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 ملخص البحث

بالرغم من التقدم العلمي في مجال التدريب فًلبد من اجراء المزيد من البحوث والدراسات 
ير و للتوصل الى العديد من الحقائق العلمية من اجل الكشف عن افضل الطرائق واالساليب لتط

لعبة كرة القدم بشكل امثل بغية تحقيق مستوى اداء افضل، لكون تلك العبة تتأثر بمستوى االعداد 
البدني، والتي بدورها تودي باالرتقاء بمستوى المؤشرات والقدرات الفسيولوجية )الوظيفية( 

كيف توالبايوكيميائية، وذلك من خًلل تطوير عمل الجهازين الدوري والتنفسي، للوصول الى ال
الفسيولوجي لألجهزة العضوية ألداء وتحمل الجهد البدني اثناء المباريات، والتي تعطي لًلعب 
القدرة على مقاومة التعب الناتج عن األحمال الخاصة بالمباراة، والمحافظة على سرعة التردد 

 الحركي والسرعة القصوى قدر اإلمكان والحيلولة دون هبوط مستواه البدني.
عة لعبة كرة القدم تقع بين النظامين الهوائي والًلهوائي، لذا يرى الباحث بان وبما ان طبي

الًلعبين يتعرضون خًلل ادائهم لحالة العتبة الفارقة الًلهوائية والتي يختلف توقيت ظهورها بين 
العب واخر تبعاا لحالتهم الوظيفية والتدريبية، وعلى ضوء ذلك فأن عملية االعداد البدني والوظيفي 
يجب ان تسعى من خًلل المنهج التدريبي الى تنمية نظم اطًلق الطاقة الهوائية والًلهوائية معاا 
وذلك لزيادة كفاءة العضًلت في استخدام حامض الًلكتيك مما يساعد على تأخير ظهور التعب، 

ية( ئومن هذا المنطلق تكمن اهمية البحث في معرفة مدى تأثير هذه التدريبات )الهوائية والًلهوا
في بعض المتغيرات الفسيولوجية والبوكيميائية، بغية مساعدة المدربين لغرض التعرف على نقاط 

 القوة والضعف لًلعبين حتى يمكن معالجتها.
 وقد هدفت الدراسة الى:

 اعداد تمرينات على وفق العتبة الفارقة لًلعبي كرة القدم الشباب.-2
( وتدريبات العتبة الفارقة %20قة الًلهوائية بنسبة )التعرف على تأثير تدريبات العتبة الفار -1

( في بعض المتغيرات الفسيولوجية )معدل النبض، الضغط الدموي، %10الهوائية بنسبة )
 الحد االقصى الستهًلك االوكسجين، مدة االستشفاء( .
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الفارقة  ( وتدريبات العتبة%20التعرف على تأثير تدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية بنسبة )-1
( في بعض المتغيرات البايوكيميائية قيد الدراسة )تركيز حامض %10الهوائية بنسبة )

 الًلكتيك في الدم(.
 فيما كانت فروض البحث:

.هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج المتغيرات الفسيولوجية قيد الدراسة في االختبارات 2
 االختبارات البعدية.القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث ولصالح 

. هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج المتغيرات البايوكيميائية قيد الدراسة في االختبارات 1
 القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث ولصالح االختبارات البعدية.

 ولقد استنتج الباحث االتي :
سيولوجية قيد ب في تطوير المتغيرات الفلتدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية تأثير ايجابي مما سب-2

الدراسة المتمثلة )معدل ضربات القلب بالراحة وبعد الجهد والقدرة الًلاوكسجينية الطويلة 
 (.max2VOوالقدرة االوكسجينية والحد األقصى الستهًلك األوكسجين 

هوائية زاد من ًلإن الجهد البدني المبذول على وفق طبيعية متطلبات تدريبات العتبة الفارقة ال-1
قابلية الجهاز الدوران، بسبب التناوب بين فترات العمل والراحة، مما نتج عنه أثناء فترة 
االستشفاء تكوين مركبات الطاقة المستنفذة أثناء الجهد والقدرة على أداء التكرارات الًلحقة 

سجيني( الوكبالكفاءة نفسها خًلل مراحل التدريب على الرغم من نقص االوكسجين )الدين ا
 لنظامي الطاقة الفوسفاتي والًلكتيكي.

إن عملية توزيع الجهد البدني خًلل لتدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية واالقتصادية في صرف -3
الطاقة الًلزمة لألداء بما يتناسب واالداءات المطلوب من قبل الًلعب اثناء المباريات، مما 

 .max2VOألوكسجين ادى التحسين الحد األقصى الستهًلك ا
هناك تأثير إيجابي من جراء تنفيذ تدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية على نتائج أفراد عينة البحث -4

 مما تسبب في زيادة معدل ضربات القلب الفراد عينة البحث.
 التوصيات: 4-2

 وعلى ضوء االستنتاجات التي توصل اليها الباحث يوصي بما يأتي:
ناهج التدريبية لًلعبين على وفق معدل ضربات القلب، لما لها من دور مؤثر ضرورة تقنين الم-2

 من زيادة إمكانياتهم البدنية والفسلجية .
هذا النوع من الدراسات تعطي داللة واضحة ومصداقية أكبر عن واقع حال الًلعبين وتعطي -1

ذول لجهد البدني المبمؤشرات صادقة، لما يحدث من تغيرات حيوية لألجهزة الداخلية من جراء ا
 اثناء المباراة بكرة القدم.
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وضع المعايير والقياسات الفسيولوجية ضمن أولويات المناهج التدريبية لًلعبي كرة القدم، لما -1
 لها من أثر في مدى فعالية االداء الحركي لعمليات االنقباض واالنبساط.
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Despite the scientific progress in the field of training, it is necessary to conduct 

more research and studies to reach many scientific facts in order to discover the best 

methods and methods to develop the game of football in an ideal way to achieve a better 

level of performance, because the game affected by the level of physical preparation, 

By improving the work of the circulatory and respiratory organs to achieve the 

physiological adaptation of the organic organs to perform and carry the physical effort 

during the matches, which gives the player the ability to resist the fatigue resulting from 

For the loads of the match, maintain the speed of motor frequency and maximum speed 

as much as possible and prevent the decline of the physical level. 
Since the nature of the game of football lies between the air and antenna systems, so 

the researcher believes that the players are exposed in the performance of the state of 

the threshold of the anaerobic difference and the timing of their appearance between 

the player and another depending on their status and training, and in light of that the 

process of physical and functional preparation should seek through the curriculum In 

order to increase the efficiency of muscles in the use of lactic acid, which helps to delay 

the emergence of fatigue, and in this sense lies the importance of research to know the 

impact of these exercises (aerobic and anaerobic) in some variables Physiological and 

biochemical, in order to help trainers to identify the strengths and weaknesses of 

players so they can be addressed. 
The study aimed to: 
1-Preparation of exercises according to the threshold of excellence for young football 

players. 
2-To recognize the effect of the anaerobic threshold exercises by 70% and the aerobic 

threshold of 30% in some physiological variables (pulse rate, blood pressure, 

maximum oxygen consumption, duration of hospitalization). 
3-To recognize the effect of the anaerobic threshold training by (70%) and the aerobic 

threshold (30%) in some of the biochemical variables under study (lactic acid 

concentration in the blood). 

While the research hypotheses: 
1-There are significant differences between the results of the physiological variables 

under study in the tribal and remote tests for individuals of the research sample and 

for the benefit of remote tests. 
2-This type of studies give a clear indication and greater credibility on the reality of 

the players and give honest indicators, for the vital changes to the internal organs 

due to the physical effort spent during the game football. 
3- The development of standards and physiological measurements within the priorities 

of the training curricula for football players, because of their impact on the 

effectiveness of motor performance of the processes of contractions and 

inclusiveness. 
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 التعريف بالبحث:-1
 مقدمة البحث واهميته: 1-1

بالرغم من التقدم العلمي في مجال التدريب فًلبد من اجراء المزيد من البحوث والدراستتتتات 
للتوصتتل الى العديد من الحقائق العلمية من اجل الكشتتف عن افضتتل الطرائق واالستتاليب لتطوير 

 فضتتتتتتتتل، لكون تلك العبة تتأثر بمستتتتتتتتتوىلعبة كرة القدم بشتتتتتتتتكل امثل بغية تحقيق مستتتتتتتتتوى اداء ا
االعداد البدني، والتي بدورها تودي باالرتقاء بمستتوى المؤشرات والقدرات الفسيولوجية )الوظيفية( 
والبايوكيميائية، وذلك من خًلل تطوير عمل الجهازين الدوري والتنفستتتتتتي، للوصتتتتتتول الى التكيف 

رة بدني اثناء المباريات، لذا في اآلونة االخيالفستتيولوجي لألجهزة العضتتوية ألداء وتحمل الجهد ال
ستتتتتعى الباحثين في مجال التربية الرياضتتتتتية بإجراء الدراستتتتتات والبحوث في هذا المجال وخاصتتتتتة 
المتعلقة بتأثير المجهود البدني على اعضتتتتتتتتتتتتتاء واجهزة الجستتتتتتتتتتتتتتم الداخلية للتعرف على ما تحدثه 

لى الجستتتتتتتتتتتتتتم المختلفة وبما ينعكس ايجابياا عالتتدريبتات من تغيرات وظيفية وكيميائية على اجهزة 
 االداء بشكل عام لتحقيق افضل النتائج .

وبمتتا ان لعبتتة كرة القتتدم مزيج من القتتدرة الهوائيتتة والًلهوائيتتة، فقتتد تبتتاينتتت اراء الكثير من 
( نقًلا عن 2990خبراء التدريب في تحديد نستتتتتتتتبة تطور تلك القدرات، اذ اشتتتتتتتتار )محمد عثمان، 

( في تطوير نستتتتتب كل من الطاقة الهوائية 2924( و )فولكوف، 2922)زولوف،  نتائج كل من
( %01والًلهوائية، فقد كانت نتائج دراستتتتتتتتتة )زولوف( تميل الى تطوير الطاقة الهوائية بنستتتتتتتتتبة )

( %49( في حين كانت نتائج )فولكوف( قد اعطت نستتتتتتتتتتتتبة )%11والطاقة الًلهوائية بنستتتتتتتتتتتتبة )
( لتطوير القتتدرات الًلهوائيتتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن المنهج التتتدريبي ومتتدى %12لتطوير القتتدرات الهوائيتتة و)

(، وبما ان طبيعة لعبة كرة القدم 210، ص2990تأثيرها على مستتتتتتتتتتتتتتتوى االداء )محمد عثمان، 
تقع بين النظتتامين الهوائي والًلهوائي، لتتذا يرى البتتاحتتث بتتان الًلعبين يتعرضتتتتتتتتتتتتتتون خًلل ادائهم 

ي يختلف توقيتتتت ظهورهتتتا بين العتتتب واخر تبعتتتاا لحتتتالتهم لحتتتالتتتة العتبتتتة الفتتتارقتتتة الًلهوائيتتتة والت
الوظيفية والتدريبية، وعلى ضوء ذلك فأن عمليات االعداد الفسيولوجي يجب ان تسعى من خًلل 
المنهج التتتتدريبي الى تنميتتتة نظم اطًلق الطتتتاقتتتة الهوائيتتتة والًلهوائيتتتة معتتتاا وذلتتتك لزيتتتادة كفتتتاءة 

يستتتتتتتتتتتتاعد على تأخير ظهور التعب، ومن هذا  العضتتتتتتتتتتتتًلت في استتتتتتتتتتتتتخدام حامض الًلكتيك مما
المنطلق تكمن اهمية البحث في معرفة مدى تأثير هذه التدريبات )الهوائية والًلهوائية( في بعض 
المتغيرات الفستتتتتتتتتتتتتيولوجية والبوكيميائية، بغية مستتتتتتتتتتتتتاعدة المدربين لغرض التعرف على نقاط القوة 

 والضعف لًلعبين حتى يمكن معالجتها .
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 لبحث:مشكلة ا 1-2
راا هو اكستتتتتتتتتتتتتتابهم قد لًلعبي كرة القدمتعتد عمليتة االعتداد البدني والوظيفي العام والخاص 

معينتاا كتل من الطتاقتين الهوائيتة والًلهوائيتة وبنستتتتتتتتتتتتتتب مختلفة على وفق متطلبات مراكزهم، فعلى 
الرغم من كون كرة القدم اصتتتتتتتبحت كرة شتتتتتتتمولية اذ يتطلب من الًلعب مستتتتتتتتتوى عال من الطاقة 

ائيتتة والطتتاقتتة الًلهوائيتتة، لتتذا يتطلتتب من المتتدربين بتتذل مجهود كبير في تطوير انظمتتة الطتتاقتتة الهو 
جميعهتا، فعنتد تحليتل االداءات بكرة القتتدم نجتد ان متطلبتاتهتتا من انظمتة الطتتاقتة التقتصتتتتتتتتتتتتتتر على 
الطاقة الهوائية بمفردها او العكس، اذ انها تتطلب زيادة في الشتتتتتتدة المستتتتتتتخدمة بموجب متطلبات 

لمباريات والفرق المتنافستتة هي التي تفرض ايقاعات العب مما تؤدي الى تغيير مواصتتفات الشتتدة ا
المستتتتتتتتتتتتتتتختدمتة والتحول من الطتاقتة الهوائيتة الى الطتاقة الًلهوائية، فطبيعة ادائها يتطلب االعتماد 

لًلعب اعلى النظام المختلط للطاقة بما تتميز به من سرعة االداء وتحمله في ان واحد، اذ يعتمد 
( من خًلل ادائه النشتتتتتتاط الًلهوائي اثناء التدريب او ATPعلى مصتتتتتتدر الطاقة الفوستتتتتتفاتي من )

( خًلل الجزء المتوستتتتط من االداء معتمداا ATPالمباراة بينما يكون المصتتتتدر االكبر إلعادة بناء )
ن م على النظتام الهوائي، فمن خًلل خبرة البتاحتث كونته متدربتا فضتتتتتتتتتتتتتتًل عن اطًلعه على العديد

المصتتتتادر والمراجع العلمية واراء الخبراء في التدريب الرياضتتتتي، الحظ بأن هناك تباين فيما بينهم 
في تحديد ايهما اكثر اهمية ومستتتتتتتتاهمة في نظم انتاج الطاقة ضتتتتتتتتمن المناهج التدريبية، فمن هذا 
 المنطلق فقد تركزت مشتتتتتتتتتتكلة البحث من خًلل اعداد منهج تدريبي خاص يشتتتتتتتتتتتمل على تدريبات
العتبة الفارقة ومدى تأثيرها في بعض المتغيرات الفستتتيولوجية والبايوكيميائية لًلعبي كرة القدم فئة 
الشتتتتتتباب، وذلك لغرض المستتتتتتاهمة في تحقيق وتطوير مستتتتتتتوى االداء مقارنة مع ما توصتتتتتتل اليه 

 العالم.
 اهداف البحث: 1-3
 لشباب.اعداد تمرينات على وفق العتبة الفارقة لًلعبي كرة القدم ا-2
( وتدريبات العتبة الفارقة %20التعرف على تأثير تدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية بنستتتتتتتتتتتبة )-1

( في بعض المتغيرات الفستتتيولوجية )معدل النبض، الضتتتغط الدموي، %10الهوائية بنستتتبة )
 الحد االقصى الستهًلك االوكسجين، مدة االستشفاء( .

( وتدريبات العتبة الفارقة %20الفارقة الًلهوائية بنستتتتتتتتتتتبة )التعرف على تأثير تدريبات العتبة -1
( في بعض المتغيرات البايوكيميائية قيد الدراستتتتتتتتتتتتتة )تركيز حامض %10الهوائية بنستتتتتتتتتتتتتبة )
 الًلكتيك في الدم(.
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 فروض البحث: 1-4
.هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج المتغيرات الفستتتتتتتيولوجية قيد الدراستتتتتتتة في االختبارات 2

 القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث ولصالح االختبارات البعدية.
. هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج المتغيرات البايوكيميائية قيد الدراستتتتة في االختبارات 1

 القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث ولصالح االختبارات البعدية.
 مجاالت البحث:  1-5
( 20عبو شتتباب نادي الصتتناعة الرياضتتي بكرة القدم والبالغ عددهم )ال المجال البشااري: 1-5-1

 العبين. 
 .   1/21/1022ولغاية  2/2/1022للمدة من  المجال الزمني: 1-5-2
 ملعب نادي الصناعة الرياضي . المجال المكاني: 1-5-3
جراءاته الميدانية : -2  منهج البحث وا 
جريبي بأسلوب المقارنة للمجموعة الواحدة لمًلئمته استخدم الباحث المنهج التمنهج البحث:  2-1

 لطبيعة البحث .
تمثل مجتمع البحث بًلعبي كرة القدم فئة الشباب الندية بغداد مجتمع البحث وعينته:  2-2

والبالغ عددهم  1020/1022والمسجلين لدى االتحاد العراقي لكرة القدم للموسم الكروي 
( العب من العبي نادي الصناعة فئة 20على ) العب، فيما اشتملت عينة البحث 100

من المجتمع  %1الشباب بكرة القدم تم اختيارهم بالطريقة العمدية، لتشكل نسبة مئوية مقدارها 
 األصلي للبحث .

 وسائل جمع المعلومات والبيانات واالجهزة واالدوات المستخدمة:  2-3
مصادر العربية واألجنبية، استمارة تسجيل )المراجع والوسائل جمع المعلومات والبيانات:  2-3-1

 البيانات، شبكة المعلومات الدولية االنترنيت، القياسات واالختبارات(.
(، جهاز قياس 1( عدد )Stethoscope)سماعة طبية )األجهزة واالدوات المستعملة:  2-3-2

(، ومعدل ضربات القلب، فريق 1( عدد )Sphygmomanometerضغط الدم الزئبقي )
(، صافرة، 1( مساعد طبي، مضمار ساحة وميدان، ساعة توقيت الكترونية عدد )1عمل )ال

 ( يابانية الصنع(.DELLحاسبة الكترونية نوع )
المتغيرات  اعتمد الباحث في تحديدتحديد المتغيرات المبحوثة وترشيح اختباراتها وقياساتها:  2-4

 والمراجع، إذ تم تحديد المتغيرات وترشيح االختبارات والقياسات المناسبة على المصادر
 الفسيولوجية والتي اكثر اهمية، وتلعب دورا هاما وعلى النحو االتي:
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قياس معدل ضربات القلب بالراحة قبل الجهد وبعد الجهد مباشرتا وبعد دقيقة ودقيقتين وثًلث -
 دقائق. 

 قياس القدرة الًلأوكسجينية الطويلة -
 متر. 1424تبار ركض مستمر لمسافة قياس القدرة االأوكسجينية اخ -
 النسبي. max 2VOقياس الحد األقصى الستهًلك األوكسجين -
 توصيف االختبارات والقياسات المستخدمة: 2-5

" تعد االختبارات احدى الوسائل المهمة لتقويم المستوى الذي وصل اليه الرياضي كما 
(، وعليه فقد ارتاى الباحث 22، 2909، تبين مدى صًلحية أي برنامج تدريبي ")المندالوي واخرون

 تقويم مستوى اداء عينة البحث من خًلل االختبارات والقياسات التالية: 
 ( Heart Rateاوال : قياس معدل ضربات القلب )

قام فريق العمل المساعد بقياس معدل ضربات القلب من خًلل حساب عدد ضربات القلب 
( ثانية وتضرب 21م حساب عدد ضربات القلب لمدة )في الشريان الكعبري من خًلل الجس ويت

( للحصول على معدل ضربات القلب في الدقيقة الواحدة )وقت الراحة( وذلك في وقت الراحة 4في )
 قبل اداء أي جهد بدني فضًل عن قياسه بنفس االسلوب بعد الجهد البدني مباشرتا.

 (.221، 1007تاح وحسانين، ثانية )عبد الف 45ثانيا : اختبار الوثب العمودي لمدة 
 : قياس القدرة الًلأوكسجينية الطويلة.هدف االختبار

يقوم المختبر في هتذا االختبتار بتوالي الوثب العمودي لألعلى اكثر ما يمكن وصاااااااااف االختباار: 
ثانية، وذلك باستتتتتتتتخدام جهاز قياس الجهد الثابت والذي تم تصتتتتتتتنيعه  41خًلل فترة 

استتتتتتتتتتتتتتتختتتتتدم في اطروحتتتتتة التتتتتدكتوراه )ستتتتتتتتتتتتتتعتتتتتد منعم  من قبتتتتتل خبراء عراقيين، وقتتتتتد
، إذ يمكن بواستتتتتتتتتتطة هذا الجهاز  قياس زمن (71، 2111، الشتتتتتتتتتتيخلي)الشتتتتتتتتتتيخلي(

 41الطيران إلكترونيا، ويتم تستتتتتتتتجيل زمن كل وثبة ويجمع الزمن للوثبات خًلل مدة 
ثانية بحيث تكون الركبتان  41ثانية يجب أن يثب المختبر باستمرار خًلل مدة ألتتتتتتتتتت 

 درجة واليدان على امتدادهما بجانب الفخذين  90تين مثني
 تحسب القدرة بالمعادلة اآلتية:التسجيل : 

 41× مجموع زمن الطيران خًلل الوثبات كلها ×   9.0                                 
 _____________________________________________________________ القدرة الميكانيكية )وات/كجم(=

مجموع زمن الطيران خالل -45ثانية ) 45عدد الوثبات خالل ×  4
 الوثبات كلها(

 (.Gene M.Adams, 1990,22-25متر ) 2414ثالثا: اختبار ركض 
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 قياس القدرة األوكسجينية . هدف االختبار:
متراا، يبدا التوقيت من بداية  1424: يقوم المختبر )الًلعب( بالركض لمستتتتتتتتافة وصاااااف االختبار

خط االنطًلق بتإيعتاز من المطلق وبعتد انتهتاء المستتتتتتتتتتتتتتافة المشتتتتتتتتتتتتتتار إليها اعًله يتم إيقاف 
 الساعة، يكون االختبار بصورة جماعية ولمرة واحدة .

يتم حستتتتتتاب الزمن بالدقيقة واجزائها، ليتم على ضتتتتتتوء ذلك الزمن لهذا االختبار والذي التسااااجيل: 
ك األوكستتتجين النستتتبي لكل العب حصتتتل علية الًلعب االستتتتدالل على األقصتتتى الستتتتهًل

 (.2من أفراد عينة البحث من خًلل الجدول )
مترا  لتحديد الحد األقصى الستهالك األوكسجين  2414اختبار الميل والنصف  (1جدول )

 (Gene M.Adams, 1990,22-25النسبي)
2-6 

 التجربة االستطالعية:
ان التجربة االستطًلعية تعد تدريباا عملياا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات التي 

دى مًلئمة ية التوصل الى معرفة متقابله اثناء االختبار لتفاديها، فالغرض من التجربة االستطًلع
االختبارات والقياسات إلفراد عينة البحث، واستجابة العينة لتلك االختبارات والقياسات والمدة 
المستغرقة ألداء االختبار والقياسات، والتعرف على مدى صًلحية االدوات واالجهزة المستخدمة، 

نة تم اجراء التجربة االستطًلعية على عي فضًلا عن تحديد واجبات فريق العمل المساعد، لذا فقد
( العبين من مجتمع البحث من غير عينة البحث، اذ تم اجراء التجربة االستطًلعية 4مكونة من )

، ولقد اشتملت جميع االختبارات 0/2/1022في الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت المصادف 
 والقياسات.

زمن مسافة االختبار  
 بالدقيقة

max 2VO 
mL/(kg-min) 

زمن مسافة االختبار  
 ةبالدقيق

max  2VO
mL/(kg-min) 

7.31 75 12.31-13.11 30 
7.31-1.11 72 13.11-13.31 37 
1.11-1.31 67 13.31-14.11 36 
1.31-0.11 62 14.11-14.31 34 
0.11-0.31 51 14.31-15.11 33 
0.31-11.11 55 15.11-15.31 31 
11.11-11.31 52 15.31-16.11 31 
11.31-11.11 40 16.11-16.31 21 
11.11-11.31 46 16.31-17.11 27 
11.31-12.11 44 17.11-17.31 26 
12.11-12.31 41 17.31-11.11 25 
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 االجراءات الميدانية: 2-7
تم اجراء االختبارات والقياسات القبلية في حالة  21/2/1022بتاريخ رات القبلية: االختبا 2-7-1

الراحة وذلك قبل اجراء االحماء لغرض االختبار، إذ يتم قياس معدل ضربات القلب في حالة 
متر( وبعد الجهد مباشرة، ليعاد قياس معدل  1424الراحة أي )قبل الجهد وهو اختبار 

قة االولى من الجهد ويكرر قياسه بعد الدقيقة الثانية وبعد الدقيقة ضربات القلب بعد الدقي
الثالثة، وذلك لمعرفة فترة عودة النبض الى الحالة الطبيعية للرياضي )مدة استعادة 

ثانية والهدف منه قياس القدرة  41اختبار الوثب العمودي لمدة  االستشفاء(، فضًل عن اجراء
متر والهدف منه قياس القدرة األوكسجينية  1424ركض  الًلأوكسجينية الطويلة، واختبار

 والتحديد الحد األقصى الستهًلك األوكسجين النسبي.
لقد تم تنفيذ التمرينات المعدة خًلل مرحلة االعداد الخاص للمدة من التجربة الرئيسة:   2-6-2

 بت،( وحدات تدريبية في االسبوع هي )الس1، وبواقع )24/9/1022ولغاية  11/2/1022
دقيقة كحد  00وحدة تدريبية، فيما كانت زمن الوحدة التدريبية  14االثنين، االربعاء(، اي 

اعلى لتنفيذ التمرينات، تتخللها مدة راحة بين التكرارات والمجاميع على وفق معدل الضربات 
 ةض/د ليتم تنفيذ التكرار او المجموعة االخرى وهكذا، ولقد تم تحديد نسب 210القلب البالغ 

تدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية من خًلل استخراج النسبة المئوية لعدد الوحدات التدريبية 
( وحدة، ليتم على ضوئها استخدم اسلوب رفع الحجم التدريبي لألسبوع االول 14البالغة )

والثاني والثالث وخفضه في االسبوع الرابع ليكون مرحلة تعويض زائد، ورفعه في االسبوع 
س والسادس والسابع وخفضه في االسبوع الثامن استعدادا لًلختبارات البعدية، ليبلغ الخام

متر، ولقد تم تحديد شدة التمرينات المستخدمة  01000الحجم التدريبي للتمرينات المنفذة 
على وفق طريقة )كارفونين( وذلك من خًلل احتساب احتياطي اقصى معدل لضربات القلب 

اقصى معدل للنبض اثناء الراحة وعلى وفق –بض اثناء الجهدمن خًلل اقصى معدل للن
 المعادلة التالية :

النسبة المئوية لمعدل النبض × معدل النبض المستهدف = حتياطي اقصى معدل للنبض
 المستهدف + اقصى معدل للنبض اثناء الراحة

 (.2وكما موضحة بالملحق )
 التمرينات تم أجراء االختبارات والقياسات بعد االنتهاء من تنفيذ االختبارات البعدية: 3-6-3

، وقد راعى الباحث قدر اإلمكان نفس ظروف االختبارات 20/2/1022البعدية بتأريخ 
 والقياسات القبلية لغرض الحصول على نتائج ذات مصداقية.
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من أجل إتمام المعالجات  SPSSتم استخدام النظام اإلحصائي الجاهز الوسائل اإلحصائية:  2-7
 حصائية الخاصة بنتائج البحث.اإل

 عرض وتحليلها النتائج ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج االختبارات والقياسات للمتغيرات المبحوثة القبلية والبعدية لألفراد عينة  3-1

 البحث ومناقشتها:
ينة ع عرض وتحليل نتائج االختبارات والقياسات للمتغيرات المبحوثة القبلية والبعدية لألفراد 3-1

 البحث:
( يوضح 1قام الباحث بعرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية والتي حصل عليها والجدول )

تلك النتائج التي توصل إليها في االختبارات القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث والذي تظهر فيه 
لمحسوبة  عن قيمة )ت( ااألوساط الحسابية واالنحراف المعياري للقدرات البدنية قيد الدراسة، فضًل

 والجدولية ومستوى الداللة .
( والداللة االحصائية لنتائج sig( المحسوبة و )Tيبين المعالم االحصائية وقيمة ) (2جدول )

 االختبارات والقياسات إلفراد عينة البحث
 المعالم االحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 بعدي قبلي
 2مجا ف َس ف

( tقيمة )
 الداللة Sig المحسوبة

 ع َس  ع َس 

معدل 
ضربات 
 القلب

قبل اعطاء 
 المنهاج

ضربة/ 
 دقيقة

 دال 1.11 111.711 1.01 110.5 3.741 171.61 1.07 60.11

بعد اعطاء 
 دال 1.11 114.135 1.617 111.4 4.105 176.11 1.110 65.71 المنهاج

القبلي قبل 
اعطاء 
التمرينات 
وبعد اعطاء 
 التمرينات

 دال 1.11 2.56 1.371 3.4 1.110 65.71 1.07 60.11

البعدي قبل 
اعطاء 
التمرينات 
وبعد اعطاء 
 التمرينات

 دال 1.230 1.00 1.015 2.5 4.105 176.11 3.741 171.61

بعد دقيقة من 
 دال 1.11 12.602 1.40 13.1 1.107 155.41 2.573 160.21 الجهد
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لي القب ( بأن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارين1يتضح من الجدول )
والبعدي لنتائج القياس معدل ضربات القلب، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس القبلي 

(، فيما بلغ مقدار انحرافها المعياري 09.2قبل الجهد إلفراد عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات  )
ث وقبل اد عينة البح(، اما قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفر 2.92هو )

(، وقيمة )ت( المحسوبة 1.240( وبانحراف معياري مقداره )220.0تنفيذ التمرينات فقد بلغ )
( وبمستوى 9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sig( وهي اكبر من قيمة الداللة )222.220)

الجهد  لقبلي قبل( مما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين ا0.01داللة )
 والبعدي بعد الجهد وقبل تنفيذ التمرينات ولصالح نتائج القياس البعدي.

فيما كانت قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج القياس القبلي قبل الجهد 
 (، اما2.009(، ومقدار انحرافها المعياري هو )01.2إلفراد عينة البحث وبعد تنفيذ التمرينات  )

قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وبعد تنفيذ التمرينات فقد 
( وهي اكبر 224.011(، وقيمة )ت( المحسوبة )4.091( وبانحراف معياري مقداره )220.2بلغ )

يدل ( مما 0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigمن قيمة الداللة )
على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد والبعدي بعد الجهد وبعد 

 تنفيذ التمرينات ولصالح نتائج القياس البعدي. 
وبلغ قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد 

(، اما قيمة 2.009(، ومقدار انحرافها المعياري هو )01.2ت )عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينا
الوسط الحسابي لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد عينة البحث وبعد تنفيذ التمرينات فقد بلغ 

( وهي اكبر من قيمة 1.10(، وقيمة )ت( المحسوبة )2.009( وبانحراف معياري مقداره )01.2)
( مما يدل على وجود 0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigالداللة )

بعد دقيقتين 
 دال 1.11 11.523 1.476 12.6 3.160 145.61 2.304 151.21 من الجهد

بعد ثالث دقائق 
 دال 1.11 12.312 1.716 13.0 1.114 121.11 3.401 142.71 من الجهد

 القدرة الالوكسجينية
 الطويلة

واط / 
 دال 1.11 4.124 1.133 1.64 1.41 7.21 1.721 7.02 كغم

 دال 1.11 1.476 1.313 1.14 1.11 12.34 1.632 13.11 دقيقة القدرة االوكسجينية
الحد االقصى الستهالك 

 االوكسجي
(max2Vo )

 النسبي

مليلتر / 
كغم / 
 دقيقة

 دال 1.11 11.120 1.316 3.4 1.434 41.5 1.107 44.0



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

444 
 

فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد قبل تنفيذ وبعد تنفيذ التمرينات 
 ولصالح نتائج القياس القبلي بعد تنفيذ التمرينات.

هد إلفراد اس البعدي بعد الجوبلغ قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لنتائج القي
(، اما قيمة 1.240(، ومقدار انحرافها المعياري هو )220.0عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات )

الوسط الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وبعد تنفيذ التمرينات فقد بلغ 
( وهي اكبر من قيمة 2.99المحسوبة )(، وقيمة )ت( 4.091( وبانحراف معياري مقداره )220.2)

( مما يدل على وجود 0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.119( البالغة )sigالداللة )
فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين البعديين بعد الجهد قبل تنفيذ وبعد تنفيذ التمرينات 

 .ولصالح نتائج القياس البعدي بعد تنفيذ التمرينات
بأن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارين القبلي والبعدي لنتائج القياس معدل 
ضربات القلب، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد عينة البحث 

قيمة الوسط (، اما 2.92(، فيما بلغ مقدار انحرافها المعياري هو )09.2وقبل تنفيذ التمرينات )
( 220.0الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات فقد بلغ )

( وهي اكبر من قيمة 222.220(، وقيمة )ت( المحسوبة )1.240وبانحراف معياري مقداره )
دل على وجود ( مما ي0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigالداللة )

فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد والبعدي بعد الجهد وقبل تنفيذ 
 التمرينات ولصالح نتائج القياس البعدي.

بأن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارين القبلي والبعدي لنتائج القياس معدل 
ث الحسابي لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد عينة البح ضربات القلب، إذ بلغت قيمة الوسط

(، اما قيمة الوسط 2.92(، فيما بلغ مقدار انحرافها المعياري هو )09.2وقبل تنفيذ التمرينات )
( 220.0الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات فقد بلغ )

( وهي اكبر من قيمة 222.220(، وقيمة )ت( المحسوبة )1.240مقداره )وبانحراف معياري 
( مما يدل على وجود 0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigالداللة )

فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد والبعدي بعد الجهد وقبل تنفيذ 
 القياس البعدي. التمرينات ولصالح نتائج

بأن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارين القبلي والبعدي لنتائج القياس معدل 
ضربات القلب، إذ بلغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد عينة البحث 

(، اما قيمة الوسط 2.92و )(، فيما بلغ مقدار انحرافها المعياري ه09.2وقبل تنفيذ التمرينات )
( 220.0الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات فقد بلغ )
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( وهي اكبر من قيمة 222.220(، وقيمة )ت( المحسوبة )1.240وبانحراف معياري مقداره )
( مما يدل على وجود 0.01ة )( وبمستوى دالل9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigالداللة )

فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد والبعدي بعد الجهد وقبل تنفيذ 
 التمرينات ولصالح نتائج القياس البعدي.

بأن االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لًلختبارين القبلي والبعدي لنتائج القياس معدل 
لغت قيمة الوسط الحسابي لنتائج القياس القبلي قبل الجهد إلفراد عينة البحث ضربات القلب، إذ ب

(، اما قيمة الوسط 2.92(، فيما بلغ مقدار انحرافها المعياري هو )09.2وقبل تنفيذ التمرينات )
( 220.0الحسابي لنتائج القياس البعدي بعد الجهد إلفراد عينة البحث وقبل تنفيذ التمرينات فقد بلغ )

( وهي اكبر من قيمة 222.220(، وقيمة )ت( المحسوبة )1.240انحراف معياري مقداره )وب
( مما يدل على وجود 0.01( وبمستوى داللة )9( عند درجة حرية )0.00( البالغة )sigالداللة )

فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسين القبلي قبل الجهد والبعدي بعد الجهد وقبل تنفيذ 
 ت ولصالح نتائج القياس البعدي.التمرينا

وكان مقدار االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياسات معدل ضربات القلب بعد دقيقة 
متر(، إذ  1424ودقيقتين وثًلث دقائق من اداء الجهد البدني وهو اختبار ركض مستمر لمسافة )

، 209.1الي )ين وثًلث دقائق على التو بلغت قيم االوساط الحسابية لنتائج القياس بعد دقيقة ودقيقت
، 1.194، 1.121(، فيما بلغ مقدار االنحرافات المعيارية على التوالي )241.2، 210.1
(، اما قيمة االوساط الحسابية لنتائج للقياس البعدية بعد الجهد بدقيقة ودقيقتين وثًلث 1.490

( وبانحرافات معيارية مقدارها 210.0، 241.0، 211.4دقائق إلفراد عينة البحث على التوالي )
، 22.111، 21.091(، فقد بلغت قيمة )ت( المحسوبة على التوالي )2.024، 1.209، 2.092)

( عند درجة حرية 0.00، 0.00، 0.00( البالغة )sig( وهي اكبر من قيمة الداللة )21.101
نتائج القياسين  ( مما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين0.01( وبمستوى داللة )9)

 ولصالح نتائج القياسات البعدية.
( أيضا بأن قيمة االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 1وبينت النتائج من خًلل الجدول )

القياسات القبلية والبعدية لنتائج اختبارات القدرة الًلوكسجينية الطويلة، القدرة االوكسجينية، الحد 
( النسبي، إذ بلغت قيم االوساط الحسابية لنتائج max2Vo) االقصى الستهًلك االوكسجيني

(، 44.20، 21.20، 2.91االختبارات القبلية إلفراد عينة البحث لتلك المتغيرات على التوالي )
(، اما قيمة االوساط 2.292، 0.011، 0.212فيما بلغ مقدار االنحرافات المعيارية على التوالي )

( وبانحرافات معيارية 42.1، 21.14، 2.10قد بلغ على التوالي )الحسابية لًلختبارات البعدية ف
، 4.014(، وقيمة )ت( المحسوبة على التوالي )2.414، 0.02، 0.42مقدارها على التوالي )
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( عند درجة 0.00، 0.00، 0.00( البالغة )sig( وهي اكبر من قيمة الداللة )22.219، 0.420
ل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج ( مما يد0.01( وبمستوى داللة )9حرية )

 االختبارين القبلي والبعدي ولجميع تلك المتغيرات ولصالح نتائج االختبار البعدي.
مناقشة نتائج االختبارات والقياسات للمتغيرات المبحوثة القبلية والبعدية لألفراد عينة  3-2

 البحث:
ات والقياسات للمتغيرات المبحوثة، والتي ( لنتائج االختبار 1من خًلل ما عرضه الجدول )

اظهرتها المعالم االحصائية تبين وجود فرق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارين القبلي 
والبعدي ولصالح االختبار البعدي إلفراد عينة البحث لجميع المتغيرات قيد الدراسة، ويعزو الباحث 

قلب الى تأثير التمرينات ذات الخاصية العتبة الى اسباب الفروق المعنوية لمعدل ضربات ال
( 2920الًلهوائية التي تم تنفيذها من قبل افراد عينة البحث، وهذا ما أشار أليه )ماثيوس و فوكس، 

 ,Mathews and Fox, 1976 إلى" آن التدريب المنتظم يسبب نقصا في معدل النبض ")
p374ز أجهزة الجسم ومن بين هذه األجهزة جها (، الن التدريب المنتظم يحدث تكيفا وظيفيا في

( إن تأثير الجهد بشدة مختلفة ومدة زمنية طويلة يؤثر في Okrog ،2991الدوران، إذ أشار )
(، وهذا ما أكده Okroy.J.A.& and others,1992, Dec 24 (12)المتغيرات الوظيفية )

 كيف الجهاز الدوري ")ريسان( " أن التدريب الرياضي المنتظم يعمل على ت2991)ريسان خريبط، 
(، ويرجع سبب ذلك لتحسن عمل القلب مما يؤدي " إلى زيادة حجم الضربة أو 2، 2991خريبط، 

كمية الدم التي يضخها القلب في كل ضربة من ضرباته، مما يجعل القلب اكثر كفاءة في عمله 
ويفسر ذلك )سعد منعم (، 11-10وتلبية حاجات الجسم الحيوية بعدد اقل من الضربات ")الهزأع، 

( الى سبب " االختًلف في توازن عمل الجهاز العصبي الًلإرادي والذي يتجه 1000الشيخلي، 
نحو نشاط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي يؤدي إلى تثبيط القلب ومن  ثم انخفاض في معدل 

ط ضربات ب نبضاته "التدريب المستمر يزيد نشاط الجهاز العصبي البارسمبثاوي مما يؤدي إلى
القلب عند الرياضيين ويعد بطأ ضربات القلب مؤشرا جيدا يعكس سًلمة جهاز القلب والدورة 
الدموية عند الرياضيين وتعودها على ممارسة الجهد العضلي، ويؤدي أيضا بط ضربات القلب إلى 

ي الضربة فزيادة حجم النتاج القلبي الذي يؤدي إلى زيادة كمية األوكسجين المدفوع إلى األنسجة 
(، وهو دليل على كفاية التدريب " وكلما زادت كفاءة القلب قلت 94، 1000الواحدة ")الشيخلي، 

(، 01، 2992نسبة زيادة معدل القلب عند أداء نفس الحمل البدني المقنن ")عبد الفتاح وحسانين، 
لى األداء لرياضي علكون " التدريب الذي يزيد من نشاط األنزيمات الًلهوائية سوف يزيد من قدرة ا

مع تقليل معدل تراكم حامض الًلكتيك مما يمكن الرياضي من الحصول على الطاقة اكثر ويمكنه 
(، وبما أن القدرة الًلأوكسجينية " تتم 20، 2999استخدامها في أداء السباقات بسرعة اكبر")القط، 
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ة قصوى وزمن أداء اعتمادا على إنتاج الطاقة في غياب األوكسجين وهي تتطلب عمًل ذا شد
( والتي من خًلله يتم تحسين نشاط عمل 090، 2902قصير جدا ")عبد الظاهر و)آخرون، 

ال أوكسجينا أثناء أداء الجهد البدني  ATPاألنزيمات الفوسفوجينية المهمة والجوهرية في تكوين ألت 
ائية اقة الًلهو ذي الشدة القصوى في زمن أداء قصير جداا،  ويعزو الباحث سبب ذلك لكون "الط

هي الطاقة األساسية لًلعب كرة القدم بالرغم من أن زمن المباراة يصنف لعبة كرة القدم ضمن 
األنشطة الهوائية وأن نظام حامض الًلكتيك هو النظام الًلهوائي األساسي ")عبد الفتاح والشعًلن، 

مكن والجهد المبذول إذ ي(، فلعبة كرة القدم تتميز بالتغيرات المستمرة لحجم األداء 120، 2994
أن يركض الًلعب أثناء المباراة بمختلف االتجاهات وبسرع متنوعة الشدة، وعلية يتباين مستوى 

ثانية " أن كرة القدم الحديثة  00-20وحجم الجهد المبذول خًلل أدائها والذي يستغرقه مدة مابين 
قصوى والى جانب ضمان العمل صعبة من حيث األعداد الفسلجي وأنها تؤدي إلى زيادة الحمل ال

مع األوكسجين بشكل جيد يحتاج الًلعب أيضا إلى ضمان أعداد األجهزة للعمل بدون األوكسجين 
( ATP(، اذ يعتمد الًلعب على مصدر الطاقة الفوسفاتي من )100، 2992وبشكل جيد ")خريبط، 

ناء كون المصدر االكبر إلعادة بمن خًلل ادائه النشاط الًلهوائي اثناء التدريب او المباراة بينما ي
(ATP(خًلل الجزء المتوسط من االداء معتمداا على النظام الهوائي )Wilmore, and David, 

1994, p46.) 
فيما يعزو الباحث سبب الفروق بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح النتائج  

، لكون التدريب الرياضي المنظم axm2VOالبعدية لمتغير الحد األقصى الستهًلك األوكسجين 
الذي يؤدي إلى اإلقًلل  max2VOيسهم في ارتفاع مستوى الحد األقصى الستهًلك األوكسجين 

من محتوى حامض الًلكتيك في الدم بصورة كبيرة خًلل المجهود البدني عند األشخاص المدربين، 
دى وجي لإلمكانية الوظيفية لإذ إن الحد األقصى الستهًلك األوكسجين يعد " احسن مؤشر فسيول

(، لذا يعد الحد األقصى الستهًلك 10، 2992الفرد ودليًل جيداا على مقدار اللياقة البدنية ")هزاع، 
األوكسجين النسبي من المتطلبات األساسية التي يجب التفكير بوضع المفردات التدريبية التي تخدم 

 ن تأثير مباشر وعًلقة مع العتبة الفارقةوتعمل على تطوير ذلك المؤشر الفسيولوجي لما له م
الًلاوكسجينة والتي هي األخرى تؤثر في كفاية أداء الًلعب خًلل المباراة، إذ يبلغ فيها معدل 

ضربة/دقيقة، " وعموما فان هذا المؤشر يعكس بخصوصية تامة  200-220ضربات القلب مابين 
والذي يعد من أهم عناصر اللياقة  Cordiorespiratoy Fitness (RF)اللياقة القلبية التنفسية 

البدنية ذات الطبيعة الصحية وهي قابلية العضًلت الكبيرة على القيام بجهد ديناميكي معتدل إلى 
 (.12، 1000عالي الشدة ولفترة زمنية طويلة ")لًلال، 
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 االستنتاجات والتوصيات:-4
 االستنتاجات: 4-1
جية قيد تأثير ايجابي مما سبب في تطوير المتغيرات الفسيولو لتدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية -2

الدراسة المتمثلة )معدل ضربات القلب بالراحة وبعد الجهد والقدرة الًلاوكسجينية الطويلة 
 (.max2VOوالقدرة االوكسجينية و الحد األقصى الستهًلك األوكسجين 

ة زاد من ات العتبة الفارقة الًلهوائيإن الجهد البدني المبذول على وفق طبيعية متطلبات تدريب-1
قابلية الجهاز الدوران، بسبب التناوب بين فترات العمل والراحة، مما نتج عنه أثناء فترة 
االستشفاء تكوين مركبات الطاقة المستنفذة أثناء الجهد والقدرة على أداء التكرارات الًلحقة 

( ص االوكسجين )الدين االوكسجينيبالكفاءة نفسها خًلل مراحل التدريب على الرغم من نق
 لنظامي الطاقة الفوسفاتي والًلكتيكي.

إن عملية توزيع الجهد البدني خًلل لتدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية واالقتصادية في صرف -3
الطاقة الًلزمة لألداء بما يتناسب واالداءات المطلوب من قبل الًلعب اثناء المباريات، مما 

 .max2VOحد األقصى الستهًلك األوكسجين ادى التحسين ال
هناك تأثير إيجابي من جراء تنفيذ تدريبات العتبة الفارقة الًلهوائية على نتائج أفراد عينة البحث -4

 مما تسبب في زيادة معدل ضربات القلب إلفراد عينة البحث.
 التوصيات: 4-2

 ي:وعلى ضوء االستنتاجات التي توصل اليها الباحث يوصي بما يأت
ضرورة تقنين المناهج التدريبية لًلعبين على وفق معدل ضربات القلب، لما لها من دور مؤثر -2

 من زيادة إمكانياتهم البدنية والفسلجية .
هذا النوع من الدراسات تعطي داللة واضحة ومصداقية أكبر عن واقع حال الًلعبين وتعطي -1

ة الداخلية من جراء الجهد البدني المبذول مؤشرات صادقة، لما يحدث من تغيرات حيوية لألجهز 
 اثناء المباراة بكرة القدم.

وضع المعايير والقياسات الفسيولوجية ضمن أولويات المناهج التدريبية لًلعبي كرة القدم، لما -1
 لها من أثر في مدى فعالية االداء الحركي لعمليات االنقباض واالنبساط. 
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 المصادر:
فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق د الفتاح ومحمد صبحي حسانين؛ ابو العًل احمد عب-

 (2992: )القاهرة، دار الفكر العربي، 2ط القياس والتقويم،
براهيم الشعًلن؛ - ، دار الفكر : )القاهرةفسيولوجيا التدريب في كرة القدمأبو العًل عبد الفتاح وا 

 (2994العربي، 
رون(؛ تأثير كل من التدريب الًلهوائية والتدريب الهوائي إخًلص نور الدين عبد الظاهر و)آخ-

المؤتمر  بحوثبالحبل على الكفاءة الوظيفية لطالبات كلية التربية الرياضية: )
العلمي األول، المجلد الثالث، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية للبنات 

 ( 1017القاهرة، 
ها على بعض المتغيرات الفسيولوجية المرتبطة أسامة كامل لًلال؛ عًلقة نسب الشحوم وتباين-

بالجهد البدني لدى األطفال: )أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية 
 (.1000التربية الرياضية، 

صرة، مطبعة : )البالتحليل البيوكيميائي والفسلجي في التدريب الرياضيريسان خريبط مجيد؛ -
 (.2992دار الحكمة، 

ون : )بغداد، مكتب نتطبيقات في علم فسيولوجيا التدريب الرياضيمجيد؛ ريسان خريبط -
 (2991للتحضير الطباعي، 

سعد منعم الشيخلي؛ دراسة فاعلية األداء وعًلقتها ببعض المؤشرات الوظيفية لًلعبي كرة القدم: -
 (1000)اطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

، مطبعة : )الموصلاالختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةون؛ قاسم المندالوي واخر -
 (2909التعليم العالي، 

 (.2990: )الكويت، دار القلم للنشر والتوزيع، موسوعة العاب القوىمحمد عثمان؛ -
بي سلسلة الفكر العر محمد علي احمد القط؛ وظائف أعضاء التدريب الرياضي مدخل تطبيقي: )-

 (1000، القاهرة، دار الفكر العربي،1، ط12ة البدنية والرياضية، رقم في التربي
: )الرياض، االتحاد السعودي للطب تجارب معملية في وظائف الجهد البدنيهزأع محمد الهزأع؛ -

 (2992الرياضي،
العتبة الالهوائية المعنى والداللة موضوعات معاصرة في الطب الرياضي هزأع محمد الهزأع؛ -

: )الرياض، جامعة الملك حركة االتحاد العربي السعودي للطب الرياضيوعلوم ال
 سعود(
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( والعتبة %20المنهج التدريبي الخاص بتدريبات العتبة الفارقة الًلهوائيه بنسبة ) (2ملحق )

 (%10الفارقة الهوائية بنسبة )
الحجم التدريبي  االسبوع ت

 االسبوعي
الوحدة  الشدة

 التدريبية
 مفردات المنهج التدريبي اليوم

 
1 
 

 2( 4×متر  211) السبت 1 % 11 7611 االول
 3× متر  1211 االثنين 2 % 75
 2( 3× متر  411) االربعاء 3 % 15

 
 
2 

 (4× متر  151(      )5× متر  211) السبت 4 % 15 1611 الثاني
 2×  متر   2111 االثنين 5 % 75
 2( 5× متر  311) االربعاء 6 % 01

 
3 

 4× متر  611 السبت 7 % 01 0611 الثالث
 2× متر  3111 االثنين 1 % 75
 2( 4× متر  151) االربعاء 0 % 15

 
 
4 

 2( 4× متر 211) السبت 11 % 11 7611 الرابع
 3× متر  1211 االثنين 11 % 75
 2( 3× متر  411) االربعاء 12 % 15

 
 
5 

 (2× متر  211( )4× متر  151) السبت 13 % 15 6611 الخامس
 2× متر  2111 االثنين 14 % 75
 4× متر  411 االربعاء 15 % 01

 4× متر  611 السبت 16 % 01 7611 السادس 6
 2× متر  1211 االثنين 17 % 75
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 2× متر  411 االربعاء 11 % 05
 (4× متر 151( )4× متر  311( )4× متر  211) السبت 10 % 05 1611 السابع 7

 2× متر  3111 االثنين 21 % 75
 4× متر 211 الربعاءا 21 % 05

 (2× متر 211(  )4× متر  151) السبت 22 % 11 6611 الثامن 1
 2× متر  2111 االثنين 23 % 75
 4× متر  411 االربعاء 24 % 15


