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متر  011واالنجاز تدريبات الالكتيك الديناميكي في تطوير التحمل الخاص تأثير 
 ناشئين

 فاهم عبد الواحد عيسى م. م.د. وصال صبيح كريم                م. ا.
 كلية الحلة الجامعة                 اآلدابجامعة بغداد كلية 

fahimwahed972@yahoo.com      wsalalmyahy@gmail.com 
 ملخص البحث

هناك عوامل عديدة تؤثر في التدريب وتطوير اإلنجاز ، منها استخدام الطرائق واساليب     
راسات دالتدريبية ، وهي عديدة ولكل منها خصائصها التي تتميز بها عن األخرى . وقد أجريت 

عديدة على بعض من هذه الطرائق واساليبها وتدريبيا لغرض تطوير استخدامها لتكون مؤثرة على 
 نحو افضل .

متر 155از واالنجالالكتيك الديناميكي في تطوير التحمل الخاص إعداد تدريبات وهدف البحث إلى 
 .ناشئين
  االنجاز و تحمل الخاص الالكتيك الديناميكي في تطوير الالتعرف على تأثير التدريبات

ي في تطوير تأثير ايجاب الالكتيك الديناميكيأن للتدريبات فرض البحث  .ناشئينمتر 155
 .متر ناشئين155واالنجاز التحمل الخاص 

متر  155الباحثان المنهج التجريبي بالمجموعات المتكافئة وتحدد مجتمع البحث ركض  وتبنى   
التدريبات الالكتيك الديناميكي  تطبيق البرنامجوتم  ،12-11( عداء بأعمار 11)للشباب وبواقع 

الخاصة على المجموعة التجريبية ولمدة ثمانية أسابيع وبواقع ثالث وحدات تدريبية في األسبوع 
الواحد واستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية )الوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري 

وتوصل الباحثان إلى أهم  المترابطة(لعينة المترابطة وغير ل Tومعامل االلتواء واختبار 
 االستنتاجات.

طوير اثر التدريب الالكتيك الديناميكي في ت أن التدريبات المقترحة قد أثرت ايجابيًا في تطور -
 .ناشئينمتر 155واالنجاز التحمل الخاص 
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Research Summary 

Effect of dynamic lactic exercises in the development of special endurance and 

achievement of 800 m 

A . M . Dr.. Wael Sabih Karim     M. M . Fahim Abdel Wahed Issa 

        There are many factors that affect training and development of achievement, 

including the use of methods and methods of training, which are many and each of 

their characteristics that distinguish them from the other. Several studies have been 

conducted on some of these methods and their methods and training for the purpose 

of developing their use to be more effective   . 
   The aim of the research is to prepare dynamic lactic exercises in the development of 

special endurance and achievement of 800 m. 
 •    Identification of the effect of dynamic lactic exercises in the development of special 

endurance and achievement of 800 m. The research hypotheses that dynamic lactic 

exercises have a positive effect on the development of endurance and achievement of 

800 m. 
       The researchers adopted the experimental approach with equal groups and 

determined the research community ran 800 meters for youth and 16 antagonists at 

the age of 16-17. The program applied special dynamic training to the experimental 

group for eight weeks and three training units per week. The researcher used the 

following statistical means Arithmetic, median, standard deviation, torsion and T-test 

of the interrelated and non-interrelated sample) and the authors reached the most 

important conclusions. 
   -The proposed training has positively influenced the development of the effect of 

dynamic lactic training in the development of special endurance and achievement of 

800 meters. 

 
 وأهميته:مقدمة البحث  1-1

تهتم دول العالم بتطوير مختلف األلعاب الرياضية الفردي وااللعاب الفرقية وعلى جميع    
اء قويةةظهر ذلك بوضوح ما نشاهده في الدورات األولمبية والبطوالت العالمية من االرت المستويات،

مكونةات و  ومبادئعةلما لةه قواعةد واساليب  والةتدريب الرياضي الرقمي،الفني والمستوى باألداء 
  وطرائق يستند عةليها في إجةةراء األحمال التدريبية المستخدمة من قبل المدرب

ت اتُعد ألعاب القوى إحدى األلعاب الرياضية التي تحتل مكانة بارزة ومهمة في برامج الدور       
األولمبية ، إذ أصبحت تمارس في مختلف دول العالم لما تحققه من أهداف تعليمية وتربوية ، 
فضال عن تحسين الكفاءة البدنية ، وبذلك تساهم في تحسين األداء في مختلف الفعاليات الرياضية 

 ، وعلى هذا األساس تُعد مقياسا من مقاييس تقدم األمم ورقيها .
مسابقات العاب القوى مواصفات ومتطلبات خاصة بها. ومن بين إذ إن لكل مسابقة من  

متر ، إذ يجب إن يتميز الرياضي فيها ويمتلك قدرات بدنية  155مسابقات العاب القوى ركض 
عالية وأنظمة طاقة التي تتطلب تدريبًا خاصًا للوصول بها إلى التكيف البدني وتحمل الجهد أثناء  

ان الغرض من تدريب عتبة الالكتيك الديناميكي هو ز ممكن. اداء السباق لتحقيق أفضل انجا
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تحسين قدرات التحمل الخاص والمتغيرات الفسيولوجية في المسار الدقيق يدعى عتبة 
، وتعرف  Lactate Balance Pointأو نقطة توازن الالكتات Lactate Thresholdالالكتات

 Onsetان بدء ظهور تراكم الكتات الدم  من خالل النسبة المئوية لمعدل ضربات القلب القصوي. 
of Blood Lactate Accumulation أو))OBLA  يكون رد فعل كيميائي للعضالت لتراكم

 (.Metabolic Acidosisالكتات الدم والتي تخلق ظروف حامضية ) تمثيل غذائي حامضي ( )
وير التحمل يكي في تطثاثير التدريب الالكتيك الديناممن هذا نبين أهمية هذا البحث بدراسة  

ومن اجل وضع التدريبات الخاصة لتطوير هذه  متر ناشئين155الخاص وبعض واالنجاز  
المسابقة والتحكم والضبط والتكيف البدني التي ترتبط بشكل مباشر بمستوى تطور االنجاز وتطوير 

ف للحالة الضعالمستوى الرقمي في هذه المسابقة ، ولمساعدة المدرب بالتعرف على نقاط القوة و 
البدنية والوظيفية لالعبين، لذا جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على أهمية هذه التدريبات وفقًا 
ل سس العلمية التي ترتبط بمكونات التدريب الفعلي الخاص به وبالتالي مواكبة المستوى المتطور 

 دوليا فيها.
 مشكلة البحث : .-1
ب واختالف تأثيراتها يجعل العدائين بحاجة إلى إعداد بدني إن تنويع الطرائق واساليب التدري   

مل الخاص ويعد التح وخصوصيتها،يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم الجسمية على وفق المسابقة 
متر ومن خبرة الباحثان في الميدان  155من القدرات المهمة التي تؤدي دورًا فعااًل في مسابقة 

سابقين. الحظا أن من أسباب تدني اإلنجاز في مسابقة ركض  كونهما مدرباًن حاليا ورياضيين
متر في العراق خالل السنوات األخيرة وتراجعها عن المستويات العربية والدولية هبوط وتدني  155

ى تطوير يساعد عل أسلوب تدريبيمستوى االنجاز، وهذا ما دفع الباحثان إلى تقصي والبحث عن 
قة وقد ارتأى الباحثان تحديد البرنامج التدريبي المقنن بطري مسابقة،الالتحمل الخاص واالنجاز لهذه 

 علمية للوصول الى مستوى المطلوب 
 أهداف البحث يهدف الباحثان إلى :   1-3    
  متر ناشئين155واالنجاز الالكتيك الديناميكي في تطوير التحمل الخاص إعداد تدريبات. 
  االنجاز و يناميكي في تطوير التحمل الخاص الالكتيك الدالتعرف على تأثير تدريبات

 . متر ناشئين155
 فرض البحث 1-4
 يفترض الباحثان أن : 

  االنجاز و التحمل الخاص تأثير ايجابي في تطوير  الالكتيك الديناميكيأن للتدريبات
 .متر ناشئين155
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 مجاالت البحث : 1-5
ظة بابل للموسم الرياضي متر ناشئين في أندية محاف 155عداؤو  البشري:المجال  1-5-1

2511 
 .2512 12  11ولغاية  2512 15  1المدة من  الزماني:المجال  .-1-5
 بابل.ملعب نادي المحاويل في محافظة  المكاني:المجال  1-5-3
 الميدانية:. منهجية البحث وجراءته 3
  البحث:منهج  3-1
 ي للبحث.متكافئة وأدناه التصميم التجريبستخدم الباحثان منهج البحث التجريبي بتصميم المجموعات الإ  

 يبين التصميم التجريبي المعتمد في البحث (1الجدول )

 مجتمع البحث  .-3
متر  155حدد الباحثان مجتمع البحث بالعبي أندية محافظة بابل للناشئين لمسابقة ركض        

عاب لوعددها )خمسة أندية( والذين شاركوا رسميًا في البطوالت التي أقامها االتحاد المركزي أل
( ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين المجموعة 2عداء( كما مبين في الجدول )11القوى والبالغ عددهم )

(،وقسموا بطريقة األعداد الفردية والزوجية وفقًا 1( والمجموعة الضابطة عدد)ن =1التجريبية )ن=
 لتسلسل انجازاتهم .

 يبين تقسيم عينة البحث حسب أندية محافظة بابل (2الجدول )
 
 
 
 
 

 االختبارات البعدية التصميم التجريبي االختبارات القبلية المجموعة
 التحمل الخاص - التجريبية

 االنجاز -
بةةةةةرنةةةةةةةةامةةةةةج تةةةةةةةةدريةةةةةبةةةةةي 

 لالكتيك الديناميكي
 التحمل الخاص -
 االنجاز -

 لخاصالتحمل ا - الضابطة
 االنجاز -

البرنةةةةةةةامج المعةةةةةةةد من 
 قبل المدرب

 قدرات التحمل الخاص -
 االنجاز -

 مجتمع البحث اسم النادي ت
 4 نادي المحا ويل   .1
 3 نادي النيل  ..
 3 نادي القاسم  .3
 3 نادي المدحتية  .4
 3 نادي المشروع  .5

 16  المجموع
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 يبين القياسات الخاصة بعينة البحث لغرض التجانس (3الجدول )

.ممةةةا دل ذلةةةك على توزيعهم 3±( أن معةةةامةةل االلتواء لجميع القيم اقةةةل من 3يتبين من الجةةةدول )
 توزيعًا طبيعيًا.وهذا يعني أن جميع أفراد عينة البحث متجانسين.

باحثان على تقسةةةةيم العينة إلى مجموعتين التجريبية والضةةةةةابطة وبطريقة األعداد الزوجية عمل ال
 مجموعة.( راكضا لكل 1والفردية وفقا لتسلسل انجازاتهم، وبعدد )

 التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات البدنية واالنجاز نيبي (4جدول )

    (1.15ومستوى الداللة )   14( = .-درجة الحرية )ن  
( وهذا دل 14حرية ) ة( ودرج0.05يظهر أن قيمة )ت( كانت تحت مسةةةةةةةةةةتوى خطا اكبر من )  

على عدم وجود فروق دالة بين نتائج أفراد المجموعتين التجريبية والضةةابطة في المتغيرات البدنية 
 تقسمهم.واالنجاز بعد 

 البحث:الوسائل واألجهزة واألدوات المستعملة في  3-3
 المالحظة. .1
 المقابالت الشخصية. .2
 االختبارات والقياسات. .3
 ص ث. 125بسرعة  1كاميرا فيديوية عدد   .4
 أدوات قياس مختلفة )ساعات توقيت ، شريط قياس ، صافرة (. .0
 (.CASIO،حاسبة اليكترونية يدوية نوع ) كوري   HP حاسوب محمول .1
 م.455قانوني   مجال ركض .2

 االلتواء الوسيط ع ¯س وحدة القياس القياسات ت
 4..1 16 1.33 16.5 سنة العمر  .1
 1.36 3 6..1 .3.1 سنة العمر التدريبي  ..
 1.4 01 1.5 60 كغم الكتلة  .3
 1.145  1.01 1.16 1.03 متر الطول  .4

وحدة  المتغير
 القياس

 قيمة ت التجريبيةالمجموعة  المجموعة الضابطة
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

 الداللة
 ع± َس ع± َس

 غ دال 30..1 1.1.1 3.003 34.60 04..3 35.11 بالثانية تحمل القوة
تحمل 
 السرعة

 غ دال 1.3.3 .3..1 106.. 4..0..1 1.3.1 1.31.11 بالدقيقة

االنجاز 
 منر011

 غ دال 1.364 1.300 .1.64 1..1.50 .1.13 11.11.. بالدقيقة
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 (.25عدد ) أقماع بالستيكية مختلفة األحجام .1
 مسدس أطالق.، ( ألوانها بيضاء1أعالم عدد) .9

 إجراءات البحث الميدانية : 3-4
 القياسات الخاصة بالمتغيرات البدنية. 3-4-1

 اختبار تحمل القوة : -اوال 
 . (1)متر من الوقوف 255ركض بالقفز لمسافة  الهدف:

 س تحمل القوة .: قيا الغرض من االختبار
 مسدس أطالق  -ساعة توقيت يدوية   –مضمار ركض  األدوات المستخدمة :

متر ، بعدها يقوم 255متر أي نقطة بداية ركض  255: يقف المختبر خلف خط ال وصف االداء
تحضر ( ثم البدء واالنطالق بالركض بالقفز )ركض على شكل  –المطلق باإليعاز )خذ مكانك 

 متر وحتى خط النهاية ، بحيث يكمل المختبر االختبار . 255مسافة وثبات متبادلة ( 
 التسجيل : 

يقوم المسجل بتدوين الزمن المستغرق الذي قطعة الرياضي في استمارته بالثانية  -
 من الثانية  5.51وألقرب 

 يقوم كل رياضي من افراد العينة بمحاولة واحدة لهذا االختبار .  -
 متر ( 155عة الخاص ) ركض اختبار تحمل السر  -ثانيا 

 قياس تحمل السرعة  . الهــــــدف : 
 األدوات المستخدمة :

 ملعب ساحة وميدان ، ساعات توقيت يدوية . -
 استمارات تسجيل ، فريق عمل مساعد . -

 وصـــف األداء :
ا ميبدأ االختبار عند سماع اسم أول العبين في استمارة التسجيل ، حيث يأخذ الالعبان مكانه     

خلف خط البداية وذلك عند سماع إيعاز على الخط حيث يأخذ الالعبان وضع الوقوف خلف الخط 
 ، وهنا تمت مراعاة مبدأ التنافس بين الالعبين .

متر  611يبدأ السباق عند سماع إشارة البدء حيث يركض الالعبين حول الملعب لمسافة      
توقيت عند إشارة البدء وتوقف الساعة عند مؤقتين حيث تبدأ الساعة بال 3ويخصص لكل العب 

 وصول صدر الالعب خط النهاية .

                                                           
)1( Matthew Fraser Moat:Athletics Coach, Scientific journal issued by the British 

Union for the Athletics , 2010 ,p.p 23-26                     . 
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 التسجيــــــــــــــــــــــــل :
يقوم المسجل بتسجيل زمن كل العب في استمارة تسجيل المعدة لهذا الغرض بالدقائق والثواني     

 إلى اقرب عشر من الثانية .
 (  85)متر(1111اختبار تحمل االداء )ركض  -ثالثا 

 اختبار التحمل االداء الخاص . الغرض من االختبار:
 مضمار ألعاب قوى ، ساعات توقيت ، مساعدون ، استمارة تسجيل. األدوات المستخدمة :
يقف كل عّدائين سويه خلف خط البداية المحدد من )وضع الوقوف العالي(  مواصفات األداء :
 ،( متر مع دورتي  255فة االختبار نصف دورة )ينطلق العّدائين لقطع مسا ،وعند إشارة البدء 

 وعند الوصول إلى خط النهاية يتم إيقاف ساعات التسجيل .
 االختبار ءبد إشارة لحظة من الميقاتي به يعلمه الذي الوقت بتسجيل المسجل يقوم التسجيل :.

 . والثواني إلى اقرب عشر من الثانية بالدقائق  الزمن ويسجل النهاية خط وصول حتى
 .متر 011 ركض انجاز -رابعا
 :متر 155قياس انجاز مسابقة  الغرض من االختبار 
 :ساعات توقيت لها إمكانية قياس أكثر من  ،مضمار ألعاب قوى  األدوات المستخدمة

 استمارة تسجيل. ، زمن في إثناء االختبار، مساعدون
 لدولي أللعاب القوى: تم أجراء االختبار وفق شروط وضوابط االتحاد ا مواصفات األداء 

، إذ تم اختبار كل عدائين سوية لغرض التنافس، وكل عداء في مجال الركض المخصص 
، وبعد ذلك يبدأ االختبار بإعطاء إيعاز العدائين بالتوجه إلى خلف خط البداية ألخذ وضع 

وعند سماع إشارة البدء ينطلق العداؤون بالركض دورتين على  ،البداية من الوقوف 
 متر. 155ار لقطع مسافة  المضم

 :يقوم المسجل بتسجيل زمن االنجاز في االستمارة المعدة لهذا الغرض بالدقيقة   التسجيل
 والثانية ألقرب جزء من الثانية

 التجربة االستطالعية : 3-4-5
على أربعة من  2512 15  1تجربة اسةةةةةةةةةةةةتطالعية يوم الجمعة الموافق  انأجرى الباحث

مجتمع البحةةةث، لتطبيق االختبةةةارات عليهم ، وتةةدريةةب فريق العمةةةل  متر من 155العبي ركض 
المسةةاعد على تنفيذ االختبارات  قدرات التحمل الخاص والمتغيرات الفسةةيولوجية واالنجاز وتطبيق 

 البرنامج التجريبي
                                                           

من المستهدف في تطوير المطاولة الخاصة وتقليل بين زمن تدريب مقترح وفق الز،تاثير  عادل عواد( 85)

متر ،رسالة ماجستير ،كلية تربية الرياضية جامعة االنبار 911الدورتين االولى والثانية في فعالية 

 21،ص2111،
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 تحديد الصعوبات والمعوقات التي ستظهر في أثناء تنفيذ االختبارات وسيرها. .1
 سب إلجراء االختبارات وكم يستغرق هذا اإلجراء.التعرف على الوقت المنا .2
 أمكانية التصوير وتحليل النتائج الخاصة بالمتغيرات الميكانيكية. .3
 قابلية أفراد العينة على تنفيذ االختبارات ومدى مالءمتها لهم.  .4
 التعرف على األجهزة واألدوات الالزمة لتنفيذ التجربة واالختبارات. .0
 دريبي الالكتيك الديناميكي.االطالع على البرنامج الت .1
 تحديد الشدة التدريبية من خالل االختبارات لتنفيذها على المجاميع التجريبية. .2

من نتائج هذه التجربة لتعديل خطة العمل الرئيسةةةةةةةةةةةةةة في التجربة الميدانية  انوأفةاد الباحث
 لالختبارات القبلية والبعدية.

 :االختبارات القبلية  3-4-6
ة في ملعةةب نةةادي المحةةاويةةل الريةةاضةةةةةةةةةةةةةي على يومين من يوم  أجريةةت االختبةةارات القبليةة

 .2512 15 13ويوم السبت الموافق  2512 15  13الجمعة الموافق 
 : التجربة الرئيسة 3-4-0

  اعد الباحثان تدريبات خاصة على وفق الزمن الحقيقي المتحقق في االختبارات القبلية
 افة السباق.م،وتحديد الشدة التي قطع بها أفراد العينة مس155لسباق 

  وأعطيت التدريبات بواقع ثالث وحدات تدريبية في األسبوع الواحد بأيام )السبت واالثنين
 واألربعاء(.

  12وانتهت يوم الثالثاء الموافق 2512 15  14بدأت التجربة في يوم السبت الموافق 
 12  2512. 

 أسابيع  1وبة  وكانت مدة التدريبات ضمن مدة األعداد الخاص وجزء من مدة المنافسات
 وحدة تدريبية. 24وبذلك تم تطبيق 

 :وقد اعد الباحثان تدريبات الركض باالستناد إلى زمن المسابقة وفقا لما يأتي 
بعد تحديد زمن السباق الحقيقي من خالل االختبارات القبلية،تم تحديد الشدة التدريبية 

يقي لى وفق ما يحسب من زمن حقللمسافات التدريبية الخاصة على وفق هذا وباستخدام طريقة وع
 خالل قطع مسافة السباق.

 . استخدام تدريبات القفز مع الركض من اجل تطوير التحمل الخاص 
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 االختبارات البعدية : 3-4-0
جرى الباحثان االختبارات البعدية في ملعب نادي المحاويل  على يومين يوم الجمعة ا
)بعد االنتهاء من التدريبات  2512  12 11 لغاية يوم السبت  الموافق 2512 12  10الموافق  

 المقترحة وبالخطوات نفسها والظروف التي جرت بها االختبارات.
 الوسائل اإلحصائية : 3-5

 وبالقوانين اإلحصائية اآلتية.  SPSSأستخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية
 .الوسط الحسابي 
 .الوسيط 
  .االنحراف المعياري  
 .معامل االلتواء 
  اختبارT ينات المستقلة.للع 
  اختبارT .للعينات المترابطة المستقلة 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -4
 عرض نتائج المتغيرات التحمل الخاص واالنجاز وتحليلها ومناقشتها:1 -4

( المحسوبة وداللة الفروق tفرق األوساط الحسابية والخطأ المعياري وقيمة )  (5الجدول ) 
متر( 011القبلي والبعدي في المتغيرات التحمل الخاص واالنجاز )بين نتائج االختبارين 

 قيد البحث لمجموعتي البحث

 (.2=1-1( وأمام درجة حرية )5.50)≥*معنوي تحت مستوى داللة 
   

( ان مسةةةةةتوى المعنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة 0يتبين من الجدول )
متر 155متر ، وتحمل السةةةةرعة ركض 255التجريبية في متغيرات التحمل الخاص  )تحمل القوة 

 المتغيرات

وعة
جم
الم

 

 (tقيمة ) البعدي القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

داللة 
َس الفروق َس ع   ع 

تحمل القوة 
متر من 11.

 القفز

 معنوي 5.551 2.222 3.110 33.51 3.113 34.12 ت

0.113 ض  معنوي 5.511 3.113 3.222 34.15 3.224 

تحمل سرعة 
 م )ث(611

 معنوي 5.510 3.451 1.035 1.21.15 2.111 1.29.24 ت
 معنوي 5.522 2.132 2.251 1.29.50 1.321 1.35.11 ض

 واالنجاز
 معنوي 5.512 3.111 2.225 1.01.10 1.142 1.09.21 ت
5215. 3.324 2.221 1.09.02 1.132 2.51.55 ض  معنوي 
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(على التوالي وهي اقل من مسةةتوى داللة 5.512،  5.510،  5.551)متر بلغ 155( واالنجاز 
مما يعني ان الفروق بين االختبارين كانت دالة احصةةةةةائيا ولصةةةةةالح االختبارات البعدية  (5.50)≥

للمجموعة التجريبية في هذة المتغيرات ، بينما بلغ مسةةةةةةةةةةةتوى المعنوية للمجموعة الضةةةةةةةةةةةةابطة بين 
( على 5.521، 5.522، 5.511لالختبارات نفسةةةةةةةةةةةةةها على التوالي)االختبةارات القبليةة والبعدية 

وهذا يعني وجود فروق دالة لصةةةةةةةةةةةالح االختبارات  (5.50)≥ التوالي وهي اقل من مسةةةةةةةةةةةتوى داللة
 البعدية .
( المحسوبة وداللة الفروق بين tفرق األوساط الحسابية والخطأ المعياري وقيمة ) (0جدول )

 المتغيرات التحمل الخاص واالنجاز قيد البحث لمجموعتي البحثنتائج االختبارين والبعدي في 

 (.14=2-1+1( وأمام درجة حرية )5.50)≥ت مستوى داللة *معنوي تح
 لجميع( 5.50) ≥ان قيم )ت( دالة معنويا عند مستوى معنوية  تبيني   (1يتبين من الجدول )

 جموعة التجريبية الم لصالح االختبارات
 مناقشة :

ٍل مع اإّن جميع االختبارات التي تم استخدامها في التجربة الميدانية للبحث لها ارتباط ع
ننة بشكل الصحيح التي طبقت قمتر من خالل التدريبات الم155تطور قدرات التحمل واالنجاز 

على افراد المجموعة التجريبية مما أدى الى تطور تحمل السرعة وتحمل القوة واالنجاز اذ تشير 
تم ي النتائج الى ان التحمل الخاص يمكن ان يحدث فيها تطورا النهما يعدان من القدرات التي

التركيز عليها بشكل مكثف سواء من قبل افراد المجموعة الضابطة او من قبل افراد المجموعة 
التجريبية فقد تم التركيز على تطوير هذه القدرات من خالل تدريبات اعتمدها الباحث على مستوى 
 افراد هذه المجموعة لعالقتها بقدرة التحمل الخاص واالستمرار بالركض على وفق خصوصية

متر، اما التدريبات التي طبقت المجموعة التجريبية فقد شملت تدريباتها على  155مسابقة ركض 

 المتغيرات

وعة
جم
الم

 

 (tقيمة ) البعدي القبلي
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

داللة 
َس الفروق َس ع   ع 

تحمل القوة 
متر 11.

 من القفز

 معنوي 1.111 0.653 3.4.. 00..3 3.115 33.16 ت
56.01 654.. 33.56 .0..3 34.11 ض  معنوي .1.11 

تحمل سرعة 
 م )ث(611

 معنوي 1.111 5.310 3.3.1 0.50..1 1.531 0.11..1 ت
 معنوي 1.111 30..6 3.456 0.40..1 11... 0.15..1 ض

01واالنجاز
متر1  

 معنوي 1.110 .3.41 1.060 1.50.06 001.. 1.50.05 ت
 معنوي 1.111 5.346 1.036 1.50.44 6.... .1.50.5 ض
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الركض لمسافات اقل واكبر من مسافة السباق الحقيقية فضاًل عن استخدام تدريبات القوة السريعة 
ها عن تخاللها بتحديد الشدة لها من الزمن الحقيقي للمنافسة ، وهي التدريبات التي اختلفت بشد

تدريبات المجموعة الضابطة مما كانت سببًا نتائجها اذ يرى بعض الباحثين أن األلياف العضلية 
لديها القدرة على إنتاج قوة كبيرة خالل تغير نوع المقاومة مقارنة بالمقاومة الثابتة التي تعتمد على 

درتها تزداد تبعا لذلك قعدم التغير فيها، وبذلك فإن عدد الوحدات الحركية العاملة سوف تزداد و 
 .(1)على إنتاج الطاقة الحركية

وتعتمد حركات تدريب القوة السريعة )حركات القفز السريع المستمر بوزن الجسم وبوزن 
مضاف( في أدائها على تسليط القوة ليقطع الجسم بفعل هذه القوة مسافة محددة بأقل زمن ممكن 

كفاءة هذه العضالت وضمن المديات الحركية وأعلى مستوى من القوة ، وهذا يدل على تطور 
الخاصة باألداء الذي اعتمد على مبدأ تطبيق القوة خالل مديات المفاصل المسؤولة عن الحركة 
مما أعطى مفهوما عن مدى تطور القدرة االنفجارية والسريعة إلفراد هذه المجموعة من خالل ما 

،كما ظهر في نتائج الركض على شكل  (1)تتم قطعه من مسافة كبيرة خالل عدد محدد من القفزا
 متر. 255وثبات لمسافة 
من تقدم في نتائج اختباري تحمل السرعة كان بسبب اداء حركات الركض  رما ظهان 

بمقاومات مختلفة على وفق الهدف من الركض، والباحث ينوه إلى إن جميع حركات االرتكاز 
ن ز  تعتمد بشكل أساسي على مقدار ما يبذل مبالرجلين التي تتكرر خالل خطوات الركض أو القف

قوة سريعة وبزمن قليل نسبيًا بعضالت الرجلين خصوصا في أثناء أداء هذه الحركات التي تشير 
إلى االستمرار في إنتاج سرعة القوة متمثلة بالقدرة على أداء حركات ضد مقاومة معينة عند 

ة األعداد الخاص من المراحل المهمة التي أن مرحلالمستوى األقل من األقصى وبدرجة عالية ، 
يجري فيها تقويم المناهج التدريبية السابقة أي مرحلة األعداد العام فضال عن تنظيم األحمال 
التدريبية في مرحلة تالفي أو اجتياز ظاهرة التعب، باستعمال األساليب والوسائل والطرق الخاصة 

م وعدد الوحدات األسبوعية الخاصة بتدريبها " أي بها من حيث الشدة )النسبية( والمسافة والحج
عند تطوير أي صفة بدنية مالئمة خالل األعداد الخاص والتي تعني بلوا الحد القصوي للدين 

( يرتبط ذلك بشدة وطول تنفيذ التمارين 2Oاالوكسجيني وبالتالي اإلمكانية الالهوائية بتامين )

                                                           
صععععععريح عبد الكريم : تأثير تدريبات المقاومة المتغيرة في تحسععععععين الشععععععغل والقدرة لعضععععععالت الرجلين مجلة  (1)

 .115،ص2113( السنة 12ية الرياضية،جامعة بغداد، العدد األول،المجلد)الترب
 .12، ص1888السنة  25االتحاد الدولي أللعاب القو  : التدريب البليومتري، نشرة ألعاب القو ، العدد/ (1)
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متر والذي يفترض االحتفاظ بمتوسط  155لمسابقة  الخاصة التي تحدد الحجم القصوي الالهوائي
 .(86)سرعة الركض ألطول مسافة إلظهار النتيجة المطلوبة " 
م عن طريق النتائج التي ظهرت هو  155ويرى الباحثان أن سبب تطور انجاز ركض 

موج التو تقنين برنامج التدريب لهذه المسابقة على وفق نظرية التعب فضال عن عدم استعمال التدرج 
الشدد في المسافات المحددة بتنظيم التدريب الالكتيك الديناميكي الن البرنامج التدريبي  واالختالف

هو عملية بنائية لغرض تطوير وتنمية القدرات البدنية الخاصة بهذه المسابقة عن طريق وضع 
اليب المقننة سعلى وفق تطبيع مفردات المناهج التدريبية ل  معين.األهداف في سبيل تحقيق انجاز 

التي تحتوي على أحمال تدريبية مستندة على أسس علمية من حجم وشدة وراحة متناسبة مع قدرات 
نة الديناميك المنتظم والمبرمج واستخدام أنواع الشدة المقن التدريب الالكتيكالفرد الرياضي " كما أن 

 .(87)ى تطوير االنجاز " في التدريب واستخدام أنواع الراحة المثلى بين التكرارات يؤدي إل
 . االستنتاجات والتوصيات :5
 االستنتاجات :  5-1

 من خالل ما توصل له الباحثان من نتائج استنتجا اآلتي:
 ان تدريب الالكتيك الديناميكي اثر ايجابيا في المجموعة التجريبية مقارنة بالضابطة -1
ليةةة االختبةارات القب ان تةةدريبةات التحمةةل الخةةاص  لةةدى افراد عينةة البحةةث ادى تطورهمةةا في -2

 والبعدية 
هناك تطور لدى المجموعة التجريبية في االختبارات البدنية البعدية قياسةةةةةةةا بأفراد المجموعة  -3

  البرنامج المعدالضابطة مما يدل على تأثير 
متر ألفراد عينةةةة البحةةةث بين االختبةةةارات القبليةةةة  155هنةةةاك تطور في اداء النجةةةاز ركض-4

 والبعدية 
 صيات :التو  2 – 5
يفضةةةةةةةةةةةةةل اعتمةاد التةدريبات المقننة التي أعده الباحث في تدريب العدائين الشةةةةةةةةةةةةةباب لتطوير  -1

 م.155التحمل الخاص  في فعالية 
اسةةةةةةتخدام األجهزة الحديثة التي تقيس المؤشةةةةةةةرات الوظيفية ميدانيًا في تقنين الحمل التدريبي،  -2

نعكاس التدريبي كونها تعطي مؤشةةةةةةةةرًا حقيقيًا البداًل من الطرائق واألسةةةةةةةةاليب التقليدية في التدريب 
 التدريب على الحمل الداخلي.

                                                           
ة طتنمية وقياس الحد األقصى الستهالك األوكسجين لمتسابقي الجري للمسافات المتوس(أبو العال أحمد : 86)

،  1888،  24، مجلة العاب القو  ، مركز التنمية اإلقليمي التابع لالتحاد الدولي بالقاهرة ، العدد  والطويلة

 21ص

-التخطيط واألسس العلمية لبناء وأعداد الفريق في األلعاب الجماعية )نظريات(عماد الدين عباس أبو زيد:87)

 .155، ص2115: اإلسكندرية، دار المعارف، تطبيقات(



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

291 
 

االهتمام بتطوير التحمل الخاص التي لها اثر مباشر في تطوير االنجاز في مسابقات العاب  -3
 القوى للمسافات المتوسطة . 

 إجراء دراسات مشابهة على فئات عمرية أخرى في رياضة االلعاب القوى .  -1
 درالمصا

السةةةةةةةةةةةةةنة  20االتحةاد الةدولي أللعةاب القوى : التةدريةب البليومتري، نشةةةةةةةةةةةةةرة ألعةاب القوى، العةدد  -
1999. 

تنمية وقياس الحد األقصى الستهالك األوكسجين لمتسابقي الجري للمسافات أبو العال أحمد : -
القاهرة ، لدولي ب، مجلة العاب القوى ، مركز التنمية اإلقليمي التابع لالتحاد ا المتوسطة والطويلة

 22، ص 1999،  24العدد 
التخطيط واألسةس العلمية لبناء وأعداد الفريق في األلعاب الجماعية عماد الدين عباس أبو زيد: -

 .2550: اإلسكندرية، دار المعارف، تطبيقات(-)نظريات
ت صةةةةةةةريح عبد الكريم : تأثير تدريبات المقاومة المتغيرة في تحسةةةةةةةين الشةةةةةةةغل والقدرة لعضةةةةةةةال -

 .2553( السنة 12الرجلين مجلة التربية الرياضية،جامعة بغداد، العدد األول،المجلد)
عادل عواد ،تاثير تدريب مقترح وفق الزمن المسةتهدف في تطوير المطاولة الخاصة وتقليل بين -

متر ،رسةةةالة ماجسةةةتير ،كلية تربية الرياضةةةية جامعة 155زمن الدورتين االولى والثانية في فعالية 
 .2515نبار ،اال
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