلاصة ،
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 .5االستنتاجات والتوصيات
 .1.5االستنتاجات:
من خالل ما أظهرت نتائج البحث ،استنتجت الباحثة أن للمنهج التدرييب
باسلوب ( الفرتي املنخفض الشدة) قد طور صفة املطاولة اخلاصة
لعدائي فعلية 800م.متقدميني حيث أثر بشكل اجيابي مباشر يف
تطوير صفة املطاولة اخلاصة باشكاهلا كافة (مطاولة القوة ،مطاولة
السرعة )،لدى عدائي800م متقدمني.

املعارف  ،ب،ت
ساري امحد محدان  :2001اللياقة البدنية والصحة  :عمان  ،دار وائل للنشر ،
عبد املنعم بدير  .1995املتطلبات الف سيولوجياية لالمحال البدنية حمتلفة ال شدة
 :جملة علوم الطب الرياضي  .البحرين  ,العدد الثاني ,
عبد علي نصتتيف ،قاستتم حستتن حستتني .١٩٨٠علم التدریب الریاضتتي ،ط : ١
(املوصل ،مطابع مؤسسه دار ) الكتب للطباعة والنشر،
عصتتام عبد اخلالق :1999التدريب الرياضتتي نظريات وتطبيق  .القاهرة  ،دار الفكر
العربي ،
علي صاحل اهلرهوري  :1994علم التدريب الرياضي  :جامعة قازيونس  ،بنغازي ،

 .2.5التوصيات:

قتتاستتتتم املنتتدالوي(واخرون :) 1989االختبتتارات والقيتتاس والتقويم فريبيتتة

توصي الباحثة باستخدم املناهج التدريبية باسلوب الفرتي املنخفض
الشدة للفعاليات اليت تتطلب فيها صفة املطاولة اخلاصة ولكافة الفئات
العمرية .

الرياضية،املوصل،مطبعة التعليم العالي،
قاسم حسن حسني  1988 :قواعد التدريب الرياضي .دار الكتب ’موصل ’
قاستتتتم ناجي عبد اجلبار  :١٩٩٠طرائق األستتتتالیب اإلحصتتتتا یة ،دار احلكمة
للطباعة والنشر بغداد

 .6املصادر
االء ابراهيم خليل "  2001تاثري طريقيت التدريب الفرتي املنخفض الشدة والتدريب
املستتتتمر يف تطوير بعض املتغريات الوظيفية (الفستتتيولوجية) واملهارات
االساسية بكرة اليد" ،كلية الرتبية الرياضية /جامعة بابل ،
إستتتتراء فؤاد 2004 .حتديد أنستتتتب فرتة راحة على وفق معدل النبض للتدريب
التكراري وتأثريها يف حتمل الستتترعة اخلاصتتتة وتركيز حامض الالكتيك يف
الدم وإجناز ركض  : 800أطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كل ية الرتب ية
الرياضية،

امر اهلل أمحد البستتتتاطي  .التدريب واالعداد البدني يف كرة القدم  ،القاهرة  ،منشتتتتاة

كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسنني  1997اللياقة البدنية ومكوناتها  :القاهرة
 :دار الفكر العربي ,
حممد حستتن عالوي  1997 :علم التدريب الرياضتتي  :القاهرة  ،ط ، 12دار الفكر
العربي ،
مفيت ابراهيم محاد  1998 .التدريب الرياضي احلديث  ،القاهرة  ،دار الفكر ،
Lass Mekkelson. How to Train to Become atop
Distance Runner: In New Studies in Athletics.
No 4, 1996
A . Hrandemarr , K. Smirow ‘’Sport and Gesurdi T,
Fis Kutara ‘’ sport Hosken , 1969
”K.A. injossewski ‘’Dastrainig vons Pitsensch wimerr
verlag Fiskui Tara ; sport . moskau . 1976
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املالحق:
ملحق ( )1يبني منوذج الوحدات التدريبية يف فرتة االعداد اخلاص(الفرتي منخفض الشدة)
الوحدة التدريبية االوىل يف فرتة االعداد اخلاص
االسبوع  :االول والثالثة
الوحدة التدريبية  :االوىل
اليوم والتاريخ  :السبت 2017/11/18
اهلدف  :مطاولة السرعة
الزمن  90 :دقيقة
شدة الوحدة %60 :
ت

اقسام

التمرين

الزمن

الوحدة
التدريبية

بالدقائق

-1

القسم
االعداي

15د

أ

اجلانب

االلتقاء مع العينة والتحدث معها بشان االمور

التنظيمي

التنظيمية واملنهج املعد من قبل الباحثة

االمحاء

السري واهلرولة مع التمارين التوافقية اضافة اىل

العام

متارين بدنية لكافة اعضاء اجلسم

االمحاء

االنطالقات املتدرجة بالسرعة مع متارين اجلحل

اخلاص

ثم االنطالقات املتدرجة بالسرعة

ب
ج
-2

65د

القسم
الرئيسي

زمن

زمن الراحة

التكرار

2دقيقة
7دقيقة
6دقيقة

-1الركض بسرعة متدرجة ملسافة 60م والعودة

8ثا

90ثا الراحة

باملشي.

8ثا

بعد مجيع التكرارت

-2نفس التمرين السابق بشدة()%75

8ثا

بعد مجيع التكرارات

-3نفس التمرين السابق بشدة ()%65

-3

د10

القسم

اجملاميع

4
4
6
4

-4الركض بشدة ( )%60ملسافة 70م

10ثا

-5الركض بشدة ( )%65ملسافة 75م

10ثا

3د

6
4

متارين اعادة التنفس واالسرتخاء والتمطية

اخلتامي
منوذج الوحدة التدريبية ثانية يف فرتة االعداد اخلاصة (الفرتي منخفض الشدة)
االسبوع  :الثاني والرابع
اهلدف  :مطاولة السرعة الزمن  90 :دقيقة
وقت التدريب  :الرابعة عصرا
شدة الوحدة%60 :
ت

اقسام
الوحدة
التدريبية

الزمن
بالدقائق

1

القسم
االعدادي

20د
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التمرين

زمن او تكرار
االداء

زمن الراحة

اجملاميع
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أ

3دقيقة

اجلانب

الدخول اىل امللعب والتعريف بالوحدة التدريبية مع

التنظيمي

التاكد على اجلدية يف التمرين

ب

االمحاء العام

السري واهلرولة مع التمارين التوافقية اضافة اىل
متارين بدنية لكافة احناء اجلسم

10دقيقة

ج

االمحاء
اخلاص

االنطالقات املتدرجة بالسرعة مع متارين القفز

7دقيقة

2

القسم
الرئيسي

60د

الركض ملسافة 200م الشدة ()%75
الركض ملسافة 300م الشدة ()%65
الركض 50م بشدة ()%75

30ثا
 45ثا
 7ثا

 30ثا
 75ثا
 30ثا

الركض 50م بشدة ()%60

 10ثا

 60ثا

متارين اعادة التنفس والسحب والتمطية

التكرار الواحد
 90ثا

تعطى راحة
بني

القسم

10د

6

6

5

اجملموعتني 5
دقائق
3

اخلتامي

ملحق رقم ( )2امساء اخلرباء
 -1ا .د حممد عبد احلسن  -كلية الرتبية الرياضية –جامعة بغداد
 -2ا .د اميان عبد االمري  -كلية الرتبية الرياضية –جامعة بغداد
 -3ا .د عامر فاخر  --كلية الرتبية الرياضية –جامعة املستنصرية
ا .م زينب حسن فليح  -كلية الرتبية الرياضية –جامعة املستنصرية
ملحق رقم ( )3فريق العمل املساعد
 -1حصني جابر  -مدرب
 -2يوسف عبد الرمحن  -مدرب
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كاريطةري بةرنامةي ثيَشنياركراو بة شيَوازي ماوةيي توندي نزم لة ثيَشخستين خاسيةتي هةناسة دريَذي تايبةت و ئه جنامى
كردني ياريزاني 800م
ثؤختة:
ئاماجني ئةم تويَذينةوة بؤ داناني بةرنامةي مةشقكردن بة شيَوازي مةشق كردني ماوةيي بة توندي نزم بؤ ثيَش خستين خاسيةتي هةناسة
دريَذي تايبةت به شيَوازي راكردني  800م و زانيين كاريطةري ئةم شيَوازة لة ثيَشخستين خاسيةتي هةناسة دريَذي تايبةت و بةدةستهيَناني
لةاليةن سامثلي تويَذينةكة تويَذينةر هةستا بة ئامادة كردني بةرنامةيةك بةو شيَوازة كة ماوةي ( )8حةفتةي خاياند بة ( )16يةكةي راهيَنان
بة ريَذةي دوو يةكة لةهةر هةفتةيةك كةوا تويَذةر هةستا بة بةكارهيَناني شيَوازي تيَؤري لة شيَوازي دوو تاقيكردنةوةي ثيَشي و ثاشي بؤ يةك
سامثل .سامثلةكةش ثيَكهاتبوو لة ياريزاني راكردني ماوةي ناوةند بؤ (800م) هةلبذاردة كة ذمارةيان ( )7ياريزان بوو ،هةروةها تويَذينةر
هةستا بة ئةجنامداني طوجناندن و يةكسان كردن لة نيَوان كةسةكاني سامثلةكة ،هةروةها هةلبذاردة ئةجنامدرا بؤ تاقيكردنةوةكاني تايبةت بة
هةناسة دريَذي تايبةتي بة ياريزاني  800م كةوا فؤرمي تايبةت خراية ثيَش كؤمةلَيك لة كةساني ليَهاتوو و ليَزانةكان لة ياريةكاني طؤرةثان و
مةيدان و زانسيت مةشقكردني وةرزشوان و تاقيكردنةوة و ثيَواني وةرزشي .هةروةها تويَذةر هةستا بة بةكارهيَناني ئاماري تايبةت  Spssبؤ
دةرهيَناني ئةجنامةكاني تويَذينةوة .كةوا تويَذةر ضةند دةركةوتةكي بة دةست هيَنا لة شيَوازي مةشقي (ماوةي توندي نزم) كاريطةري بة
شيوةي ئةريَين راستةو خؤ لة ثيَشخستين خاسيةتي هةناسة دريَذي تايبةت ( هةناسة دريَذي هيَز ،هةناسة دريَذي خيَرايي) بة بووني جياوازي
ئامار و بة بةرذةوةندي تاقيكردنةوةي ثاشي تايبةت بة كةساني سامثلةكةي تويَذنةوةكة لة تاقيكردنةوةي جةستةيي .كةوا بة بووني جياوازي
ئاماري بة بةرذةوةندي تاقيكردنةوةي دوايي نيَوان كةسةكاني سامثلي تويَذينةكة لة طؤراوي دةستكةوتةكة

A Proposed Training Curriculum with Low Intensity Interpolation Method in Developing
the Special Elongation Character and Achievement of The 800m Runners
Abstract:
)The aim of the research is to develop a training curriculum in the form of training (low intensity
to develop the special antithesis characteristic of the actual enemy 800 m. The researcher assessed
the effect of this method in developing the special characterization characteristics and achievement
in the research sample. The researcher prepared a curriculum in this method and took 8 weeks and
16 training units at the rate of two units per week. The researcher used the experimental semiexperimental method in both the tribal and post-test methods for one sample. The study sample
consisted of the average distance sprinters for the 800-meter elite. They are the champions of Iraq
for the 2017-2018 sports season. The number of (7) players. The researcher also conducted the
homogeneity among the sample members. Experts and specialists in the field of athletics, sports
training, tests and measurement. The researcher used the statistical bag to extract the results of the
research. The researcher concluded that the technique of training (low intensity) directly affected
the development of the special characterization (power handling, speed handling), the existence of
statistically significant differences in favor of the post-test in physical tests where there are
statistical differences And for the post-test in the variable achievement

376

