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 الموسومة بـ: االطروحةدادأن إع اشهد

 وبعض الخاص التحمل في القصوى ودون القصوى القدرة عتبة تدريبات تأثير )
نجاز الفسيولوجية المتغيرات تقدم بها طالب  التي( ، شباب متر 1500 ركض وا 
 التربية كلية – القادسيةفي جامعه  إشرافيتحت  م  ( قد تغانم شهد طالب) الدكتوراه
في التربية  فلسفةدكتوراه وهي جزء من متطلبات نيل شهادة  الرياضة وعلوم البدنية

 الرياضية.

 

 المشرف                                                            

 رحيم رويح حبيب.د أ                                         
          /    /  2021 

 للمناقشة االطروحةالمقدمة أرشح هذه  ياتعلى التعليمات والتوص بناء

 فالح حسن عبد اهلل . دأ               

 والدراســــات العـليـــــــــــالشؤون العلمية  معاون العميد                                  

                                                             /   /2021  
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 لموسومة :ا طروحةاألأن  اشهد

 وبعـض الخـاص التحمـل فـي القصـوى ودون القصـوى القـدرة عتبة تدريبات تأثير)
نجــاز الفســيولوجية المتغيــرات تمــت مراجعتهــا مــن  قــد( شــباب متــر 1500 ركــض وا 

علمــــي ســــليم ألــــال مــــن األألطــــاء والتعبيــــرات  أســــلوبأصــــبحت ب إذالناحيــــة الل ويــــة 
 وقعت. هجلوألالصحيحة  رالل وية غي
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 اله نبي الرحمة ومنقذ البشرية محمد )صله اهلل عليه واله وسلم( 

 اله من قال فزت ورب الكعبة االمام علي )عليه السبم (

 به االحرار االمام الحسين )عليه السبم(أسيد الشهداء و  اله

 إلى من علقت شرف حبه وساما في صدري.........وطني

 

                                                                                           

 لى .. كل من تمنى وأراد لي النجاح بصدق ...إ
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الحمد هلل الذي جعل الحمد مفتاحًا لذكره الحمد هلل الذي ال يحمد عله السوء سواه 

فبجبله قويت عزيمتي و به كان توفيقي وعليه توكلي والصبة والسبم عله نور الهدى 

ن أتقدم بالشكر الجزيل إله أيطيب لي  ففي البدء بعد الطاهرين، آمامحمد واله الطيبين 

عميد  احمد عبد االميرأ.د  وعله رأسها )لبدنية وعلوم الرياضة كلية التربية اعمادة 

إلتاحتهم لي  ولجنة الدراسات العليا ( المعاون العلمي د. فبح حسن عبد اهلل .أ و الكلية

 الفرصة إلكمال دراسة الدكتوراه ، فجزاهم اهلل عني ألير الجزاء . 

أ.د. ) دراستيعله  المشرف السيد وبكل اعتزاز ووفاء أسجل ألالص شكري وامتناني إله

جل إتمام البحث أمن جهود مأللصة وأراء علمية من  رحيم رويح حبيب( لما بذله

ألراجه بالصورة العلمية ، فأسأل اهلل أن يمن عليهم بالصحة والعافية. ويتقدم الباحث  وا 

المعاون العلمي السابق عله ما ابداه من  اله  أ.د. علي عطشان  بشكره وامتنانه

أتقدم بالشكر الجزيل ن أيطيب لي و ودعم ومتابعة متواصلة اثناء فترة الدراسة  مساعدة

الذين ساندوني طوال مدة بحثي   الدكتوراهفي دراسة  واالمتنان العميق ألساتذتي األفاضل

وما بأللو عله بتوجيهاتهم العلمية السديدة كًب في األتصاصه فشكرًا لهم ولصبرهم 

 عينة الدراسة أن أتقدم بالشكر الجزيل إله  إله العـرفانيدفعني واجب  الجميل معي.

 الشكر والتقدير
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المتسابقين الشباب وعله راسهم المدرب الدولي  القدير  علي المحاويلي في االشراف 

كما ال يفوتني أن اشكر ، والمتابعة المتواصلة عله اعداد المتسابقين وحثهم عله االنجاز

الكلمات وتتبعثر األحاسيس لكم مني أجمل الزهور  يهزمبء الدراسة ففي أسمائكم تت

أحبتي جميعًا لمساندتهم الصادقة فقد كانوا ألير سند وعون طوال مدة الدراسة والبحث ، 

واتقدم بالشكر  ،  ويكفيني أن حضوركم كان له بصمة هنا ومودتكم تبقه دافعًا لي 

هم المساعدة في انجاز كلية ألبدائالوالعرفان اله السادة الموظفين والموظفات في 

 جزائهم اهلل جزاء المحسنيناالطروحة وتوفير المصادر العلمية والطباعة 
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ر تدريبات عتبة القدرة القصوى ودون القصوى في التحمل الخاص وبعض تأثي)  

 (متر شباب 1500المتغيرات الفسيولوجية  وإنجاز ركض 

   رويح حبيب,رحيم  د.  أ:  المشرف                       طالب شهد غانم:  الباحث    
shuhaid@gmail.comtaleb                           raheem.habeb@qu.edu.iq                    

 

ضمن   1500 ركض مسابقة تباينت اراء الكثير من ألبراء التدريب في تحديد نسبة تطور
الهوائية  اتمزيج من القدر  تعدكونها البرامج التدريبية ومدى تأثيرها عله مستوى االنجاز الرقمي 

)عتبة القدرة ( ي معرفة مدى تاثير هذه التدريباتاهمية البحث ف، لذا جاءت  والبهوائية
القصوى ودون القصوى وفق الزمن المستهدف  في التحمل الألاص وبعض المت يرات 

نجاز ركض الفسيولوج متر وذلك لتساعد المدرب ل رض التعرف عله نقاط القوة  1500ية وا 
والضعف لبعبين حته يمكن معالجتها. ، فمن هذا المنطلق تركزت مشكلة البحث من ألبل 
اعداد تدريبات وفق عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى )مبني عله ضوء الزمن المستهدف 

التحمل الألاص وبعض المت يرات الفسيولوجية والمستوى  من اإلنجاز ( ومدى تأثيرها في
الرقمي لهذه الفعالية ، اذ هدفت الدراسة اله اعداد تدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى 
 –وفق الزمن المستهدف والتعرف عله تاثير تلك التدريبات في التحمل الألاص ) تحمل السرعة 

( 1500حامض البكتيك(  وانجاز ركض)–الوكسجين حد األقصه الستهبك اال-تحمل القوة 
 -متر ،فقد استألدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين)التجريبية 

الضابطة( لمبئمته طبيعة البحث بعد ان تم تحديد مجتمع البحث من العبي شباب اندية 
ي ركض المسافات المتوسطة الدغارة ( بالعاب القوى ف –نفر  –محافظة الديوانية )عفك 

 – 2019(  متسابقين  للموسم الرياضي ) 10( سنة والبالغ عددهم  ) 19 -18وبأعمار من) 
( 5( وبالطريقة العشوائية تم تقسيمهم اله مجموعتين )تجريبية وضابطة (  وبواقع ) 2020

اجرى الباحث متسابق لكل مجموعة بعد ان تم  تكافؤ المجموعتين في مت يرات الدراسة ، وقد 
 االألتبارات البدنية والفسولوجية القبلية والبعدية األتبارات قياس نسبة تركيز حامض البكتيك في 

باللغة  االطروحةص لخستم
 العربية

 

mailto:shuhaid@gmail.com
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متر، األتبار تحمل السرعة وتحمل القوة ، األتبار  1500الدم قبل الجهد وبعدة وانجاز ركض 
الستهبك ( دقيقة لقياس القدرة الهوائية القصوى والحد االقصه  6ميني  كوبر ركض ) 

االوكسجين من ألبل النتائج استنتج الباحث اله وجود فروق معنوية بين مجموعتي البحث في 
مت يرات الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية، ومن ألبل ماتم استنتاجة يوصي الباحث اله 
ضرورة اهتمام مدربي ركض المسافات المتوسطة والطويلة بتدريبات عتبة القدرة القصوى واقل 
من القصوى وفق الزمن المستهدف من اإلنجاز في تنمية كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي وتحمل 
حامض البكتيك في الدم الطول فترة اثناء االداء ، التاكيد عله التدريبات ذات الشدة القصوى 
واقل من القصوى لمسافات مألتلفة في تطوير التحمل الألاص واالحد االقصه الستهبك 

 متر .    1500، متر  800وألاصة في في فعالية ركض االوكسجين 
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 الصفحة االول الفصل التسلسل
  الموضوع

 2 التعريف بالبحث 1
 3 - 2 المقدمة وأهمية البحث 1 - 1

 4 - 3 مشكلة البحث 2 - 1
 4 أهداف البحث 3 - 1
 4 فروض البحث 4 - 1
 5 مجاالت البحث 5 - 1
 5 المصطلحات تحديد  6 - 1

 

 

 الصفحة الموضوع التسلسل
 أ العنوان 1
 ب اآلية القرآنية 2
 ت إقرار المشرف 3
 ث إقرار المقوم اللغوي 4
 ج إقرار لجنة المناقشة والتقويم 5
 ح اإلهداء 6
 د -خ  الشكر والتقدير 7
 ر -ذ  باللغة العربيةاالطروحة  مستخلص 8
 ع-غ –ظ -ط-ص-ش-س-ز المحتويات 9



 

 

 الصفحة الثاني الفصل التسلسل
  الموضوع

 7  -الدراسات النظرية والمشابهة :  -2 2
 7 الدراسات النظرية :  2-1
 Training threshold 7 - 10عتبة التدريب :  1- 1- 2
 Aerobic–Anaerobicالالهوائية –قياس العتبة الهوائية 2- 1- 2

Thresho ld test 
 

11  

 Anaerobic Threshold Test 11- 12 الالهوائية العتبة إختبار 3- 1- 2
 وال المتوسطة المسافات بركض الالهوائية العتبة قياس طريقة 4- 1- 2

 طويلة
12 

 14 - 13 متر 1500 ركض متسابقي مميزات 2-1-5
 19 - 15  الخاص بالتحمل متر(  1500) ركض عالقة 2-1-6
 20 - 19 1500 ركض فعالية في الالعب سرعة على تؤثر التي العوامل 2-1-7
 20   متر 1500 ركض متسابقي تدريب 2-1-8
 Race – Pace – training 21 السباق بسرعة التدريب   2-1-9
 22 - 21   القصوى الزمن من استنتاجه وكيفية المستهدف الزمن 2-1-10
 23 متر 1500 ركض لمتسابقي والالهوائية الهوائية التنمية اهمية 2-1-11
 25 - 23  متر 1500 ركض في والالهوائي الهوائي التحمل تنمية طرائق 2-1-12
 انظمة وفق 1500 ركض مسابقة في التدريب حمل تشكيل 2-1-13

 الطاقة
25 - 26 

 30 - 26    متر 1500 ركض تطوير متطلبات 2-1-14
 31 - 32 ( Vo2max)  االوكسجين الستهالك االقصى الحد 2-1-15
 المسافات ركض في االوكسجين الستهالك االقصى الحد اهمية 2-1-15-1

 المتوسطة
32 - 33 

 35 - 33 القصوى الهوائية السرعة 16 – 1 – 2
 VO2MAX 35 القصوى الهوائية السعة على تؤثر التي العوامل 1- 2-1-16
 VO2MAX 35 - 36 القصوى الهوائية السعة تطور كيف   2 - 2-1-16
 37 - 36 متى يتم تنفيذ هذا التمرينات وعدد مرات تكرارها في األسبوع   2-1-16-3



 

 

 

 37    الالكتيك حامض   2-1-17
 38 - 37 وبعده البدني الجهد قبل الدم في الالكتيك حامض تركيز نسبة 2-1-17-1
 39 - 38 الرياضي والتدريب الالكتيك حامض 2-1-17-2
 40 - 39  التدريب في الالكتيك حامض مؤشر أهمية 3 -2-1-17
 42 - 40  العضلي والتعب الالكتيك حامض 4 – 2-1-17

 43     الدراسات المشابهة  2-2
 44 - 43 2006   دراسة رحيم رويح حبيب 2-2-1
 45 - 44 2007 مطرود حسين ميساء دراسة 2-2-2
 46 - 45  2008  خان ميرزا احمد طارق     3 -2 – 2
 46 المشابهة الدراسات ومناقشة تحليل 2-2-3

 الصفحة الثالث  الفصل التسلسل
  الموضوع

 58 هجية البحث واالجراءات الميدانيةمن 3 3

 58 منهج البحث 1- 3
 58 البحث مجتمع  2 – 3
 59 تحديد متغيرات الدراسة 3 - 3
 59 متغيرات الدراسةتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في  1- 3 – 3

 59 ادوات جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة 4- 3
 59 ادوات جمع المعومات 3-4-1
 59 المالحظة 1 – 3-4-1
 60 المقابالت الشخصية   1-2 -3-4

 60 االجهزة والوسائل المستخدمة 3-5
 61  االختبارات   6 -3
 61 المستخدمةاالختبارات و القياسات مواصفات  1 - 6 – 3
 61 االختبارات البدنية 1 – 1- 3-6

 61 اختبار الركض بالقفز) باوزنك ( لمدة دقيقة 



 

 

 

 

 61  م 600 اختبار ركض  

 62 ( دقيقة 6اختبار ميني كوبر ركض )  

 63 القياسات الفسيولوجية 2 – 1 -3-6

 قياس نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم 
63 

 ( Vo2max)  الستهالك االوكسجينقياس الحد االقصى  
 

66 

 66 متر 1500اختبار ركض  
 67 االستطالعية اربالتج 7- 3
 67 التجربة االستطالعية األولى 7-1- 3
 68 التجربة االستطالعية الثانية   2 -7 - 3
 68 التجربة االستطالعية الثالثة 3- 7- 3

 69   التصميم التجريبي 3-8
 69 البرنامج التدريبيتصميم     9 – 3
 70 القبلية والقياسات االختبارات   3-10
 72 التدريبي البرنامج تطبيق   3-11
 73  البعدية والقياسات االختبارات   3-12
 73 اإلحصائية الوسائل 13 - 3



 

 

 الصفحة الرابع  الفصل التسلسل
  الموضوع

 وتحليلها عرض نتائج متغيرات الدراسة  للمجموعتين التجريبية والضابطة   4
 -:  ومناقشتها

76 

 76  -عرض وتحليل نتائج اختبار تحمل السرعة للمجموعتين التجريبية والضابطة:   1- 4
 78  عرض وتحليل نتائج اختبار تحمل القوة للمجموعتين التجريبية والضابطة    2 – 4
 80  التجريبية والضابطة مناقشة نتائج اختبار تحمل السرعة وتحمل القوة للمجموعتين 3 - 4
عرض وتحليل نتائج اختبار القدرة الهوائية القصوى للمجموعتين التجريبية    4 -4

   والضابطة

82 

 84 مناقشة نتائج اختبار القدرة الهوائية القصوى للمجموعتين التجريبية والضابطة 5 –4
عرض وتحليل نتائج اختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجين للمجموعتين    6 -4

   التجريبية والضابطة
86 

التجريبية  مناقشة نتائج اختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجين للمجموعتين 7 -4
 والضابطة

88 

 عرض وتحليل نتائج اختبار تركيز حامض الالكتيك في الدم للمجموعتين 8 – 4
  التجريبية والضابطة قبل الجهد

90 

مناقشة نتائج اختبار تركيز حامض الالكتيك في الدم للمجموعتين التجريبية    9 -4
 والضابطة قبل الجهد

92 

عرض وتحليل نتائج اختبار تركيز حامض الالكتيك في الدم للمجموعتين  10 -4
 التجريبية والضابطة بعد الجهد

94 

 التجريبية للمجموعتين الدم في الالكتيك حامض تركيز اختبار نتائج مناقشة 11 -4
  الجهد بعد والضابطة

96 

 للمجموعتين للمجموعتين متر( 1500) ركض إنجاز نتائج وتحليل عرض 12- 4
  والضابطة التجريبية

99 

متر للمجموعتين للمجموعتين التجريبية  1500مناقشة نتائج انجاز ركض  13 -4
 والضابطة

101 

 الصفحة الفصل الخامس التسلسل
 110 االستنتاجات 5
 111 التوصيات 6



 

 

 

 

 

 الصفحة قائمة الجداول الجدول
 الموضوع

 مجموعتي بين التكافؤ في المعتمدة للمتغيرات الربيعي واالنحراف الوسيط يبين 6
 البحث

 

71 

 المعتمدة المتغيرات في الفروق وداللة والجدولية المحسوبة وتني مان قيمة يبين 7

 البحث مجموعتي بين التكافؤ في

72 

 وداللة والجدولية المحسوبة ولكوكسن وقيمة الربيعي واالنحراف الوسيط يبين 8

  الختبار والضابطة التجريبية للمجموعتين والبعدي القبلي االختبارين في الفروق

 السرعة تحمل

76 

 االختبار في والجدولية المحسوبة وتني مان وقيمة الوسيط فروق معنوية يبين 9

 والضابطة التجريبية للمجموعتين السرعة لتحمل البعدي

76 

 القبلي االختبار في والضابطة التجريبية للمجموعتين الوسيط تطور نسبة يبين 10
 السرعة لتحمل والبعدي

77 
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  -التعريف بالبحث : -1      

  -:المقدمة واهمية البحث  1-1
شهد العالم في السنوات االخيرة تطورًا كبيرًا في مختلف ميادين الحياة عمومًا وفي 

مذهلة مستويات مهارية وانجازات رقمية  تظهر  اذالمجال الرياضي بشكل خاص ، 
نسمع عن تحقيقها في مختلف االلعاب الرياضية ، اذ تعد المستويات التي توصل اليها 
العديد من ابطال العالم ضربًا من الخيال بعد التقدم الذي حدث في العلوم المرتبطة 
بالمجال الرياضي وال سيما علم التدريب الرياضي وفسلجة التدريب ، ورغم ذلك التقدم 

البد من اجراء المزيد من البحوث والدراسات للتوصل الى العديد من في مجال التدريب ف
الحقائق العلمية من اجل الكشف عن افضل الطرائق واالساليب لتطوير كل فعالية من 
الفعاليات الرياضية بشكل امثل في المحاولة الستثمار الطاقة البشرية القصى حدودها 

تي تتأثر بجميع عناصر اللياقة البدنية ، . ومسابقة العاب القوى تعد من الفعاليات ال
اذ على ضوء هذه العناصر يتوقف مستوى االنجاز في مسابقاتها المختلفة ، كما تؤدي 
العملية التخصصية في فعاليات العاب القوى الى االرتقاء بمستوى النواحي الفسيولوجية  

ة ث ان لكل فعالي) الوظيفية ( من خالل تطوير عمل الجهازين الدوري والتنفسي ، حي
من فعاليات العاب القوى مواصفات ومتطلبات خاصة بها . ومن بين فعاليات العاب 

متر، وما تتميز به المسابقة من  1500القوى ركض المسافات المتوسطة ومنها ركض 
تطور خاص ببعض عناصر اللياقة البدنية وانظمة الطاقة الخاصة بها للوصول الى 

هزة العضوية الداء وتحمل الجهد اثناء السباق لتحقيق افضل التكيف الفسيولوجي لالج
زمن ممكن ، اذ اصبح ركض المسافات المتوسطة في االونة االخيرة مجاالً خصباً للخبراء 

اجراء الدراسات والبحوث في  طريقن عوالباحثين في مجال التربية الرياضية ، وذلك 
على اعضاء واجهزة الجسم المختلفة  هذا المجال وخاصة المتعلقة بتأثير تلك السباقات

للتعرف على ما تحدثه تلك السباقات والتدريبات من تغيرات وظيفية وكيميائية على 
 ًا على االداء بشكل عام لتحقيق افضل النتائجالجسم المختلفة وبما ينعكس ايجاباجهزة 
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متر والتي  1500ركض المسافات المتوسطة ، مسابقة ركض  ين  مسابقاتومن ب  .
اولمبيًا وعالميًا وذات طابع خاص بما تتميز به  متعةاالكثر اثارة و  من الفعاليات تعد

هي  1500من سرعة العداء وتحمل ركض المسافات الطويلة ، وبما ان مسابقة ركض 
ي الكثير من خبراء التدريب ف مزيج من القدرة الهوائية والالهوائية ، فقد تباينت اراء

تحديد نسبة تطور هذه القدرات ،  ضمن البرامج التدريبية ومدى تأثيرها على مستوى 
متر تقع بين  1500وبما ان طبيعة اداء سباق ركض االنجاز الرقمي لهذه الفعالية . 

ية لالمتسابق خالل اداء هذه الفعا يتعرضسوف النظامين الهوائي والالهوائي ، لذا 
لحالة العتبة الفارقة الالهوائية والتي يختلف توقيت ظهورها بين متسابق واخر تبعًا 
لحالتهم الوظيفية والتدريبية ، ومن هذا المنطلق تكمن اهمية البحث في معرفة مدى 
تاثير هذه التدريبات)عتبة القدرة ( القصوى ودون القصوى وفق الزمن المستهدف  في 

نجاز ركض التحمل الخاص وبعض الم متروذلك لتساعد  1500تغيرات الفسيولوجية وا 
 المدرب لغرض التعرف على نقاط القوة والضعف لالعبين حتى يمكن معالجتها . 

 
  -مشكلة البحث :   2 -1

ي ركض فمنتخب وطني سابق بالعاب القوى  بوصفه العبمن خالل الخبرة الميدانية للباحث 
 1500الرقم القياسي العراقي للناشئين لفعالية ركض المسافات المتوسطة والطويلة وصاحب 

ولحد االن ومثل العراق بكثير من البطوالت  1982( دقيقة عام  3.55.33متر وقدره ) 
المحلية والدولية واطالعة على العديد من المصادر والمراجع العلمية واراء الخبراء في التدريب 

اإلنجاز في ركض المسافات المتوسطة الرياضي ، الحظ هناك تباين وتذبذب في مستوى 
أصبحت تلك الفعالية من المسابقات ذات الطابع  ، اذمتر 1500والطويلة ومنها فعالية ركض 

السريع في معدل السرعة نتيجة ماتوصل اليه العالم من انجاز ، وما تتميز بها من أسلوب 
باق لركض" في بداية الستكتيكي سريع، اذ انها تتطلب زيادة في الشدة المستخدمة " سرعة ا

او في منتصفه فضال عن زيادة  الشدة  في االمتار االخيرة من نهاية السباق مما يؤدي الى 
تغيير مواصفات الشدة المستخدمة والتحول من الطاقة الهوائية الى الطاقة الالهوائية ، فمن 
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اعداد تدريبات وفق عتبة القدرة القصوى  طريق نعتركزت مشكلة البحث وذلك هذا المنطلق 
الزمن المستهدف من اإلنجاز ( ومدى تأثيرها في التحمل  وفقواقل من القصوى )مبني على 

الخاص وبعض المتغيرات الفسيولوجية والمستوى الرقمي لهذه الفعالية ، وذلك لغرض 
ه الرقم ع ما توصل اليالمساهمة في تحقيق وتطوير المستوى الرقمي العراقي للشباب مقارنة م

 .العالمي و  العربي واالسيوي
 
  -اهداف البحث :  1-3 

 يهدف البحث الى :        
 تدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى وفق الزمن المستهدف ( اعداد -1
التعرف على  تأثير تدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى وفق الزمن  -2

المتغيرات  وتحمل القوة ( –الخاص ) تحمل السرعة  المستهدف  في التحمل
حامض الالكتيك(  وانجاز  -–الفسيولوجية )الحد األقصى الستهالك االوكسجين 

( متر  1500ركض)  
 المجموعتين التجريبية والضابطة  بينفي متغيرات الدراسة الفروق التعرف على  . 3
   -فروض البحث :  1-4

  -يفترض الباحث ما يأتي :
هناك تأثير لتدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى وفق الزمن المستهدف ( .1

والتدريبات التقليدية في متغيرات الدراسةةةةةة لالحتبارات القبلية والبعدية لكال المجموعتين 
 .التجريبية والضابطة  

 هناك فروق معنوية في تاثير تلك التدريبات بين المجموعتين التجريبية والضةةةةةةابطة.2
تدريبات )عتبة القدرة وفق الزمن  في متغيرات الدراسةةةةةةة ولصةةةةةةالح المجموعة التجريبية

 المستهدف (   
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 مجاالت البحث :    5 - 1    
المجال البشةةري : متسةةابقي شةةباب اندية محافظة القادسةةية بالعاب القوى في  1-5-1

 . 2020 – 2019للموسم  ( العب 10والبالغ عددهم ) ركض المسافات المتوسطة
 .بالديوانيةالمجال المكاني : مضمار العاب القوى في نادي عفك الرياضي  1-5-2
  2020/   1/  4 ولغاية   23/10/2019المجال الزمني :     1-5-3
 تحديد المصطلحات : 1-6  

 عتية القدرة :
 طاقة تجهيز في المطلوب الطاقة نظام وفقعلى  العمل على الرياضي جسم قدرة 

اوهي  التحمل ، وسباقات فعاليات في التدريبي الحمل ومدة لشدة تبعاً  الحركي األداء
 شدة إزدياد الالهوائي مع الطاقة نظام إلى الهوائي الطاقة نظام من اإلنتقال نقطة
 .  أكثر األداء

 تعني بذل شغل  بأقل زمن ممكن وهذا يعني ارتباط القوة بالمسافة المنجزة  القدرة
ساوي ت هاكونالقدرة  حسابوالزمن المستغرق في قطع هذه المسافة ، وبهذا يمكن 

 لذا فأن القدرة تشير إلى السرعة التي تبذل في أثناء الجهد ، 1السرعة × القوة 

                                                           
  1  صريح عبد الكريم الفضلي : تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي ، بغداد : مطبعة العكيلي ،2007
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  -الدراسات النظرية والمشابهة :  -2
 الدراسات النظرية :  2-1
 Training threshold  (1 )عتبة التدريب :  1- 1- 2
يستطيع جسم الرياضي أن يعمل وفق نظام الطاقة المطلوب في تجهيز طاقة األداء الحركي )

أيض  عمليالاذ تتطور تبعًا لشددددددددددددل ومدل الحمل التدريبي في فعاليال وسدددددددددددباقال التحمل    
الطاقة ويزداد إستعداد جسم الرياضي فيها باإلنتقال بنظام تجهيز الطاقة الهوائي من إستخدام 

ود إلى إسددددددتخدام المواد الكربوهيدراتية   ومع إزدياد شدددددددل األداء أكمر يبدأ الجسددددددم الدهون كوق
بتغيير نوع نظام تجهيز الطاقة من النظام الهوائي إلى النظام الالهوائي . وأمناء تغير نظام 
الطاقة من النظام الهوائي إلى النظام الالهوائي وهو نظام التحلل الكاليكولي الالهوائي   يبدأ 

(   ويرتفع مسدددددددددددتوا تركيز الحامض  Lactic-acidمع حامض اللبنيك ) الالكتيك اسددددددددددديدتج
كأحد مخلفال عمليال تبادل مواد الطاقة في الدم   ويعتمد مستوا التركيز في الدم على قدرل 
جسددم الرياضددي على التخله من  أو تحمل  رذم هذا التركيز واإلرتفاع . وعندما يبلت مسددتوا 

ملمول/بددالدددم ( بددالدددم يبدددأ إنتقددالدد  تدددريجيددًا إلى  10ليمول / لتر  أي بحدددود م 2التركيز إلى )
المجاميع العضدددلية العاملة بشدددكل سدددريع . أن هذا المسدددتوا من تركيز حامض الالكتيك بالدم 

(    1978والعضددددددددددددددالل أطلق علي  مجموعة من العلماء ) كندرمان   سدددددددددددددديمون   كويل   
 Aerobeهوم العتبدددة الهوائيدددة بددداللغدددة األلمدددانيدددة   ( مف 1976وكدددذلدددك ) مدددادير و خرون  

Schwelle  ( والتي يبلت مسددددددددددددتوا حامض الالكتيك فيها   )مليمول / لتر (   والعتبة  2,0
(   عندما يبلت مسدددددددتوا حامض الالكتيك فيها  Anaerobe Schwelle)        الالهوائية 

اتين العتبتين يتم اإلنتقدددال من ملمول/بدددالددددم (   وبين هددد 80مليمول / لتر   بحددددود  4,0) 
  وبذلك إستخدمل هذه المفاهيم والمعلومال (نظام الطاقة الهوائي إلى نظام الطاقة الالهوائي 

في عمليال توجي  برامج التدريب باأللعاب والفعاليال الرياضدددددددددية نتيجة التجارب والدراسدددددددددال 
ل إلى بوطة   اليمكن التوصددددددددالفسدددددددديولوجية .أما بالنسددددددددبة لقيم هذه العتبال الحقيقية والمضدددددددد

معرفتها إال بعد سددنوال طويلة من التدريب والتأقلم الحاصددل للجسددم ومراقبة ردود فعل الجسددم 
                                                           

 77ص  .2007,  , الدوحة,  القطرية االولمبية اللجنة,  الرياضي للتدريب والكيميائية الفسيولوجية ألسسا:  حسن رحيمة جبار -1
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الالزمة وتحليالل الدم اآلنية بعد الجهد بالملعب   وبذلك  الفسدددديولوجية  مم إجراء اإلختبارال 
ن . أما ق نظام للطاقة معييسددهل تحديد شدددل الحمل المطلوب للرياضددي فيها امناء التدريب وف

بالنسدددددبة للرياضددددديين في فعاليال القول المميزل بالسدددددرعة كفعاليال الومب والقفز والرمي بألعاب 
المضدددددددددددمار والميدان  ق يمكن أن تقع العتبة الالهوائية لديهم أعلى من مسدددددددددددتوا حدود تركيز 

اضددددددددددددددديين المدربين مليمول / لتر ( بالدم   ولدا الري 4,0حامض الالكتيك أي أعلى من ) 
جيدًا على التحمل أقل من هذا المسددددددددددتوا . وتلعب العتبة دورًا هامًا في المقارنة بين إنجازال 
الرياضدددديين في فعاليال التحمل وذلك لفختالفال في المسددددتوا مقارنة بالقدرال األوكسددددجينية 

وظائ  ل القصدددددددوا التي تتعرض للتحسدددددددن والتقدم امناء عمليال التأقلم والتكي  التي تحصدددددددل
الجسددددددددم بالتدريب   لذلك وعلى هذا األسددددددددا  سددددددددو  تصددددددددب  عملية توجي  عمليال التدريب 

 .( 1) ل ق ي للتدريب أفضملمرتبطة بمعرفة مستوا هذه العتبال أكمر ويصب  المستوا الع
وألجل تحديد المشاكل األخرا المتعلقة بشدل حمل التدريب يجب مالحظة منحنى مستوا 
حامض الالكتيك مع اإلنجاز ) أمملة للعالقال بين اإلختبار وأجهزل التحليل   واإلختبار 
 وتقييم المخطط   ومسدددددددددددتوا الحالة الغذائية وحالة ماقبل التحميل البدني (   هذا ما أكده 

 ( . 1987  براومان وبوزل وماسين    1990) فايسن هيك  
أن متطلبال قدرل التحمل تصدددددب  لذلك من الشدددددروط والقواعد األسددددداسدددددية إلمدادال طاقة 
األداء الحركي للرياضددددددي أمناء التدريب أو أمناء المنافسددددددة   كما يجب أن تناسددددددب  ليال 

ب الخاصددددددددددددددة تدريتجهيز الطاقة هذه المتطلبال التدريبية لدا عمليال التخطيط لبرامج ال
     واإلشددددددددددددرا  عليها جيدًا . أن األحمال التدريبية التي تقع دون مسددددددددددددتويال العتبة الهوائية
) التعويض ( تتددأمر قلياًل   في حين يتم تددأمر وتحسدددددددددددددددن مجددال حمددل التدددريددب  وكددذلددك 
المسددتوا األعلى قلياًل من العتبة الهوائية وهو التحمل األسدداسددي أيضددًا . كما ان المميرال 

الحوافز الممالية لتدريب قدرل التحمل تظهر في مجال حمل تدريبال التحمل األسددددداسدددددي  و 
وهذا يعني أمناء األحمال بمسدددتوا العتبة الالهوائية . أما األحمال التدريبية التي تقع فوق 
مسدددددددددتوا العتبة الالهوائية بشدددددددددكل واضددددددددد    يجب أن تبدأ حالما تتماشدددددددددى وتتطابق مع 

                                                           

   1- حكمت عبد الكريم فريحات : فسيولوجيا جسم االنسان , مكتب ةدار الثقافة والنشر والتوزيع , عمان , 1995, ص76
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لخاصددة بالسددباقال في تلك الفعالية أو المسددابقة الرياضددية   فعلى متطلبال قدرل التحمل ا
م   سددددددباق الدراجال الهوائية للسددددددرعة على المضددددددمار   400سددددددبيل الممال سددددددباق عدوا 

رياضة التجذي  . ففي هذه الفعاليال واأللعاب الرياضية يجب على الرياضي أن يتدرب 
التحمل الخاصة والمطابقة لشدل  بشدل حمل دون األقصى والحمل األقصى أيضًا لقدرال

أما بالنسدددددددددددددددبة لتدريبال قدرال التحمل ل لعاب والمنازالل المنائية  المنافسدددددددددددددددال فيها .
كالمصارعة والجودوا والفنون القتالية والمالكمة ...إلخ   ال يزال عدم وضوح الرؤيا تمامًا 

لة ابة مشددددددددددكبخصددددددددددوه متطلبال أحمال المنافسددددددددددال وتأميراتها الفسدددددددددديولوجية   كما نج
متطلبال بناء أنظمة الطاقة لهذا النوع من األحمال وبناء البرامج التدريبية الخاصدددددددددددة بها 
أيضددددددددددددددًا . وبجانب أزمان التحميالل وفترال الراحة بينها   يمكن حسددددددددددددددابها في تدريبال 
قدرال التحمل عندما يتم إسددددددددددددددتخدام مهارال وحركال النزال واأللعاب والتمارين واأللعاب 

لها   بمسددددددداندل الزميل أمناء التدريبال أو الخصدددددددم أمناء النزاالل   بحي  ترتفع  المشددددددداب 
شدددددددل وسددددددرعة وقول األداء وفقًا لمتطلبال النزال نفسدددددد    كما يجب أن ترتفع مكونال تلك 
األحمال وبشكل واض  أعلى من متطلبال حمل المنافسال أمناء التدريبال وهكذا يمكننا 

ن تدريبال وأحمال قدرل التحمل الخاصدددددة بهذه الفعاليال   تحقيق األهدا  الموضدددددوعة م
ذلك من  (  1)( بوفسددددور جورو برووك  و ماكليالن وكذلك بيتر هوفمان )  اذ يبين كل من

خالل ايضددددداح ميكانيكية تبادل الطاقة من خالل انظمة الطاقة المعروفة كما في المراحل 
 االتية 

 
 
 
 
 

                                                           
1- BEOHER,thibodeau,.G.InjuryAssessment 2nded, COLLGE, Publishing ,st1989 J. 

louis,, p.205.       
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 المرحله االولى 

(  قفعندما تبدأ العضددددددددددالل SHUTTLEلحامض الالكتيك حركة بندولية)فهم يجدون ان 
بالعمل يتكون تركيز الالكتيك في المايتوكوندريا اوال وبازدياد العمل يغادر هذا الحمض 
الى محيط الخليددة والعودل الى المددايتوكوندددريددا وهنددا اليمكن ايجدداد الالكتيددك في الدددم وهددذا 

الندد   Aerobe schwelleاو Aerob Thresholdمددايطلق عليدد  بددالعتبددة الهوائيددة او   
 ( 1)الحامض لم يغادر الخلية بعد ق 

 المرحلة الثانية 
عندما تسددددددتمر العضددددددالل بالعمل يزداد تركيز الحامض الالكتيكي في الخلية الى ان يتم 

(وفي هددذه الحددالددة يمكن قيددا  blood systemاختراق جدددار الخليددة متوجهددا الى الدددم)
لدم وفي هذه الحالة يكون معدل تكوين الالكتيك مسدددداويا لمعدل هدم نسددددبة الحامض في ا

 او ازالة الالكتيك اي حالة توازن الن  الجسم يكون قادر على انجاز العمل العضلي
 المرحلة الثالثة 

عندما يستمر العمل العضلي يتزايد تركيز الالكتيك في الدم بحي  تكون هذه الزيادل اكبر 
لالكتيك بواسدددطة عضدددالل القلب والكبد الن  في هذه الحالة يكون من معدل ازالة الجسدددم 

نقل االوكسددددددددجين الى العضددددددددالل العاملة ذير كافي حي  هو المسددددددددوؤل عن نقل توفير 
حالة التوازن لقيمة الالكتيك وفي هذه الحالة نتكلم عن العتب  الالهوائية الن الجسددددددددددددم في 

 Aerobe_Anaerobeائي )هدددددددذه النقطدددددددة يتحول من العمدددددددل الهوائي الى الالهو 
schwelle ولذلك وباسددددتمرار الجهد العضددددلي يزداد الحامض الالكتيكي بشددددكل سددددريع  )

 ( 2) الى ان ينقطع الرياضي عن مواصلة العمل الرياضي الن  اليستطيع ذلك . 
 
 

                                                           

1 - Campbell ,E&edi : clinicians , physiology , F the. Edi . Blackwell.sientific 
publication , oxford London .1984 .p.352  .  
2 - Carafoli, E : calcium pump of the plasma membrane , physiol 1991. Rev;71-
129., 
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 Aerobic–Anaerobic Thresholdالالهوائية –قياس العتبة الهوائية 2- 1- 2

test 
 aerobicالعتبدددة الهوائيدددة   هي نقطدددة إبتدددداء نظدددام تجهيز الطددداقدددة الهوائيدددة بدددالعمدددل ) 

energy system  من أقصدددددددددى معدل لضدددددددددربال القلب بالدقيقة    %65(   وهي تبلت
 ضربة بالدقيقة دون مستوا العتبة الالهوائية . 40وهي تبلت 

نتقال نظاالعتبة الالهوائية   هي نقطة إبتداء تجمع حامض الالكتيك  م بالعضدددددددددددددددالل وا 
 قويمكن أن تقع هذه تجهيز الطاقة بالجسدددددددددددددددم من النظام الهوائي إلى النظام الالهوائي  

 40( من أقصدددددى معدل لضدددددربال القلب بالدقيقة   وحوالي %90 - %80) النقطة من 
 (  1 )ضربة بالدقيقة أعلى من مستوا العتبة الهوائية   ويمكنك التأكد منها باإلختبارق 

 : Anaerobic Threshold Testإختبار العتبة الالهوائية  3- 1- 2
العتبة الالهوائية وكما تم تعريفها سددددددددددابقًا بأنها نقطة إنطالق وبدأ تجمع حامض الالكتيك 

من المعدل األقصددى لضددربال  %90 - %85بالعضددالل ويمكنها أن تكون في مسددتوا 
هي  لعتبة الالهوائية لجسددددددم الرياضددددددي  القلب بالدقيقة . والطريقة األكمر دقة في تحديد ا

زيددارل أحدددا المختبرال الفسددددددددددددددديولوجيددة التي تقوم بهددذا العمددل   وبددذلددك يتطلددب ممددل هددذا 
اإلختبار مبالت مالية ووقل   كما يتطلب أخذ عينال من الدم متعددل ألجل قيا  تركيز 

قيا  تبار و حامض الالكتيك أمناء الجهد البدني . وهذا اإلختبار مشددددددددددددددداب  لحد كبير إخ
. (   وقيا  المعدل القصددددددددى لعدد VO2maxالقدرل األوكسددددددددجينية القصددددددددوا للجسددددددددم ) 

وبما أن هذا النوع من  (2)( ق. Maximum Heart Rateضدددددددددددددددربال القلب بالدقيقة ) 
اإلختبارال قد ال تتوفر للبعض وخاصدددة المدربين   يمكننا إيجاد وتحديد العتبة الالهوائية 

التي سدددددو  يتم تناولها الحقًا ال تتصددددد  بدرجة الدقة  ائقبطرق سدددددهلة أخرا   وأن الطر 
د تفي قالعالية التي تتصدددددددد  بها اإلختبارال المختبرية التي تم وصددددددددفها سددددددددابقًا   ولكنها 

                                                           

1- محمد سمير سعد الدين : علم وظائف األعضاء والجهد البدني ، ط3 االسكندرية ،توزيع منشأة المعارف ، 2000 ، 
93ص       . 

 2- محمد حسن عالوي : علم التدريب الرياضي ، ط2، لقاهرة ، دار المعارف  ، 1992 ، ص76  
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ل بأنها طرق ومؤشددددددرال جيد نعدهابالغرض وتناسددددددب كمير من الرياضدددددديين   ويمكننا أن 
بالمجال التدريبي ولي  البحمي   اي يجب أن تجرا اإلختبارال الفسددديولوجية بالمختبرال 

ة الميداني ائقألجل البحو  العلمية ألنها أكمر دقة وصددددددددددق وموضدددددددددوعية . أما هذه الطر 
تائجها مقبولة ألنها سددو  تعتمد على مؤشددر معدل ضددربال القلب فهي سددهلة وبسدديطة ون

 بالدقيقة أيضًا 
 
 (1)  طريقة قياس العتبة الالهوائية بركض المسافات المتوسطة والطويلة 4- 1- 2

من الطرق المتبعة لقيا  العتبة الالهوائية في ركض المسددددددافال المتوسددددددطة والطويلة  إذ 
 Threshold Heart Rateذالبًا ما يتم قطع هذه المسافة بمستوا ومعدل عتبة القلب) 

 1كم أو  1(   لذلك يسدددددتوجب إجراء قياسدددددال النبض عل طول مسدددددافة السدددددباق أي كل 
اقتك وتحملك جيد سدددددددددو  تركض بسدددددددددرعة مابتة تقريبًا اي ميل . إذا كنل مدربًا جيدًا ولي

بمعدل نبض مابل بمسدددددددددتوا معين   أما بالنسدددددددددبة ل فراد ذير المدربين سدددددددددو  يقومون 
بالركض بسددددرعة متغيرل وذالبًا ما تكون فوق مسددددتوا عتباتهم الالهوائية و سددددو  تقودهم 

ي معدل هبوط كبير فهذه السددددددددددرعة إلى إرتفاع النبض عاليًا ومعدل التنف  ويصدددددددددداحبها 
سددددددرعة الركض بسددددددبب عامل التعب الذي يطرأ على أجسددددددامهم   وأحيانًا يصدددددداحب هذه 
األعراض اإلحسدددددددددددا  بالحرقان في عضدددددددددددالل الرجلين   وفي حالة حصدددددددددددول ممل هذه 
األعراض أمناء السددددددددددباق عليك تفقد عدد ضددددددددددربال قلبك مباشددددددددددرل لكي تكتشدددددددددد  عتبتك 

كم للرياضدديين ألجل  10راء إختبار تجريبي لركض الالهوائية الخاصددة . لذلك يمكنك إج
 تحديد مستوا هذه العتبة   وعليك أن تمنحهم راحة ليوم قبل اإلختبار وعدل أيام بعده .

 
 
 
 

                                                           

 1- كمال جمال الربضي : التدريب الرياضي للقرن الحادي والعشرين , ط2, الجامعة األردنية , 2004 , 96ص
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 متر  1500مميزات متسابقي ركض  2-1-5

 : مميزات جسمية : اوالً 
متر من طوال القامة   نحي  القوام   خالي من  1500فضددل اختيار متسددابق ركض ي  

الشددحوم   خفي  الوزن   اال ان هذه المواصددفال ليسددل مابتة بأسددتمرار اذ ظهر عدد من 
 . (1)ابطال هذه المسابقة ممن اليمتلكون الكمير من هذه المواصفال 

 ثانيًا : مميزات نفسية : 
والعزيمة والتصدددددددميم   اذ ان طول المسدددددددافة تظهر على المتسدددددددابق تعب توفر قول االرادل 

يسددددددددددتلزم من  الممابرل والتغلب على عوامل اليأ  ويحتاو المتسددددددددددابق الى الذكاء من اجل 
القددددرل على توزيع الجهدددد وكدددذلدددك التعر  على المتسدددددددددددددددددابقين االخرين في كيفيدددة توزيع 

ى المقدرل الشخصية للفرد فقط بل متر اليعتمد عل 1500مجهودهم   اذ ان سباق ركض 
تسدددتلزم التفكير في مقدرل االخرين   فمسدددافة السدددباق تسدددتلزم توزيع الجهد وهذا يحتاو من 

لك ذ فضدددددال عناسدددددا  مقدرت  الشدددددخصدددددية  المتسدددددابق قدر من الذكاء لتوزيع جهده على
 ( 2)الخطة التي ينهجها المتسابقون االخرون في توزيع جهدهم. 

  -ثالثًا : مميزات فسيولوجية : 
قول  لىمتر بعنصر تحمل السرعة   اذ تحتاو هذه الفعالية ا 1500يتميز متسابق ركض 

التي تمكن المتسابق في ركض مسافة السباق دون ان تنقه التحمل الممزوجة بالسرعة 
زل الجسم هدرجة االنتاجية وبسرعة متناسبة ددددددددد وترتبط هنا قول التحمل بالقدرل الوظيفية الج

تلفة افرازال الهرمونال المخ –عمليال الهدم والبناء  –التنف   –الدورل الدموية  –)القلب 
 التغيرال الكيميائية في العضالل(.  –
 

                                                           

1- سعد الدين الشرنوبي , عبد المنعم ابراهيم : مسابقات الميدان والمضمار , مطبعة االشعاع الفنية , مصر 

. 27,ص1998,  
        2- حسين علي العلي وعامر فاخر شغاتي: قواعد تخطيط التدريب الرياضي )دوائـر التـدريب – تدريب المرتفعات - 
 أستشفاء(,  بغداد , دار الكتب والوثائق , مكتبة الكرار , 2006 ,ص 75                                                 

. 
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  -رابعًا : عناصر بدنية : 
 االهتمدددام بدددالعنددداصدددددددددددددددر البددددنيدددة التي تميز كدددل متسدددددددددددددددددابق لمسدددددددددددددددددابقدددال العددداب القوا 

  . وتحمل القولسافال المتوسطة بعنصري السرعة امر هام   اذ تتميز مسابقال الم
وهذا ما اكد علي  ق )امير صدددددبري( نقاًل عن )باورسدددددفليد( بأن المطاولة الخاصدددددة من اهم 

  (1)الصفال البدنية التي تحدد مستوا االنجاز في ركض المسافال المتوسطة ق
 

  : التحمل الخاص 
للتحمل الخاه  دور مهم  واسا   فدي  تحقيق االنجاز الرياضي  لذلك  يدرب الالعب 
على وفق  نوع  الفعالية  و مدا احتياجها  ل   أي  حسدددددب  متطلبال  الفعالية  نفسدددددها 
من  حيد  مصددددددددددددددددر الطداقدة  الدذي يعمدل في تلدك  الفعداليدة و على وفق مددتهدا الزمنيدة  

مل  بدني في بدايتها وفي  نهايتها وذلك لالسددددددتمرار بالعفضدددددداًل عن كيفية تقسدددددديم الجهد ال
بأقصدددددددى جهد ممكن ومقاومة  التعب لتحقيق االنجاز االفضدددددددل  اذ يختل  النشددددددداط عن 
ذيره من االنشددددددطة الرياضددددددية في نوع  ونسددددددبة  تحمل  االداء الخاه الذي يتطلبة ذلك 

دين(   بأن  ق مقدرل الالعب األداء  اذ قام بتعريف  كل من )أبو العال أحمد وأحمد نصر ال
على مواجهددة التعددب عنددد أعلى مسدددددددددددددددتوا وظيفي للتمميددل الغددذائي الهوائي الددذي يمكن 

 .( 2)لالعب أن  يحقق  في نشاط  الرياضي التخصصي ق 
 
 
 
 
 

                                                           

1-اثير صبري :- تأثير تطوير تحمل القوة على انجاز ركض المسافات المتوسطة , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية 
.  44, ص 1983التربية الرياضية , جامعة بغداد ,   

2- أبو العال أحمد , أحمد نصر الدين . فســــــــيولوجيا اللياقة البدنية . القاهرة : دار الفكر العربي , 2003 , 
    211ص
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 ( متر بالتحمل الخاص : 1500عالقة ركض ) 2-1-6
يعد التحمل قدرل بدنية من الضروري جدا تطويرها بنوعيها العام والخاه   فالتحمل      

العام من الواجب تطويرل في مرحلة االعداد العام الن  يعمل على تحسدددددددددددددددين كفاءل عمل 
الجهازين الدوري والتنفسدددددددددددددددي والقلب   فالتحمل العام هو االسدددددددددددددددا  في تطوير التحمل 

( متر من شدددددددددده عالية   اصدددددددددب  من  1500ية ركض)الخاه  ونظرا لما تتميز ب  فعال
الواجب على المتسابق ان يحافظ على سرعت  على طول مسافة السباق   لذا تلعب صفة 

ابو )التحمل الخاه في اداء هذل الفعالية دورا اسددداسددديا في مسدددتوا االنجاز   وقد عر  
الندداتج عن  العال احمددد ( التحمددل الخدداه بدداندد  قمقدددرل الريدداضدددددددددددددددي على مقدداومددة التعددب

في 1(  1)حالة التدريب او المنافسددددة ق. التخصددددصددددي سددددواء في األحمال الخاصددددة بنشدددداط 
مقاومة التعب الذي قانها قابلية الرياضدددددددددددددي على  dyatschkowf )) حين عرف 

ويقسددددددددم   (2)  يحصددددددددل ل جهزل العضددددددددوية من خالل مراحل أداء فعالية رياضددددددددية معينةق
 والمختصين الى التحمل الخاه حسب اراء الخبراء 

 تحمل السرعة: .1
وهي صفة بدنية مركبة من التحمل والسرعة وتختل  درجة التحمل بالنسبة لدرجة      

السرعة في الفعاليال الرياضية المؤدال   اذ تختل  المطاولة التي يحتاجها العداء بالنسبة 
العداء  الدرجة السرعة في سباقال ركض المسافال القصيرل عن المطاولة التي يحتاجه

لسباقال المسافال المتوسطة .ق ويعد هذا العنصر المركب من العناصر التي تخه 
الفعاليال الرياضية التي تعتمد على السرعة القصوا الى شب  القصوا حي  تنعك  قابلية 
الرياضي خالل مطاولة السرعة في المحافظة على جميع مسافة السباق بسرعة عالية 

                                                           
  179,ص 1997, ,القاهرة,دار الفكر العربي1ط التدريب الرياضيابو العال احمد: 1

2- Dyatschkowf,W,M; Die Steuer Umg and OptimierUngdes Training Sprozesses, 

Berlin, 1995,P93. 
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وقد عرفها أحمد خاطر وعلي البيك من خالل (    1)نتائج ق تؤدي الى تحقيق افضل ال
مفهوم تحمل السرعة قتعني القدرل على الوقو  ضد التعب في ظرو  العمل واألداء 

( قبأن تحمل السرعة تدل على مقاومة التعب في MaTwejewويرا ) ( 2) ق   الرياضي
 ( 3) ق العمل العضلي الذي يتطلب سرعة عالية

 :تحمل القوة .2
تعد صدددددفة تحمل القول من العناصدددددر المؤمرل في مسدددددتوا االداء في فعاليال العاب القوا 

( متر بشدددددددددددددددكل خاه  وذلك بما يتطلب  اداء هذه  1500بشدددددددددددددددكل عام وفعالية ركض )
المسدددددددابق  من جهد  فضدددددددال على المحافظة على طول وتردد الخطول في مراحل مسدددددددافة 

لخبراء   ق اذ يرا محمد حسن عالوي )بأنها السباق وبشدل عالية . فقد عرفها كمير من ا
قدرل اجهزل الجسددددددددددم على مقاومة التعب أمناء الجهد المتواصددددددددددل الذي يتميز بطول فترات  

(على انها مقدرل الفرد  (jonath.وهذا ما أكده ق ( 4)وارتباط  بمسددددتويال القول العضددددليةق  
مجموعال العضدددددددددددددددلية على االسدددددددددددددددتمرار في بذل جهد متعاقب مع إلقاء مقاومة على ال

. ان تنمية مطاولة القول تتطلب اسددددددتعمال تمرينال السددددددباق التي تعد  ( 5)المسددددددتخدمة ق  
مرحلة مهمة في أعداد الالعبين على هذه الصفة وال سيما اذا علمنا انها من أهم األس  
في تطوير السدددرعة القصدددوا ولذلك تذكرق فردو  محمد بن دخيل عن قاسدددم حسدددن وعبد 

في تنمية مطاولة القول )بان اسددتخدام حجم المقاومة يجب ان يكون مسدداويا  علي نصددي  
لحجم السدددباق وعند التمرينال الخاصدددة يكون حجم المقاومة مشددداب  للسدددباق او أعلى من  

                                                           

 الفسيولوجية المتغيرات بعض في وتاثيرها الرمال على تدريبات استخدام.  سعيد قاسم وسهاد جاسم هللا عبد مؤيد -1 

 جامعة،  2 مجلد،   2 االصدار،  البدنية التربية لعلوم ميسان مجلة،  منشور بحث.  الطائرة بالكرة البدنية والقدرات

.59ص،  0202،  ميسان  
 

 2-  أحمد محمد خاطر, علي فهمي البيك : القياس في المجال الرياضي ,لقاهرة, دار المعارف, 1978 ,ص222
3- Matwejew L.P. Measur Emedut IN Physical Education .W.B Saunders 
Compan R, London. 1978 .P-132  

 4-  محمد حسن عالوي: علم التدريب الرياضي, جامعة حلوان, القاهرة,ط2, 1992 , ص100
5 -Jonath u. Circuit traxing rowonit,verlage, 1989,p 104  5  
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( وعند اسددددددتخدام التمرينال المسدددددداعدل الخاصددددددة يمكن ان يصددددددل حجم % 5-4بمقدار )
 .(1) ( من القول القصواق% 80 -60المقاومة مابين)

 التحمل الخاص بسرعة األداء:-3
التحمل الخاه هي قدرل بدنية جاءل نتيجة الرتباط بعض القدرال البدنية بعضها         

في   قدرل  دخلتمركب بدني مزيج  والسرعة والتحمل  او القول والتحمل  لذا فه ممل ببعض
مع القدرال البدنية األخرا وبنسب مختلفة  لنوع النشاط المتخصه   ةالتحمل ممزوج

ول ولفترل زمنية و القأممل المنافسال الرياضية التي تتميز باستمرار األداء الحركي بالسرعة 
والتحمل الخاه بسرعة األداء ل  أهمية ا   ق معينة وباستخدام العمل العضلي القصو 

ما يتم العمل العضلي بأقصى مجهود  حسب نوع كل كبيرل في المسابقال الرياضية عند
إن الصفة المميزل للتحمل الخاه باالداء   ال ترتبط   (2)نشاط من النشاطال الرياضية ق 

نما المحافظة على المستوا العالي في األداء  بزيادل فترل الحمل الى أطول ما يمكن فقط وا 
ون ية الرياضية لفترل زمنية طويلة دوهي تعني قالقابلية على أداء الحمل الخاه بالفعال

والتحمل الخاه يعد شرطًا اساسًا في بناء التدريب  ( .3)التقليل من فاعلية األداءق 
متر(  1500سباق ممل وخصوصا عند تدريب المسابقال ذال السرعة الطويلة نسبيا )

يحة حالمنافسة فضال عن إنها تؤدي الى حلول ص تتطلب من خالل الوقل المطلوب الذي 
للمشاكل الميكانيكية والنفسية للمنافسة وتسهل عملية إتقان كمير من الواجبال واألحمال 

م ذالبًا ما تتأمر بمستوا قابلية 1500مسابقة ركض  اذ ان   (4) الصعبة خالل التدريبق
قدرل التحمل الخاه باألداء  فالمتسابق في هذه المسابقة يتعرض الى إجهاد كبير خالل 
المراحل مابعد االنطالق من المسابقة نظرًا لطول المسافة وزمن قطعها بالشدل القصوا  

                                                           

 الرقمي المستوى تحسين على السرعة تحمل لتنمية مقترح تدريبي برنامج تأثير: دخيل محمد فردوس  - - 1
32ص ,1999طرابلس, الفاتح, جامعة الرياضية, التربية كلية منشورة, غير ماجستير رسالة م,(100)لعدو                  

2-Watson, S.W. Physical Fitness and At Lactic perform- acne (London: Longman Inc, 
1993, P194. 

3-  Smith, nave; physiologist Character is Tike Von Kraft, Shelling Keith and 
Ausdauea, Berlin, 1992, P197.  
4 - محمد عبد الحسن الحجامي التحمل الخاص وتأثيره في بعض المتغيرات الفسيولوجية مستوى اإلنجاز في ركض   
 400 م , أطروحة دكتوراه , غير منشورة كلية التربية الرياضية, جامعة بغداد ,  1995, ص52 . 
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ختل  غلب على مولهذا كلما كان مستوا تحمل سرعة األداء عاليًا  استطاع المتسابق الت
إن تحمل سرعة األداء الخاه  يعني  .  )1( ضغوط التدريب والمنافسة بصورل أسهل

جميع العناصر على وج  العموم للوصول بشكل متكامل بالمواصفال التي تؤدي إلى 
أمناء أداء الفعالية التخصصية بالصورل الممالية لتحقيق في مقاومة جميع مظاهر التعب 

( عندما ذكر بأنها قمقدرل الرياضي 1997 ذا ما أكده )ابو العال احمداإلنجاز األفضل وه
على مقاومة التعب الناتج عن األحمال الخاصة بنشاط  التخصصي سواء في حالة 

وهذا يعني ان  كلما كان التدريب على تحمل األداء الخاه   ( 2) التدريب او المنافسةق
ضا) وهذا ما أكده اي ممكن كان اإلنجاز كبيرًا  أي قطع المسافة المطلوبة بأقصر زمن اجيد

Dyatschkowf 1995 قإنها قابلية الرياضي على مقاومة التعب الذي يحصل ل جهزل )
 ( .3) العضوية من خالل مراحل أداء فعالية رياضية معينة

 1500النجاز لعدائي ركض وهناك قدرال بدنية اخرا تدخل بشكل واخر في تحقيق ا .
 ومنها   متر
  القول العضلية والتي تعد واحدل من القدرال البدنية التي يتطلبها األداء الحركي

حمل ت -] القول القصوا الخاصة هامتر ويجب االهتمام بتنمية كل مكونات 1500لعدائي 
ها الفعال ولكن  لدور [  لي  فقط ألهميتها خالل مراحل األعداد القول المميزل بالسرعة -القول

في إكساب  الالعب القول ) بأنواعها المختلفة( والتي ستساعده في تطوير طريقة األداء 
المطلوبة للركض  اذ تؤكد جميع المصادر على ان تنمية القدرل العضلية تؤدي إلى تطوير 

متر وتعمل على تقصير زمن االتصال  1500تزايد السرعة خالل مراحل األداء لسباق 
 .(4)ألرض وتحسن من مبال الالعب خالل مرحلة االرتكازبا

                                                           

1-TeodoresclF Theoretical and Methodological Sport of Team Sports, 1985, 
P317.  

 ,1997العربي, الفكر دار القاهرة, ,1ط , الفسيولوجية األسس - الرياضي التدريب  الفتاح عبد احمد العال أبو  -2
179ص . 

3- Dyatschkowf, W, M; Die Steer Ump and OptimierUngdes Training Processes, 
Berlin, 1995, P93.  

 4 -.-سمير مسلط الهاشمي  البايو ميكانيك الرياضي , بغداد : جامعة بغداد , 1999, ص68
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 تعني بذل شغل  بأقل زمن ممكن وهذا يعني ارتباط القول بالمسافة المنجزل  د والقدرل
ساوي إنها  ت  كونالقدرل  حسابوالزمن المستغرق في قطع هذه المسافة   وبهذا يمكن 

ك التي تبذل في أمناء الجهد وهي بذل لذا فأن القدرل تشير إلى السرعة (  2)السرعة × القول 
لها عالقة قوية بكميال الشغل والطاقة والقدرل الميكانيكية كون أن جميع هذه الكميال 

 الميكانيكية تدخل القول والسرعة في مفردال احتسابها.
                                       -:  1500العوامل التي تؤثر على سرعة الالعب في فعالية ركض  2-1-7
متر بعدددد من العوامددل الددداخليدة  1500تتددأمر سدددددددددددددددرعددة المتسددددددددددددددددابق في فعدداليددة ركض ق 

والخارجية  فمنها مايكون في صدددددددددالحة ومنها ما قد تسدددددددددبب في خفض سدددددددددرعت    وعلى 
الالعب ان يسدددددددتفيد من تلك العوامل فيسدددددددتغل العوامل المسددددددداعدل التي تزيد من سدددددددرعت  

سددددددتعد لمواجهة تلك العوامل االخرا التي تقلل منها   اذ ان الالعب في سددددددباق ركض وي
( 8( منحنيال  و)7متر يركض مسددددددددافة السددددددددباق ضددددددددمن المجال االول قاطعًا ) 1500

مسددتقيمال   وعلى الالعب ان يغير من طريقة الركض وشددكل الجسددم بما يناسددب طريق 
متر  1500ول وسددددددددرعتها في ركض فتختل  طول الخطق (1).قالركض وظرو  السددددددددباق 

عنها في العدو   اذ تقصدددددددددر الخطول وتقل سدددددددددرعتها عما هو في العدو فسدددددددددرعة الالعب 
تكون هنا اقل من سرعة العداء حتى يستطيع تكملة السباق    و لهذا فأن الجهد المبذول 

بينمددا نالحظ في العدددو ان (2)ق(من النهددايددة العظمى لطدداقتدد %70من الالعددب اليتعدددا )
متسددابق يحتفظ بسددرعت  او يزيدها حتى سددرعت  القصددوا طوال السددباق   كما يالحظ ان ال

-م800(سددددددددددددم بينما في فعالية ركض ) 6-3نسددددددددددددبة ارتفاع وانخفاض مركز المقل من )
 1500(سددددم وعلى ضددددوء ذلك يجب على متسددددابق ركض 12-8م( يتحرك من  )1500

افة الخطول   اذ يصددددددل متوسددددددط متر محاولة االقالل من فترل الطيران مع االحتفاظ بمسدددددد
( خطول في الدددقيقدة 185-175( سدددددددددددددددم وبمعدددل )215-125طول الخطول عددامددة بين )

                                                           

 
 2-صريح عبد الكريم الفضلي تطبيقات البيوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء الحركي , بغداد : مطبعة ;

. 145ص ,2007, العكيلي  

 1 سعد الدين الشرنوبي , عبد المنعم ابراهيم : المصدر السابق  , 1998 , ص73 .
 2 بهاء الدين سالمة : نشرة العاب القوى , مركز التنمية االقليمي , العدد, 28 , القاهرة, 2002 . ص54
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ولطول الخطول في الركض اهمية كبرا بشدددددددددرط المحافظة على سدددددددددرعتها   فمن العوامل 
(درجة حتى تيت  85-80التي تسددددددددددددددداعد على ذلك زاوية ميل الجذع والتي تتراوح بين )

كبت  قدر المسددتطاع حتى يحصددل على طول خطول بأنسددب سددرعة الفرصددة لالعب لرفع ر 
باالضدددددددددددددددافة الى تلك  ( 1)ق  اذ ان طول الخطول يرتبط ارتباطًا وميقًا بمدا ارتفاع الركبة.

العوامل السدددددددددددددددابقة فأن هناك عدد من العوامل التي تؤمر على سدددددددددددددددرعة الالعبين ممل ) 
العوامل  –طريقة التنف   -خطط المناف  ––الركض في المنحني  -الركض ضد الري  

 الميكانيكية ( . 
 ( 2) -متر : 1500تدريب متسابقي ركض  2-1-8
المسدددافال المتوسدددطة على اسدددا  من التحمل بمكونات  تبنى البرامج التدريبية في ركض )

المال  نظرًا لتميز هذا النوع من السددددددباقال بهذا السددددددمة   التحمل العام والتحمل الخاه 
وتحمل السددرعة القصددوا   فمن اجل تنمية عناصددر التحمل في هذه المسددابقال يجب في 

فدداءل القلددب والرئتين بك المقددام االول ان نهتم بددالجددانددب الوظيفي لالعددب فمماًل في عمددل
عالية   ولكن تصل كفاءل القلب الى حد تصل في  نبضات  بعد الجهد المبذول   )بالنسبة 
لتنفيذ البرامج التدريبية( الى اقرب معدل ل  من الحالة الطبيعية في ذضددددون زمن قصددددير 

 واسدددددددداليب مختلفة في التدريب   كما يهد  التدريب ايضددددددددًا الى ائقنسددددددددبيًا تسددددددددتخدم طر 
االقالل من الدين االوكسدددجيني عند المتسدددابق بقدر االمكان حتى يسددديطيع المتسدددابق من 
التنف  بحرية امناء التدريب وخالل المنافسددددة   وتسددددمى هذه الظاهرل بالقدرل الهوائية على 
التكي  مع المجهود المسددتمر طوال مسددافة السددباق   اذ تسددتخدم عادل عدل طرق للتدريب 

داد الالعب بشدددددددكل متكامل   وهذه الطرق بالرذم من اختالفها من على مدار السدددددددنة الع
الناحية التنفيذية اال انها تهد  في النهاية الى الوصددول بالمتسددابق في موسددم المسددابقال 

  الفعلية الى مستوا رقمي افضل من الموسم السابق (.

                                                           

1 قاسم حسن حسين : موسوعة الميدان والمضمار , ط1, االردن  ,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 1998 ، 

  .198ص

 2 - ابراهيم السكار واخرون : فسيولوجيا مسابقات المضمار , ط1,القاهرة , مركز الكتاب للنشر , ,1998, 
429ص   
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)   training –Pace  –Raceالتدريب بسرعة السباق   2-1-9
1
 ) 

سدددددددددرعة السدددددددددباق اذ تعمل هذه الطريقة تدريبال في الركض على المضدددددددددمار بلوهو اداء ا
 علددى  

 احدا  التكي  مع السباق. -أ 
 التوافق والتكي  مع عمليال تمميل الطاقة التي ال تنتجها طرق التدريب االخرا. -ب
 الحصول على كمية من الطاقة بصورل مقتصدل. -و
 السرعة والمحافظة عليهما لفترل طويلة.تتحسن القدرل على االستمرار في  -د

بشددددكل متمامل بما يتناسددددب مع   ST, FTa , FTbاسددددتخدام االليا  العضددددلية  -هددددددددددددددددددد
 السباقال.

نسددتنتج مما تقدم ان عدائي المسددافال القصدديرل تدرب )هوائياق والهوائياق( فاسددتخدام طريقة 
قدرل العضددددددلية (   فضدددددداًل عن زيادل الATP – CPتدريب السددددددرعة تحسددددددن من تفاعل )

للسباحين قوان استخدام طريقة تدريب الحد االقصى الستهالك االوكسجين وطريقة العتبة 
الفددارقددة الالهوائيددة تعمددل على تقليددل معدددل انتدداو حددامض الالكتيددك وبددذلددك يتددأخر ظهور 
حالة التعب اما اسدددددددتخدام طريقة تدريب سدددددددرعة السدددددددباق فهي تحسدددددددن من التزود بالطاقة 

 كل السباق بطريقة اقتصادية. الالزمة لمسافة
 :الزمن المستهدف وكيفية استنتاجه من الزمن القصوى  2-1-10

ان موضوع الزمن المستهد  قد شكل احد المنعطفال التدريبية خصوصا لفعاليال       
االركاض بالعاب القوا  وهذا الزمن  يعتمد على الزمن القصدددددددددددددددوا المتحقق في الفعالية 
المراد دراسددددددتها وبالتالي يمكن االعتماد على هذا الزمن في تدريب اجزاء المسددددددافال التي 

ني  وهو يعني الزمن الخاه بكل جزء من األجزاء المنتظمة يتكون منها السدددددددددددددددباق المع
للمسدددابقة ويقا  من خالل الزمن الكلي للمسدددابقة  يمكن اسدددتعراض اعتماد هذا االسدددلوب 
التدريبي من خالل أسددلوب تدريبي يتضددمن اسددتخدام هذا الزمن على وفق الزمن القصددوي 

                                                           

1-Matwejew L.P. Measur Emedut IN Physical Education .W.B Saunders Compan 
R, London. 1978 .P-132              .  
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متر  زمن  القصددددددددوي  1500ألحدا فعاليال العاب القوا   فلو فرضددددددددنا ان احد العبي 
دقيقددة (   فمن خالل  4هو  ) 1500مددانيددة  وفي مسددددددددددددددددابقددة  12م الحرل مماًل 100في 

 المعطيال السابقة يمكن حساب الزمن المستهد  عند  ركض  هذه المسابقة كما يأتي 
 مانية 240دقيق  وهو يساوي=  4هو 1500زمن قطع مسافة        

 16ل المسدددددددددابق  هذه ضدددددددددمن المسدددددددددافة الكلية هو متر جزئي  خال 100فيكون زمن كل 
متر  100( مئة متر خالل هذه المسدددابقة زمن كل 15مانية اي ان المتسدددابق هنا يقطع )

مددددانيددددة  وهو نف  زمن قطع  240( = 16× 15مددددانيددددة  اي يكون المجموع ) 16هو 
ية بشددددل قصدددو  100( مانية تممل زمن قطع كل مسدددافة 16المسدددافة اعاله بالمواني وهذه )

ضددمن زمن المسددافة الكلية  لذا يمكن تطوير زمن قطع كل مسددافة حزئي   على وفق هذا 
الزمن المستهد   وبناء منهاو على ضوء هذا الزمن بتحديد الشدل والتكرار والراحة وكما 

 يأتي 
من الزمن المستهد (  %100مانية  )تممل شدل  16بزمن  100الركض لمسافة        
دقيقددة(  ومن  3 -2مددانيددة( وبين لمجدداميع ) 1 2(  الراحددة بين التكرارال )2×5بتكرار) 

الناحية الميكانيكية يمكن ان نصدددعب تدريبال هذا الالعب بفضدددافة كتلة إلى كتلة جسدددم  
من اجل إحدا  حالة تكي  وتطور في المجاميع العضلية  إلمكان زيادل قول الجذب علي 

التي تعمل ضدددددد الجاذبية األرضدددددية خالل الركض.. ويمكن اسدددددتخدام المبدأ نفسددددد  لباقي 
الفعاليال  ولهذا يمكن ان يصددددمم ممل هذه البرامج لكل مسددددابقال االركاض وخصددددوصددددا 

 ( 1)متر صعودًا (.  400الفعاليال التي تكون مسافاتها من ) 
 
 
 
 

                                                           

 البدنية والقدرات والصفات الخطوة متغيرات بعض في المستهدف الزمن وفق  على خاصة تمرينات تأثير - 1
 2008,  الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية , السليمانية جامعة , منشورة غير دكتوراة أطروحة , م 400 وأنجاز
     76, ص
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  -  متر  1500اهمية التنمية الهوائية والالهوائية لمتسابقي ركض  2-1-11
يتطلب من راكضي المسافال المتوسطة تنمية القدرال الهوائية حتى يستطيعوا المحافظة 
على السدددددددددددددرعة في وسدددددددددددددط السدددددددددددددباق   كما يحتاجون الى تنمية القدرال الالهوائية حتى 

في حالة التعب   لذا يجب ان تشدددمل برامج تدريبهم يتمكنوامن انهاء السدددباق بسدددرعة وهم 
على كل اشدددددددددددكال التدريب   و ينصددددددددددد  لتكوين هذه التكيفال الفسددددددددددديولوجية لدا عدائي 
المسددددددددافال المتوسددددددددطةان يؤدوا تدريبال بتكرارال من العتبةالفارقةوطريقة الحد االقصددددددددى 

ضالل في الع الستهالك االوكسجين مما يسبب نقه في معدل حامض الالكتيك الناتج
  كما يزيد من معدل انتقال  من العضدددالل العاملة الى الدم مما يجعل العداء ان يسدددتمر 
في االداء بمعدل سدددريع وسدددط السدددباق وكذلك يجب ان يؤدوا تدريبال بالسدددرعال الشدددديدل 
والتي تسبب التعب   وتدريبال تحمل الالكتيك وسرعة السباق لمسافال اقل من المسافة 

ما يؤدي الى تحسدين قدرل العدائين على مواصدلة وانهاء السدباق بسدرعة مقبولة المطلوبة م
.(1) 
 :متر 1500طرائق تنمية التحمل الهوائي والالهوائي في ركض  2-1-12

ب التدريب واسالي ائقتعتمد العملية التدريبية في رياضة العاب القوا على العديد من طر 
الرياضي والتي تستهد  االرتقاء بمستوا الخصائه البدنية المساهمة في رفع مستوا 

تخضع لنظام معين ومحدد من حي  حجم وشدل  ائقلياقة المتسابق   اذ ان هذه الطر 
التدريب وكذلك فترال الراحة . اذ يرا ) محمد عممان (  ان طريقة التدريب عبارل عن 

ممل كيفية اختيار وتنظيم محتويال التدريب   وكذلك وضع وتنظيم شكل قتخطيط معين ي
فهناك كمير من المدربين يعدون مناهجهم التدريبية  )2)التدريب حسب الهد  الموضوعق .

حسب خبراتهم وتجاربهم في اختيار الطريقة المالئمة في تطوير مستوا االنجاز في ركض 
التي يعول  ائقمتر   ومن بين هذه الطر  1500 المسافال المتوسطة والسيما فعالية ركض

                                                           
(1) Lamb, D., R., (1984) : physiology of Exercise , Responses & Adaptations , Mac 
Millan publishing co. New york , U. S. A .  

  50, ص 1990المصدر السابق , حمد عثمان : م-2



24 
 

عليها أذلب المدربين في تطوير فاعلية االداء في ركض المسافال المتوسطة وهي مال  
 طرائق تشمل على  

 الطريقة التكرارية -
 الطريقة الفترية مرتفعة الشدل-
 طريقة الفارتلك -

ومن  ل واأللعاب الرياضية تعد تلك الطرائق ذال تامير مباشر في الكمير من الفعاليا
متر  1500ضمنها ألعاب القوا  وعلى وج  الخصوه األركاض بأنواعها ومنها ركض 

فعند التدريب هذه الصفة يجب إنَّ يخضع تدريب الالعب إلى قواعد ووسائل تدريبية 
صحيحة لضمان تحقيق الفائدل المبنية على وفق أس  علمية ومن اجل تطوير تحمل 

لقول واالداء والذي يمتاز اداؤه بشدل قصوا وشب  قصوا  اذ يجب اختيار السرعة وتحمل ا
طرائق تدريبية تنسجم مع هذه الصفال والتي ويكون هدفها بشكل رئي  انتاو الطاقة بدون 

 وجود االوكسجين. 
ويرا )بسطويسي احمد( أنَّ الشدل المستخدمة في تحسين مستوا التحمل الخاه       

 ( 1)يجب إنَّ تكون عالية وعلى النحو اآلتي  
 ( من الشدل القصوا.%90-80بالنسبة لتمرينال تحمل السرعة )-1
 ( من الشدل القصوا.%75بالنسبة لتمرينال تحمل القول )-2

شدل المستخدمة في  تؤدي الى تحسين مستوا التحمل الخاه ومما تقدم يرا الباح  إنَّ ال
( م عند  ستخدام الطريقة  1500للنشاط الرياضي وعلى وج  الخصوه في فعالية ) 
( من الشدل القصوا  % 90-75الممالية للتدريب الفتري مرتفع الشدل والتي تكون  بين ) 

خلق  تدريب المرتفع الشدل يعمل علىللفرد مع مراعال الكفاية البدنية للرياضي   إذ إنَّ ال
حالة من التكي  الداخلي لمستوا السباق والمنافسة نتيجة تعرض األجهزل الوظيفية الداخلية 
على مكونال الحمل الخارجي إذ إنَّ طريقة التدريب الفتري تتي  للمدرب إمكانية التغير 

بية سلبية( وعدد في متغيرال عدل ممل الشدل المستخدمة   ومواصفال الراحة )إيجا
                                                           

 1- بسطويسي احمد؛ أسس ونظريات التدريب الرياضي, القاهرة , دار الفكر العربي, 1999, ص1.181-180
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التكرارال المستخدمة   وهذا يتفق ) االشقر ( مع كل من )ارنهايم( و)ويلمور( و)كونسلمان( 
على إنَّ طريقة التدريب الفتري تعد من أفضل الطرائق التدريبية والتي تؤدي إلى تطوير 

ل مصفة تحمل السرعة الخاصة في كمير من الفعاليال واألنشطة الرياضية فعند تدريب تح
السرعة الخاه يجب إنَّ نضع في الحسبان زيادل فترل التمرينال المختلفة أو زيادل عدد 

)مرال التكرار  الى جانب ذلك اإلرتفاع بدرجة شدل الحمل.
1
 ) 

 
  -وفق انظمة الطاقة : 1500تشكيل حمل التدريب في مسابقة ركض  2-1-13

يجب ان يتم تشدددكيل الحمل التدريبي على ضدددوء متطلبال االداء من حي  الطاقة   لكي 
في ركض المسددددددددددددددافال فيكون تأمير التدريب فعااًل ومتخصددددددددددددددصددددددددددددددًا وذو نوعية عالية .ق 

م( فيسددددددددددددتخدم المزو بين انظمة انتاو 1500-م800المتوسددددددددددددطة كما في فعالية ركض )
بدراسددددددددة انظمة انتاو الطاقة الخاصددددددددة في ركض فكمير من الباحمين اهتموا (  2)الطاقة ق.

م(   اذ اشددددار كل من )محمد 1500المسددددافال المتوسددددطة وخاصددددة في مسددددابقة ركض )
متر يعتمد على اعداد 1500حسدددددددددددن عالوي وابو العال احمد( الى ان قمتسدددددددددددابق ركض 

( من النظام الالهوائي خاصددة في منتصدد  مسددافة  ATPالجزء االكبر لمصدددر الطاقة )  
( متر تحددد  بدداالعتمدداد على 1500فعمليددة انتدداو الطدداقددة في ركض ).ق  )3(اق .السدددددددددددددددبدد

النظام المختلط للطاقة فعندما تزداد نسدددددددددددددددبة تركيز حامض الالكتيك في العضدددددددددددددددلة يبدأ 
الشدددددددددددعور بالتعب ويخرو حامض الالكتيك من العضدددددددددددالل الى الدم وهذه العملية النتاو 

  اما اذا كان معدل سددددددددرعة الركض اقل  الطاقة تحد  بدون االعتماد على االوكسددددددددجين
فأن هذا يتي  الفرصددددددددة السددددددددتهالك االوكسددددددددجين الوارد للعضددددددددلة وفي هذه الحالة يتحول 
الكاليكوجين الى حامض الالكتيك ويكون الناتج النهائي لهذه العملية هو ماني اوكسدددددددددددددديد 

                                                           

 المرفوفسيولوجية النواحي على الفتري التدريب طريقة اساليب بعض تطبيق تأثير:  االشقر الفتاح عبد حامد -1
 , االسكندرية , الرياضية التربية كلية , دكتوراه رسالة , والجري العدو سباقات في للناشئين الرقمية والمستويات

67, ص 1997   , حلوان جامعة  
2-ابو العال احمد : تطبيقات نظم الطاقة في تدريبات المضمار , المجلة الفصلية لالتحاد الدولي اللعاب القوى للهواة 

. 33,ص1998, مركز التنمية االقليمي , القاهرة , 22, العدد   

3-محمد حسن عالوي , ابو العال احمد : فسيولوجيا التدريب الرياضي , القاهرة , دار الفكر العربي , 1984 
  .364,ص
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لشدددل االقل متر تقع ضددمن منطقة ا 1500ففعالية ركض ق )1).قالكربون والماء مم الطاقة 
 ( 2(.قمن القصوا عند تقنين االحمال التدريبية لها 

فيرجع السبب الرئيسي في تقسيم النظام الهوائي والالهوائي الى عمليال االيض   )التمميل 
الغذائي(   اذ ان  من النادر ظهور احد هذين المتغيرين بمفرده خالل ذالبية سباقال 

على دراية تامة بنسب تطوير كل من الطاقة المضمار   فيجب على المدرب ان يكون 
 3الهوائية والالهوائية في سباقال المضمار المختلفة .

) متر  1500متطلبات تطوير ركض  2-1-14
4
 ) 

تعد هذه الفعالية من االركاض التي تحتاو إلى تطوير متطلبال بدنية خاصدددددة واسدددددتخدام 
إعداد فضدددددددال عن تطوير أنظمة طاقة طرائق تدريبية مناسدددددددبة مع كل قدرل بدنية ومرحلة 

تتناسددددددددددب مع مسددددددددددافتها وشدددددددددددل أدائها العالية وقدرل على تحمل ارتفاع مسددددددددددتوا حامض 
الالكتيك في العضددددالل والدم وزيادل األلم المصدددداحب ل  نتيجة التعب الذي يحد  . ففن 

تحد   ياالهتمام بالناحية الفسددددددددددددلجية وربطها بالتدريب وكذلك المتغيرال البيوكيميائية الت
في العضالل والدم ل  أهمية بالغة في تحسين المستويال الرياضية لكل أنواع الرياضال 

 -متر هي   1500متر لذا ترا أن متطلبال ركض  1500ومنها ركض 
. التكنيك الجيد والتكتيك   حي  يعتمد ركض المسافال المتوسطة على توفير السرعة  1

لمتوفرل إلى سددرعة عالية عن طريق سددعة الخطول باقتصددادية ويتطلب ذلك تحويل الطاقة ا
القصددديرل وخفض في تردد الخطول بحي  تعتمد طول الخطول على القول والتوافق العضدددلي 
العصددددبي فكلما كانل القول والتوافق العضددددلي العصددددبي جيد كان طول الخطول مناسددددب . 

ابقين سددددددأما الغرض من التكتيك هو الحصددددددول على احسددددددن موقع بالركض بالنسددددددبة للمت
ويعتمد ذلك على اإلنجاز الواقعي للمتسدددددددددابق والهد  في السدددددددددباق كان يكون الهد  هو 

                                                           

.  33ص1998, السابقمصدر ال ابو العال احمد-1  
2-عبد المنعم بدير : المتطلبات الفسيولوجية لالحمال البدنية مختلفة الشدة , البحرين – مجلة علوم الطب الرياضي, 

  . 46, ص 1995, دار الفكر العربي ,  22العدد

18ص , 1999 ,24 العدد , القاهرة , االقليمي التنمية مركز , القوى العاب نشرة:  عثمان محمد  -3  

 4  -J. M. Ballesteros , J. Alvares. Track and Field a basic coaching manual books. N. 1. 

Spain 
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تحقيق الفوز أو تسددددددددجيل افضددددددددل رقم   ولتسددددددددجيل افضددددددددل زمن تعتمد على قدرل وقابلية 
 الرياضي على توزيع مصادر الطاقة لمسافة معينة.

ائق التي وقدرل بدنية والطر  .  اختيار الطرائق التدريبية المناسددددددددددبة مع كل مرحلة تدريبية2
تسددددددتخدم في تدريبها الطريقة المسددددددتمرل والفتري المنخفض الشدددددددل والتدريب الدائري خالل 
مرحلة اإلعداد العام لتطوير التحمل العام والقول العامة والفتري المرتفع الشددددددددددددددددل لتطوير 

ة وتحمل السددرعالسددرعة . والفتري المرتفع الشدددل والتكراري خالل اإلعداد الخاه لتطوير 
السرعة والفتري المنخفض الشدل لتطوير التحمل والدائري والمحطال لتطوير القول المميزل 

 الختبارال فتري المرتفع الشدل وابالسرعة وتحمل القول . وفي مرحلة المنافسال التكراري وال
. اسدددددددددتخدام الحمل التدريبي المناسدددددددددب وتوزيع مكونات  من حجم وشددددددددددل وراحة مع كل 3
حلة تدريبية وطريقة تدريبية وقدرل بدنية وذلك باسددددددددددددتخدام الحجم الكمي  والراحة القليلة مر 

والشددددددل المنخفضدددددة خالل مرحلة اإلعداد العام وذلك لبناء أسدددددا  متين ل جهزل الوظيفية 
والعضوية ألجل التهيؤ لفعداد الخاه الذي يكون الحجم منخفضا والشدل عالية والراحة 

 د  التدريب .تكون مناسبة مع ه
متر وهي القول العامة والتحمل العام  1500. اختيار القدرال البدنية المناسدددددددددبة لركض 4

والمرونة وذلك للحصددول على قول عامة لكافة عضددالل الجسددم والتي سددو  تعتمد عليها 
القول الخاصدددددة خالل اإلعداد الخاه ويقابلها بنف  الوقل مرونة جيدل لمفاصدددددل الجسدددددم 

ل وذلك منعا لفصدددابال وقدرل على تحمل شدددد عضدددلي عال عند أداء ومطاطية للعضدددال
 ( 1)السرعة وتحمل السرعة أو عند أداء أي شد عضلي قصوي أو شب  قصوي ق.

وقدرل تحمل السددددرعة التي تنمي لدا الرياضددددي قدرل المحافظة على سددددرعت  طول مسددددافة 
األوكسددددددددددددجين الحاد متر مقاوما التعب الذي يحد  نتيجة الشدددددددددددددل العالية ونقه  1500

 1500وتراكم عال لحامض الالكتيك في الدم وكذلك تحمل القول التي تنمي لدا رياضي 
متر قول تحمل عال ببذل قول بشدددددددددددددددل عالية لمدل طويلة نسددددددددددددددبيا وكذلك قدرل القول المميزل 

                                                           

 , للنشر الكتاب مركز , القاهرة , 1ط , العضلي التعب فسيولوجيا:  شلبي محمد نادر , حشمت احمد حسين -1
45ص , 2003  . 
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بالسددددرعة التي تنمي لدا الرياضددددي مقاوما الشدددددل العالية أمناء السددددرعة وتحمل السددددرعة . 
متر تحمل السددددددرعة  1500قدرل تحمل السددددددرعة الخاه الذي ينمي لدا رياضددددددي  وأخيرا

الخاه بهذه الركضة من خالل التدريب على مسافال لها خصوصية بهذه الركضة كأن 
مسددددافة السددددباق وقد أكد ¼ أو ½ أو ¾ متر أو اكمر أو  1500تكون قريبة من مسددددافة 

( ق  ساندرالند ( نقال عن ) عبد المنعمعلى هذه القدرل مدرب منتخب بريطانيا للناشئين ) 
متر إذا اسدددددددددددددددتخددمدل بشدددددددددددددددكدل منظم  1500بدان هدذه القددرل تعدد مفتداح األمدان لركض 

متر بتكرار قليل وبشدل عالية وراحة قليلة وهذه  200-1000والمسافال التي تعطى من 
 ( 1)تطول مع االقتراب من موسم المسابقال.ق

متر إذ تدرو هذه الفعالية ضددددمن نظام  1500 . تطوير أنظمة الطاقة الخاصددددة بركض5
الطاقة المختلط مع تغلب الطاقة الالهوائية بنسدددددددددددددددبة اكمر من الهوائية إذ تتم الحاجة إلى 

متر إذ تكون البداية بسدددرعة  100النظام الفوسدددفوجيني في بداية السدددباق ولمسدددافة حوالي 
متر  100ى آلخر قصددوا مم خفض الشدددل لتكون شددبة قصددوا حتى نهاية السددباق أو حت

وهنا يكون نظام الطاقة الالهوائي الكاليكوجيني وفي نهاية السدددددددددددددباق االنطالق بسدددددددددددددرعة 
لتكملة السددددددددباق بأقل زمن أو الحصددددددددول على المركز األول . لذلك يجب أن يكون هناك 
تطوير للقدرال الالهوائية الالكتيكية الن حامض الالكتيك في هذه الركضة يزداد مستوا 

 ل عال والذي يؤدي إلى حدو  التعب.تراكم  بشك
. ربط التدريب بالمتغيرال والقدرال الفسددددددددددددددديولوجية والبيوكيميائية ممل مؤشدددددددددددددددر معدل 6

ضددددددربال القلب الذي يعد مؤشددددددرا مهما وسددددددهال لمعرفة شدددددددل الحمل التدريبي وبأي اتجاه 
كمر ا يكون لمعرفة نظام الطاقة المسدددددددددددتخدم واسدددددددددددتخدام  في تقنين الراحة ليكون التدريب

مالءمة وعلمية وكذلك مؤشددر الحد األقصددى السددتهالك األوكسددجين لمعرفة شدددل التدريب 
الذيق يعد افضل المؤشرال سابقا في تقنين شدل حمل التدريب وحاليا اجمع اذلب علماء 
التدريب والفسددددددددديولوجيا على مؤشدددددددددر حامض الالكتيك المهم جدا في التعر  على شددددددددددل 

                                                           

1- عبد المنعـــم بدير : المتطلبات الفسيولوجية لألحمال البدنية مختلفة الشدة , البحرين , مجلة علوم الطب الرياضي 
46ص , 1995 , العربي الفكر دار , 2العدد ,  . 
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وكيميائية التي تحد  في العضددددددالل والدم ولصددددددعوبة فحصددددددة التدريب من المتغيرال البي
 (1)في العضلة يعتمد على تركيزه في الدم بعد انتقال  من العضاللق .

إن االعتماد على تلك المؤشددرال في التدريب تجعل المدرب والرياضددي في منطقة األمان 
لدددك تعتمدددد على تأمنددداء التددددريدددب إذ يكون اكمر علميدددة لدددذلدددك نرا بدددان التددددريبدددال التي 

المؤشددرال هي افضددل واسددلم وهذا ما يقوم ب  المدربين في العالم واسددتنادا للمصددادر التي 
 اطلع عليها  الباح  وهذه التدريبال هي  

والقول العضلية وتؤدا بأقصى سرعة  ATP-PCتدريب السرعة   وتستخدم لتنمية   - 1
 واستشفاء كامل   وأدخلل عليها تقسيمال أخرا وهي  

 تدريب تحمل الالكتيك . –
 تدريب إنتاو الالكتيك . –
 القدرل العضلية . –
-600تدريب الحد األقصددددى السددددتهالك األوكسددددجين   وفيها تكون المسددددافال بين  - 2

إذ يذكر) محمد عبدل ( نقال عن ) ماجلشو (ق بان أداء  80-90متر وبشدل من % 300
ن الحد األقصدددى السدددتهالك األوكسدددجيتكرارال لمسدددافال متوسدددطة ل  امر كبير في تنمية 
 2ق . 2-1كما يصل زمن المجهود إلى ضع  زمن الراحة 

 400تدريب العتبة الفارقة الالهوائية   تلعب العتبة الفارقة دورا حيويا في مسدددددافال  - 3
متر ويفضددددل اسددددتخدام السددددرعة األقل من  100-200متر فاكمر كما تؤمر في مسددددافال 

مللي مول(  4ركيز حامض الالكتيك في الدم عند مسدددددددددددتوا )األقصدددددددددددى التي ينتج فيها ت
 وفي ذلك تنمية للتحمل الالهوائي وهناك نوعان من العتبة الفارقة هما 

  ( وهي اقل شدددددددددل تدريب تؤدي  2العتبة الهوائية   وتكون عند مسددددددددتوا ) مللي مول
 إلى تحسين التحمل الهوائي .

                                                           

1- Bompa . T. O. Theory and Methodology of training. second print . Kendall hunt 
publishing company . Dubuqua. Lowa 1985 , p. 239-248 

, بكر محمد احمد سالم : دراسة تأثير تراكم مستويات عالية من حامض الالكتيك على محمـد احمد عبده خليل -2

لية التربية ك –كفـاءة العمل الهوائي والالهوائي الالحق لدى الرياضيين , المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية 

 194, ص 1996الرياضية بالهرم , جامعة حلوان , 
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  ( وهي اقل شدددددددل تدريب تؤدي م 4العتبة الالهوائية   وتكون عند مسددددددتوا ) للي مول
 إلى تحسين التحمل الالهوائي .

هي الشدل المطلوبة إلنتاو حامض  74وتشير التجارب أن المجهود عند شدل بمتوسط %
مللي مول ( وذلك في بداية الموسدددددددم أما في منتصدددددددف  تكون  4الالكتيك عند مسدددددددتوا ) 

مللي مول ( تكون  4ا مسددتوا ) أما معدل النبض التي ينتج عنده 86الشدددل بمتوسددط %
ض/د وذلك لتحقيق العتبة الفارقة الالهوائية وفي منتص   152-135في بداية الموسم 

ض/د وتصل  161الموسم تؤدا التكرارال بسرعال بحي  يكون معدل النبض بمتوسط 
) ماجلشددددددددددددو ( من لذلك يرا ) الالمي ( نقال عن . ( 1)ض/دق  172في نهاية الموسددددددددددددم 

من مسددددتوا  75-85نتائج الدراسددددال والبحو  أن سددددرعة أداء التكرارال بنسددددبة %خالل 
ض/د تشددددير  140-150الحد األقصددددى السددددتهالك األوكسددددجين عند معدل نبض للقلب 

-90إلى افضددددددل سددددددرعال للتدريب في بداية الموسددددددم أما في نهايت  تكون الشدددددددل من %
 ( 2)ض/د ق. 150-170وبنبض قلب من 85
لالكتيددك   أن تدددريددب الريدداضددددددددددددددديين على زيددادل القدددرل على تحمددل تدددريددب تحمددل ا - 4

الالكتيك الذي يتراكم في عضالتهم في السباقال يجعلهم قادرين على إنهاء السباق أسرع 
مع المحافظة على السدددددرعة ألطول فترل ممكنة فهذه التكيفال الفسددددديولوجية تسدددددم  بفنتاو 

 ( 3)لالكتيك من خالل ق مزيد من الطاقة الالهوائية ويتم تنمية تحمل ا
التدريب بسدددددددرعة السدددددددباق   يؤدي التدريب بهذا النوع إلى حدو  تكي  مع السدددددددباق  -5

حدا  بعض أشدددكال التوافق والتكي  مع عمليال تمميل الطاقة للسدددباق وتحسدددين القدرل  وا 
 على االستمرار في السرعة لفترل طويلة

 
                                                           

, اللجنة االولمبية القطرية ,  فسيولوجية والكيميائية للتدريب الرياضياألسس الجبار رحيمة حسن :  -1
 .57, ص 2007الدوحة ,

,  2004, بغداد , الطيف للطباعة ,  األسس العلميــة للتدريــب الرياضيعبد هللا حسين الالمــي :  -2
    94-95ص

. 
3-Fox E. L. , Bowers R. W, Foss M. L.: Sport physiology , ( 3rd ed ) , Sounders 
college publishing , Philadelphia , U. S. A. 1988 , p.209. 
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  : ( Vo2maxالحد االقصى الستهالك االوكسجين )  2-1-15
اصدددددددددددددددبحل القدرل الوظيفية هي احدا العوامل التي يعتمد عليها التدريب الحدي  لرفع 
مسددتوا االداء   وبدون ذلك ال يمكن ان يتقدم مسددتوا الرياضددي   ومن بين هذه القدرال 
الوظيفية   هي تنمية الحد االقصددددددى السددددددتهالك االوكسددددددجين . فال يمكن للعضددددددالل ان 

( موان  10)       ضلي بدون االوكسجين ) ال هوائي ( اكمر من  تستمر في العمل الع
  في حين يمكن ان يستمر العمل العضلي الكمر من دقيقة في حالة االستمرار في امداد 
العضدددددلة باالوكسدددددجين عن طريق نقل  من الرئتين الى العضدددددالل  العاملة   فكلما زادل 

لق على اكبر حجم السدددددددتهالك شددددددددل الحمل زادل سدددددددرعة اسدددددددتهالك االوكسدددددددجين   فيط
( من عضدددددالل الجسدددددم  %50االوكسدددددجين امناء العمل العضدددددلي باسدددددتخدام اكمر من ) 
هناك حد معين السدددتهالك  (1)بالحد االقصدددى السدددتهالك االوكسدددجين او القدرل الهوائية . 

االوكسدددجين ال يمكن ان يزيد عن  االنسدددان  ويختل   هذا الحد من انسدددان الى اخر تبعًا 
لنوع التدريب الرياضدددددي الذي يمارسددددد    ولكي يبلت الشدددددخه الحد االقصدددددى السدددددتهالك 
االوكسدددددددددجين   فأن العمل البدني يجب ان يسدددددددددتمر لفترل اكمر من مال  دقائق   اذ يبلت 

( لتر / دقيقة   فالحد االقصددددددى السددددددتهالك االوكسددددددجين  6عبي التحمل حوالي ) لدا ال
هو كمية االوكسجين التي يستهلكها الجسم في وحدل زمنية   وعادل ما يرتبط مقدار الحد 
االقصددددى السددددتهالك االوكسددددجين بمقايي  الجسددددم   اذ يتم تحديد نسددددبة االوكسددددجين لكل 

الحد االقصى الستهالك االوكسجين ) المطلق (  كيلو ذرام من وزن الجسم   فيعبر عن
بعدد اللترال المسددتهلكة من االوكسددجين في الدقيقة الواحدل بينما يعبر عن الحد االقصددى 
) النسدددددبي ( السدددددتهالك االوكسدددددجين بعدد ملليترال االوكسدددددجين مقابل كيلوذرام من وزن 

على وزن الجسدددددددم في  الجسدددددددم في الدقيقة الواحدل   وتقسدددددددم قيمة الحد االقصدددددددى المطلق
الكيلوذرام فيكون الناتج ) مليلتر / كغم / دقيقة (   حي  يبلت الحد االقصدددددى السدددددتهالك 

                                                           

 .   238ص ,1993ابو العال احمد , احمد نصر الدين : المصدر السابق , -1
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( ملليتر /   كغم / دقيقة   بينما يبلت للرياضين  40االوكسجين النسبي لغير الرياضي ) 
  (1)( مليلتر / كغم / دقيقة .  80-90) 
في ركض المسىىىىىىافات  االوكسىىىىىىجيناهمية الحد االقصىىىىىىى السىىىىىىتهالك  2-1-15-1 

  -:المتوسطة
يستمد تحديد مقدار الحد االقصى الستهالك االوكسجين اهميت  باعتباره ناتجًا لعدل 
عمليال فسيولوجية هامة في الجسم تنقسم الى عمليتين اساسيتين هما عملية توصيل 
االوكسجين الى العضالل ويشترك في هذه العملية كل من الجهاز التنفسي والدوري 

ة استهالك االوكسجين بالعضالل وهي العملية االكمر والدم   والعملية المانية هي عملي
اهمية وتعتمد على ما يحدم  التدريب في تركيب العضلة لكي تستطيع ان تمته كمية 
اكبر من االوكسجين وتستهلكها نتيجة زيادل ما بها من الميوكلوبين والميتوكوندريا 

جين الستهالك االوكس والشعيرال الدموية واالنزيمال   لذلك فأن مقيا  الحد االقصى
يعد مقياسًا متكاماًل الهم اربعة اجهزل حيوية امناء االداء وهي الجهاز التنفسي والجهاز 
الدوري والعضلي والدم   لذلك تعتمد علي  المعامل الفسيولوجية لتقويم حالة الرياضي 

في  زفقد ظهر ارتباط النتائج في تحقيق مستوا االنجا )2)التدريبية والفسيولوجية . 
( على القدرل الهوائية   اذ ال يمكن ان  %80-60ركض المسافال الطويلة بحوالي) 

م ( بطاًل دوليًا اذا قل الحد االقصى الستهالك 10000-م5000يصب  راكض ) 
( لتر / دقيقة   لذا فأن تنمية الحد االقصى الستهالك  6االوكسجين لدي  عن  ) 

  وهذا مادلل علي  نتائج بعض الدراسال في االوكسجين يعد من اهم واجبال المدرب 
ليل زمن ى تقزيادل الحد االقصى الستهالك االوكسجين النسبي واحد مليلتر يؤدي ال

فيبلت الحد االقصى (     3)( مانية ق . 3.5م ( ) 5000) الركض في فعالية ركض
الستهالك االوكسجين لالعبي المستويال العليا في ركض المسافال المتوسطة والطويلة 

( مليلتر / كغم / دقيقة    79-65مستوا عاليًا   اذ يبلت الحد النسبي مدا يتراوح ) 
                                                           

 .   60ص , 1994, القاهرة , دار الفكر العربي , 1, ط تدريب السباحة للمستويات العليابو العال احمد : ا-1
 2- بهاء الدين سالمة : نشرة العاب القوى , مركز التنمية االقليمي , القاهرة , 2002 .ص64 

76, ص 2006  , للنشر وائل دار , البدني التدريب فسيولوجيا: محمود واحمد , البشتاوي حسين مهند -3  
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( ملي / كغم / دقيقة   اما متوسط الحد  80بينما يبلت لدا متسابقي المارمون ) 
( متر فيبلت )  1500-800ستهالك االوكسجين لدا متسابقي ركض ) االقصى ال

. فمن خالل ذلك فأن الحد االقصى الستهالك ( 1)( مليلتر / كغم / دقيقة ق  75
االوكسجين يعد من اهم القياسال التي تعك  الحالة الوظيفية لجسم العداء وذلك بسبب 

ل انتاو الطاقة وباالخه الطاقة ان االوكسجين يلعب دورًا اساسيًا ومهمًا في عمليا
الهوائية في اداء الجهد البدني وبكفاية الجهازين الدوري والتنفسي من االيفاء بمتطلبال 

 هذا االداء 
 : السرعة الهوائية القصوى 16 – 1 – 2
قهي السرعة المكتسبة من قبل الرياضي عندما يكون استهالك االوكسجين الخاه ب     

كم /ساعة ( او هي السرعة التي تستطيع  24 – 8في أقصاه ويمكن ان نجدها بين )
 2ق .VO2MaX( وهي سرعة  VMAعندها الوصول الى )  

)كمير من الدراسال تطرقل الى قيا  هذه المدل مباشرل من خالل الركض على البساط 
(في السرعة  VMAالمتحرك او على المضمار   مم تطرقل الى الى نسب مختلفة لل )  

دقائق (وفي هذا اإليقاع  8 – 4الهوائية القصوا يمكن للعداء ان يبقى فيها لمدل مابين )
( بواسطة االيض  %  15نتج بواسطة االيض الهوائي و) ( من الطاقة ت % 85حوالي )

 3.مكان العداء الركض بفيقاع اسرع ( مرتفعة كان بف VMAالالهوائي   فكلما كانل )  
   السرعة الهوائية القصوا تنتج من العوامل التالية 
 الحد األقصى الستهالك االوكسجين -1
 باحةفعالية الركض ) الخطول ( ...الدرجال .....الس -2
 التمارين ذال الشدل العالية -3

                                                           

1-ANDERSSON, ERA ASTRID EMG AND: strength in trunk and hip muselp paeticuiarity  
the ilio psoas , nmi company, disseratation  abstracts1997 

 للمسافات الجري لمسابقي االوكسجين الستهالك االقصى الحد وقياس تنمية:   الفتاح عبد أحمد العال أبو  -2
1999,  القاهرة, 24عدد,  االقليمي التنمية مركز القوى العاب نشرة,   والطويلة المتوسطة    

 3- Strength Training Anatomy, F. Delavier, ISBN 2000  
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 ( 1)(  VMAفوائد السرعة القصوا )  
 قيا  مستوا التحمل -1
 VO2MaXتسم  باستقراء  -2
 تسم  بالتنبؤ بالمستويال الكامنة للركض شرط التدريب بطريقة صحيحة  -3
الدرجال ( حول الشددددددددددل المراد العمل بها من خالل  –تعطى الدالالل ) اإلشدددددددددارال  -4

الحصددددددددددددددده التددددريبيدددة  كمير من المختصدددددددددددددددون اقترحوا معدددادالل من اجدددل التنبؤ بدددال 
VO2MaX   ( من خاللVMA  ( ومنهم )Leger , Mercier 1983  عندما حسددبا )

 معادلة التالية دراسة منشورل وحصلو على ال 14معدل ) متوسط نتائج 
 

VO2Mx = 3.5 × VMA 
( وهددذا متعلق بدداالقتصدددددددددددددددداد بددالركض وهو مختل  بين االفراد    0.05وبمقدددار خطددا ) 

سنة  18( اذا كان الرياضي في عمر  Leger , Mercier 1983انطالقا من جدول ) 
او اكمر واذا كان يعر  سددرعتة الهوائية او الحد األقصددى السددتهالك االوكسددجين الخاه 

متر حتى فعدداليددة ركض المددارمون  800بددة يمكن التنبؤ بتفوقددة في فعدداليددال الركض من 
   VO2Mxكم / سددددددددددداعة ( مما يؤدي بالضدددددددددددرورل الى  18 )VMA.ممال   اذا كانل) 

مليلتر/د/كغم مع شددرط التدريب بخصددوصدديتة   اذ يمكن  63المقا  في المختبر يسدداوي 
 (2)( وعلى النتائج التالية   07.0 – 0.05من خالل الشهيق الحصول على )خطا 

 د 4.50متر =  1500د    2.59متر =  1000د    2.17متر =  800
 د 18.30متر =  5000د   10.38متر =  3000د    6.42متر =  2000

 ساعة 3.08.06  المارمون =  39.18متر =  10000
اذا لم يحصدددددددل الرياضدددددددي على تلك النتائج يحتمل ان تكون قدرتة الالهوائية الحامضدددددددية 

متر ( وان مداومتة الهوائية   3000ذير متطورل بكفائة من اجل مسدددددددددددددددافال اقل من ) 

                                                           
1-The World of Sport Examined, P. Beashel et al1999., ISBN2 
2- Essentials of Exercise Physiology, W.D. McArdle et al.2004, ISBN 0 683  
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ليسدددددل متطورل بصدددددفة جيدل من اجل الحفاظ على سدددددرعة مرتفعة لمسدددددافال أطول  ومن 
بالمسددددتوا الرياضددددي وحسددددب   VMAراك عالقة اجل تأكيد المسددددتوا بدقة علينا أيضددددا اد

Drissi 2009  نجد انة عندما تكونVMA  1 
 كم / ساعة   مستوا ضعي  17اقل من  -
 كم / ساعة   مستوا متوسط 18 – 17من  -
 كم / ساعة مستوا جيد جدا 18اكبر من  -
 
   VO2MAXالعوامل التي تؤثر على السعة الهوائية القصوى  1 - 2-1-16

 المحددال البدنية التي تحدد معدل خروو الطاقة هوائيًا تعتمد على عدل عوامل 
. القدرال الكيميائية لنظام األنسددجة للخاليا العضددلية في اسددتخدامها ل وكسددجين إلنتاو 1

 وتحرير الوقود.
 . قدرال الجهاز الدوري التنفسي في نقل األوكسجين إلى نظام األنسجة العضلية.2
 
 VO2MAX :2كيف تطور السعة الهوائية القصوى   2 - 2-1-16

الممال التالي هو طريقة تدريبية لشخه اسم  استراند )وهو مدرب وفسيولوجي ( لتطوير 
 النظام األوكسجيني  

دقائق. احسددددب المسددددافة المقطوعة في تلك المدل    5. الجري بالسددددرعة القصددددوا لمدل 1
دقائق مم اجري  5م. خذ راحة 1900ا هي فعلى سددبيل الممال المسددافة التي حصددلنا عليه

مددانيددة وتكرر  30دقددائق مع راحددة  6اجري  –بمعنى  خر  –أبطئ  %20م ( 1900) 
 كم (.10عدل مرال ) هذا يكافئ إيقاع مابل 

دقائق. احسددددب المسددددافة المقطوعة في تلك المدل    4. الجري بالسددددرعة القصددددوا لمدل 2
دقائق مم اجري  4م. خذ راحة 1500عليها هي فعلى سددبيل الممال المسددافة التي حصددلنا 

                                                           
  1- Physical Education and Sport Studies, D. Roscoe et al2006., ISBN  901424  

 
2-Assessment & Exercise Prescription, 3rd Edition, Vivian H. Heyward, 1998.p48 
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مددددانيددددة  45دقيقددددة مع راحددددة  36 4اجري  –بمعنى  خر  –أبطئ  %15م ( 1500) 
 كم (.10 -كم 5وتكرر عدل مرال ) هذا يكافئ إيقاع مابل 

دقائق. احسددددب المسددددافة المقطوعة في تلك المدل    3. الجري بالسددددرعة القصددددوا لمدل 3
دقائق مم اجري  3م. خذ راحة 1000ة التي حصددلنا عليها هي فعلى سددبيل الممال المسدداف

مددددانيددددة  60دقيقددددة مع راحددددة  18 3اجري  –بمعنى  خر  –أبطئ  %10م ( 1000) 
 كم (.5وتكرر عدل مرال ) هذا يكافئ إيقاع مابل 

دقائق. احسددددب المسددددافة المقطوعة في تلك المدل    5. الجري بالسددددرعة القصددددوا لمدل 4
دقائق. المسافة  5م. خذ راحة 1900المسافة التي حصلنا عليها هي فعلى سبيل الممال 
مانية ) هذا يكافئ إيقاع  90أبطئ مع راحة  %5دقيقة / بنسبة  15 5اآلن تقطع بمابل 

 كم (.3مابل 
دقائق. احسددددب المسددددافة المقطوعة في تلك المدل    3. الجري بالسددددرعة القصددددوا لمدل 5

م. خذ راحة كافية. الالعب 1100صددددددلنا عليها هي فعلى سددددددبيل الممال المسددددددافة التي ح
م مع راحة 1100دقيقة لمسدددددافة  09 3أبطئ . بمعنى  خر    %5يجري نف  المسدددددافة 

 كم (3مانية تكرر عدل مرال ) هذا يكافئ إيقاع مابل  60
 1متى يتم تنفيذ هذا التمرينات وعدد مرات تكرارها في األسبوع :  2-1-16-3

(   3( أسدددبوعيا في فترل الشدددتاء   و تدريبال رقم )2( و رقم )1رقم )يقترح تنفيذ تدريبال 
نصددد   -م 800( أسدددبوعيًا عند بداية موسدددم المضدددمار ) السدددباقال ( لالعبي 5( و )4)

 المارامون.
بالسدددرعة القصدددوا المسدددتخدمة في بداية التدريبال من التدريبال ذال  الركض يعد

ذا لم يصدددددددد نبضددددددددة / دقيقة في  120ل نبض الالعب إلى النوعية ) الشدددددددددل العالية (   وا 
وقل الراحة المحدد فيجب على المدرب أن يزيد وقل الراحة قبل تكملة الوحدل التدريبية. 
فترال الراحة المسدددددددددتخدمة بين التكرارال يجب أن تنفذ كما هي بدون زيادل أو نقصدددددددددان. 

                                                           
1 - Institute for Aerobics Research, Dallas TX, revised 1997 printed in Advance Fitness 
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ارتفاع في مستوا  ( خالل فترل الشهر   يالحظ 5 – 1عند إتمام جميع التدريبال من ) 
 ومنها   VO2MAXالالعب  وهنالك العديد من االختبارال لقيا  مستوا تطور 

 كم. 2.4. اختبار جري 1
 (.Treadmill. اختبار استراند على التريدميل )2
 . VO2MAX. اختبار كوبر لقيا  السعة الهوائية القصوا 3
 . اختبار كونكوني.4
 الهوائية القصوا.. اختبار بالكي لقيا  السعة 5
  -حامض الالكتيك :  2-1-17
( في انتاو الطاقة في   PC – ATPوهو النظام الالهوائي الماني بعد النظام االول ) ق

حالة عدم وجود االوكسدددددددددددددددجين   اذ يعد هذا النظام من النظم الهامة في توفير الطاقة 
الكلوكوز  الالزمددددددة لالنقبدددددداض العضدددددددددددددددلي عن طريق التبددددددادل المتوالي بين كددددددل من

مايرهو  ( اللذان شدددددخصدددددا  –والكاليكوجين   وقد اكتشددددد  هذا النظام العالمان ) امبدن 
  )1(ق 1930المركبال الوسيطة لهذا النظام عام 

 
  - نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم قبل الجهد البدني وبعده  2-1-17-1

التي  )الكتال( الكيمياويةاختلفل الكمير من المصددددددددادر وكذلك الشددددددددركة المصددددددددنعة للموارد 
تكشدددد  عن تركيز حامض الالكتيك بالدم عن نسددددبت  وقل الراحة وكذلك بعد الجهد البدني 
فقد اشدددددار كل من ) بهاء الدين سدددددالمة وابو العال احمد ( قالى ان نسدددددبة حامض الالكتيك 

ملي  100 -ملغرام 12-8وقل الراحة بدون ممارسدددددددددددددددة أي جهد بدني لدا الفرد العادي )
 5( فقد ذكر ان هنالك نسبة تتراوح ما بين )Fox  واما ) (2)والي واحد مولق لتر دم( أي ح

ملغرام (% من حامض الالكتيك في الدم موجودل اصاًل في الجسم امناء الراحة بدون  15-

                                                           

 1- وسف محمد واخرون : فسيولوجيا الحيوان , جامعة الموصل , دار الكتب للطباعة ,1989 ص122 ,  . 
 2 ابو العال احمد : التدريب الرياضي واالسس الفسيولوجية , القاهرة , دار الفكر العربي , 1996 , ص 32 . 
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ملغرام  100ممارسة أي نشاط بدني   ويمكن ان ترتفع امناء القيام بجهد عني  لتصل الى 
ارل التعليمال الواردل مع الكل المسدددددددددددددددتوردل من شدددددددددددددددركة كما اشددددددددددددددد (1)ملليتر دم  100/ 
(Chemelex  االسددددددددبانية ان نسددددددددبة حامض الالكتيك في الدم وقل الراحة لدا البالغين )
 ملغرام(.  15- 4.5)
 
  -حامض الالكتيك والتدريب الرياضي : 2-1-17-2

ان عملية التدريب الرياضي تحد  تكيفًا فسيولوجيًا في جميع اجهزل واعضاء الجسم   اذ 
يتميز االفراد المدربين بنسددددددبة اقل من تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد اقصددددددى حمل 
تدريبي مقارنة بغير المدربين   كما امتاز المتدربون بالحصدددددددول على مسدددددددتويال اقل من 

وهذا ما يدل على تحسدددددين الكفاءل الكيميائية والحيوية بالتدريب حامض الالكتيك في الدم 
( للتعر  على  1983 –. فقد ظهرل نتائج الدراسدددددددددددددددة التي اجراها ) دونوفان واخرون 

نسدددددبة الزيادل في الكتال الدم نتيجة التدريب البدني متوسدددددط الشددددددل   ان  قد حدمل زيادل 
( من الحد االقصدددى  %70-60ن ) في مسدددتوا تركيز الكتال الدم عند مسدددتوا شددددل م

الستهالك االوكسجين   وان نسبة الزيادل في انتاج  تساوي نسبة الزيادل في معدل ازالت  
او التخله من    كما اشددددددددددددارل النتائج ايضددددددددددددًا ان  عندما يزداد تركيز حامض الالكتيك 

بر شدل تبالدم لدرجة تساوي خمسة اضعا  نسبت  في حالة الراحة فأن التدريب عندئذ يع
كما تناولل بعض الدراسدددددددددال العالقة بين التدريب الرياضدددددددددي وحامض   .  )2)قصدددددددددوا 

( ق ان زيادل حامض الالكتيك  1981الالكتيك في الدم   حي  اشدددار ) مكاردل واخرون 
             في الدددددم يكون نتيجددددة قيددددام الفرد بددددالتدددددريددددب عنددددد معدددددل منخفض من االوكسدددددددددددددددجين 

 (Hypoxia  ))3(  .  لذا فأن االركاض في فعاليال العاب القوا تختل  فيما بينها من

                                                           
 1-   Fox .E.L.sport physiology , saunders , Gooege Dub;ishing , Japan , 1984 , 
p114.  

 2 بهاء الدين سالمة : المصدر السابق , ص162 , 1999 . 
3. Mcardle W.D., Katch F.I , Katch V.I., Blood Lactic acid Levels , Exercise Physiology 
engery , Nutrition and human performance , Lea and febiges , U.S.A . 
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ناحية اسدددتخدام الشددددل ونظم انتاو الطاقة والذي يتناسدددب مع طبيعة اداء الفعالية   فهناك 
عالقة طردية بين مسددددددتوا الشدددددددل وتركيز حامض الالكتيك في العضددددددالل والدم   فكلما 

تيك   اذ ان المسافال القصيرل والطويلة ال زادل الشدل زاد معها تراكم عال لحامض الالك
يظهر بها مسدددتوا عال من نسدددبة تراكم حامض الالكتيك مقارنة بالمسدددافال المتوسدددطة   
الن زمن اداء المسددددددددددددددددافددال القصددددددددددددددديرل يكون قليددل   فيكون االعتمدداد على نظددام الطدداقدة 

يظهر تراكم  ( مانية   بينما  30الفوسددددددددددفاجيني ال سدددددددددديما اذا كان زمن االداء اقل من ) 
( دقائق   اذ تبلت اقصى  3)  ( وحتى  2-1بشكل اعلى عندما يكون زمن االداء من ) 

كمية لتركز حامض الالكتيك في الدم الشرياني لدا الذكور ذير المدربين ولدا السيدال 
. كما ظهر  (1)( ملي مول / لتر  15)  مللتر دم او  100( مليغرام /  150 – 100) 

سددددددددددددددددة التي اجراهددا ) فددالكو  ( الربعددة فعدداليددال بددالعدداب القوا   مختلفددة من خالل الدددرا
  )2(بالمسافال وانظمة الطاقة وشدل االداء تراكم حامض الالكتيك في الدم بعد 

 مليلتر دم  100مليغرام /  198م الى 200عدو  -
 مليلتر دم  100مليغرام /  227م الى 400عدو  -
 مليلتر دم 100مليغرام /  221م الى 800 ركض -
 مليلتر دم . 100مليغرام /  163م الى 1500 ركض -

 
 : أهمية مؤشر حامض الالكتيك في التدريب 3 -2-1-17
في التدريب البدني الحدي  يسددددددددددتخدم قيا  حامض الالكتيك لتقويم برنامج التدريب      

والتعر  على تأميرها في نظم انتاو الطاقة الهوائية   والالهوائية   ولكن الحقيقة الميدانية 
تؤكد أن  نادرًا ما يسددتخدم المدربون ممل هذه الطرق عند التعر  على شدددل التدريب   بل 

لى الخبرل الشدددخصدددية في ذلك. إن تطبيق ممل هذا النظام سدددو  يسددداعد على يعتمدون ع
االرتقاء بمسدددددتوا كفاءل الرياضددددديين . ولتحقيق ذلك يجب التعر  على المرحلة التي يبدأ 

                                                           
 1محمد حسن عالوي , ابو العال احمد : المصدر السابق  1984 . ص183

2ابو العال احمد : حمل التدريب وصحة الرياضي , االيجابيات والمخاطر , دار الفكر العربي , القاهرة 1996, 

  ,  . 49ص
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فيها حامض الالكتيك على الزيادل وأيضدددًا المرحلة التي يتركز فيها الحامض بدرجة تفوق 
 .1القدرل على التخله من  

التجاه الحالي في مجال التدريب يعتمد على اسددددددتجابة حامض الالكتيك في الدم إن ا    
مؤشددددددددددددددرًا جيدًا على تحمل االداء. وأجريل حول ذلك العديد من االبحا  في هذا المجال 
والتي افادل في مجموعها بأن تلك االسددددتجابة تعد مؤشددددرًا جيدًا لالداء البدني   والحركي 

قصددددددددى السددددددددتهالك االوكسددددددددجين على اعتبار انها تدر  . وهي أكمر أهمية من الحد اال
عمليال التمميل الحيوي للطاقة داخل االنسجة العضلية   وذلك في حالة وفرل األوكسجين 
أو قلت . وفي السدددددددنين األخيرل اعتقد الباحمون في علم الفسدددددددلجة الرياضدددددددية بأن مسدددددددتوا 

لك ضغوط التدريب . وكذحامض الالكتيك في الدم خالل التدريب قد يعطي مؤشرًا على 
العضدددددالل على الجهد . فحامض الالكتيك يتجمع بشدددددكل مفاجئ خالل الجهد العالي   على تكي  

في نسدددددددددددبة الحامض يمكن أن يكون مقياسدددددددددددًا لشددددددددددددل الجهد . وقد تم وهذا التغيير المفاجئ 
  استخدام قياسال حامض الالكتيك في الدم لعدد من األلعاب ممل   األركاض   السباحة.

 
 حامض الالكتيك والتعب العضلي : 4 – 2-1-17

 

إن تراكم حامض الالكتيك يتم في بداية العمل العضدددلي بالشددددل األقل من القصدددوا ق     
خالل فترل عجز األوكسددددجين بسددددبب بطئ عمليال الطاقة الهوائية   وعدم كفاية توصدددديل 
األوكسددددجين إلى العضددددالل العامة بالقدر التي تتطلب  وبذلك تقوم العضددددالل باسددددتهالك 

 2.قمما يتسددبب في زيادل تكوين حامض الالكتيك  الكاليكوجين بدون وجود األوكسددجين  
( الدم ويؤدي  PHإن زيادل تركيز حامض الالكتيك في الدم تومر على نقه حموضة ) 

إلى عدم انزالق األكتين والمايوسدددددين لحدو  االنقباض العضدددددلي   كما يؤمر على نشددددداط 

                                                           

 القاهرة , العربي الفكر دار ,(  الدم الكتات)  البدني واالداء الرياضة فسيولوجيا:  سالمة إبراهيم الدين بهاء  -1
232-227 ص 2000, -  

2 - Fox E. L. ( et al ) Effects of Exercise during Recovery on the speed of Lactic 
Acid Removal in physiological basis for exercise and sport. WCB Brown and 
Bench mark. U. S. A. 1993. P. 54  .  
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بعض االنزيمال الخاصددددددددددددة بالطاقة   وعلى نقل اإلشددددددددددددارال العصددددددددددددبية خالل النهايال 
 وبذلك ينخفض نشاط االنقباض العضلي   أو ينعدم وهذاق العصبية إلى الليفة العضلية. 

كما ان االعتماد على معدل النبض فقط في تحديد تعب العضدددددددددددددددلي .يؤدي إلى حدو  ال
بشددكل موحد ال يعطي الصدديغة النهائية لالختبار   وذلك بسددبب مشدداكل كميرل  االداءشدددل 

     وعلي  فأن اسدددتخدام اختبارال الالكتيك ومعدل ضدددربال القلب1 ق  ومنها الفروق الفردية
) النبض ( يعطي اكمر دقة في التطور في التدريب وتالفي السددددددددلبيال ووضددددددددع معدالل 
جديدل للتدريب   وهذا ما تطلب من اجراء اختبارال لحامض الالكتيك في الدم بصددددددددددددددورل 

. وللتأكيد على دور واهمية هذا (2)دورية ويفضددددددددددل ان تكون كل مالمة او اربعة اسددددددددددابيع 
 بحمًا يقي  الدين االوكسددددددددجيني ق) انتي مورو واخرون(المؤشددددددددر في التدريب   فقد اجرا

(  400( رياضي يمارسون تدريب تحمل السرعة وركض )  20وحامض الالكتيك على )
حامض الالكتيك بعد كل شدددددهر   وبعد انتهاء التجربة وجد  يقا ( اشدددددهر    3م ولمدل) 

ل الشددددددهر االول ) ان نسددددددبة هذا التركيز قد ازدادل خالل مراحل التجربة   اذ كانل خال
( مللي مول    18( مللي مول  وفي المال  )  17.6( مللي مول وفي الماني )  15.9

كما ظهرل نتائج ق. (3)قمن ذلك نرا تزايد نسدددددبة ارتفاع الحامض مع االسدددددتمرار بالشددددددل 
(  LTعدل دراسدددددددددددددددال تؤكد على ان التدريب البدني الذي يعتمد على عتبة الالكتال ) 

( يكون اكمر فعالية من التدريب القائم على اسددددا  الددددددددددددددددددد )  BLCل الدم ) وتركيز الكتا
Vo2max  )ولهذا فمعظم الباحمين يفضدددددددددل قيا  تركيز الالكتيك بداًل من قيا )  4ق  .
Vo2max)     للتعر  على قدرل الرياضدددددددي في االداء ضدددددددمن رياضدددددددة التحمل الهوائي

ولهذا فأن تركيز الالكتيك في الدم يعد مؤشددددرًا جيدًا للتعر  على التقدم والتحسددددن في في 
                                                           

1-Wilmore Jack H. , Costill David L. Metabolic adatation to training physiology of 
exercis and sport. Human Kinetics. U. S. A. 1994. P. 156-157 

2حاتم حسين محمد : دراسة مستوى تركيز حامض الالكتيك ونبض القلب في تقنين الشدة التدريبية وتحسين 

 المستوى الرقمي , بحث منشور , مجلة نظريات وتطبيقات , العدد , 36 , االسكندرية , 1999 . 
 
3 -Wilmore Jack H. , Costill David L. Metabolic adatation to training physiology of 

exercis and sport. Human Kinetics. U. S. A. 1994. 
4 -others. Aerobic characteristics, Oxygen debt    and blood Lactate in speed endurance 
athletes during sport medicine and physical fitness. Vol. 33 No. 2. 1993. P. 130-135 
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   االداء البدني بعد االشددددددددددددتراك في التدريب   باالضددددددددددددافة الى قيا  وتحديد التدريب الزائد  
ي يتعتبر في معظم االحيان ضدددارًا للرياضدددي   بعد ان عر  ) ظاهرل الحمل الزائد ( والذ

بأن تركيز الالكتيك في الدم مرتبط ارتباطًا وميقًا ببداية حدو  التعب العضدددددددددددلي والتوق  
عن المجهود المرتفع في شددددددددددل الحمل البدني بسدددددددددبب تأمير ايونال الهيدروجين المتحررل 

لية تحلل ينيز ( المهم في اسددددددتمرارية عممن  والتي تقوم بتنشدددددديط انزيم ) الفسددددددفو فراكتوكا
( الغني  ATPالجزئي )  اعددادل الكلوكوز الالهوائي وهددذا مددا يسدددددددددددددددبددب نقه في تكوين

 .  ( 1)بالطاقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1 - كاظم جابر امير : االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي , ط1 , منشورات ذات السالسل , 

  . 198-197, ص.  1999 , الكويت
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 الدراسات المشابهة  2-2
 62001   رحيم رويح حبيبدراسة  2-2-1

 ركض انجازو  الفسيولوجية المتغيرال بعض في الفارقة العتبة تدريبال ))تأمير
 متر(( 1500

 الى   هدفل الدراسة 
هوائي  %30 –الهوائي  %70التعر  على تأمير تدريبال العتبة الفارقة بنسبة )  -

الهوائي ( في بعض  %30 –هوائي  %70( وتدريبال العتبة الفارقة بنسدددددددددددددددبة ) 
ض نسددددبة تركيز حام –الضددددغط الدموي  –) معدل النبض المتغيرال الفسدددديولوجية

 (  فترل االسدددددتشدددددفاء –الحد االقصدددددى السدددددتهالك االوكسدددددجين –الالكتيك في الدم 
 متر .  1500وانجاز ركض 

 1500المتغيرال الفسيولوجية وانجاز ركض  بعض التعر  على داللة الفروق في -
 متر بين المجموعتين التجريبيتين في االختبار البعدي . 

 14ت ) مجتمع بل علىاذ تم اسدددددددتخدام المنهج التجريبي لمالئمت  طبيعة البح     -
-2003( العبًا من شددباب اندية محافظة الديوانية بالعاب السدداحة والميدان للعام 

( العددب لكددل  7  وقددد تم تقسددددددددددددددديمهم الى مجموعتين متكددافئتين وبواقع )  2004
ن برنامج المجموعة االخرا . مجموعة   اذ تنفذ كل مجموعة برنامجًا يختل  ع
هوائي (  % 30-الهوائي % 70هناك تامير في تدريبال العتبة الفارقة بنسدددددددبة ) 

 الهوائي ( في تحسين وتطوير متغيرال الدراسة . %30 -هوائي %70و)
ظهرل عالقة طردية بين ارتفاع معدل النبض وحامض الالكتيك في الدم وارتفاع  -

 ى الستهالك االوكسجين بعد الجهد . الضغط االنقباضي والحد االقص
هوائي ( للمجموعة االولى %30-الهوائي  %70ادل تدريبال العتبة الفارقة بنسدددددددددددددبة )-

 متر 1500نتائج افضل في المتغيرال الفسيولوجية وانجاز ركض 
                                                           

 متر 1500 ركض وأنجاز الفسيولوجية المتغيرات بعض في الفارقة العتبة تدريبات تأثير: حبيب رويح رحيم - 2

2006, الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية , بابل جامعة  , منشورة غير دكتوره أطروحة   
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 (1) م2007 دراسة ميساء حسين مطرود 2-2-2

مترًا وفق الزمن  1500عدائي ) تأمير منهج تدريبي في تطوير السرعة الخاصة لدا 
 المستهد (

 هدفل الدراسة الى ماياتي 
 التعر  على قدرل السرعة لدا عينة البح . -1
وضدددددددددددع منهج تدريبي لتطوير السدددددددددددرعة الخاصدددددددددددة بالتأكيد على الزمن المسدددددددددددتهد   -2

 متر الشباب. 1500لمتسابقي 
حمل القول السدددددرعة وتالتعر  على تأمير المنهج التدريبي في تطوير السدددددرعة وتحمل  -3

نجاز ركض   مترًا. 1500وتحمل االداء الخاه وا 
   متر 1500عينة البح  كانل من العبي القطر الشباب لفعالية ركض        

 . 2006والمسجلين باالتحاد المركزي أللعاب القوا للموسم 
  واستخدمل 17/3/2006ولغاية  4/1/2006واجريل التجربة في المدل من        

احمة منهج البح  التجريبي وقسمل العينة الى مجموعتين ضابطة وتجريبية  خضعل الب
  واقتصرل الدراسة 1500المجموعة التجريبية الى تمرينال وفق الزمن المستهد  لسباق 

 متر.1500على بح  المتغيرال البدنية الخاصة بمتسابقي ركض 
 ومن نتائج البح  هي  
أحدد  المنهاو التدريبي الذي ن َفذ على المجموعة التجريبية التي استخدمل تدريبال  .1

السرعة وتدريبال تحمل السرعة وفق الزمن المستهد  تطدورًا في مستوا السرعة 
 الخاصة. 

أحدد  المنهداو التدريبي الذي ن َفدذ من المجمدوعة التجريبية تطدورًا في تحمل السرعة  .2
 جموعة الضابطة التي استخدمل التدريب اليومي المعتاد.بشكل أفضل من الم

                                                           

1- ميساء حسين مطرود تأثير منهج تدريبي في تطوير السرعة الخاصة لدى عدائي 1500 متراً وفق الزمن  
  .المستهدف, رسالة ماجستير , جامعة ديالى , كلية البتربية الرياضية,2007
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أحد  المنهاو التدريبي الذي ن فذ من المجموعة التجريبية تطورا  في مستوا تحمل  .3
القول وبشكل أفضل من المجموعة الضابطة التي استخدمل تدريبال تحمل القول 

 فقط. 
حمل طورا  في مستوا تأحد  المنهاو التدريبي الذي ن فذ من المجموعة التجريبية ت .4

 سرعة األداء الخاه بنوع المسابقة  وبشكل أفضل من المجموعة الضابطة.
 بالمسابقة )السرعة وتحمل السرعة وتحمل القول وتحمل سرعة األداء الخاه واالنجاز(. .5
 
 
   1( 2008)  طارق احمد ميرزا خان    3 -2 – 2

فال في بعض متغيرال الخطول والص))تأمير تمرينال خاصة على  وفق الزمن المستهد   
 متر(( 400والقدرال البدنية وأنجاز 

يهد  البح  إلى وضع تدريبال لتطوير بعض القدرال البدنية)السرعة  تحمل         
م حرل بأسلوب التدريب على وفق الزمن 400السرعة  تحمل سرعة االداء( لعدائي 

درال االسلوب في تطوير بعض القالمستهد   وكذلك التعر  على تأمير التدريب بهذا 
البدنية والفسيولوجية والخصائه الميكانيكية للخطول   وطبق البح  على  العبي اندية 

م حرل  واختار الباح  المنهج التجريبي لمالءمت  400مركز محافظة السليمانية بركض 
 لضابطة(.      ا -طبيعة مشكلة البح  وباستخدام تصميم المجموعتين المتكافئتين )التجريبية 

ظهر تطور في القدرال البدنية )السرعة وتحمل السرعة والتحمل وتحمل األداء الخاه( -1
 م( للمجموعة التجريبية. 800م  350م  250م  50بداللة نتائج اختبارا (

م( للمجموع  التجريبية بعد تطبيق 400ظهرل نسبة تطورعالية في انجاز)ركض -2
 المنهاو التدريبي.

                                                           
1- طارق احمد ميرزا خان  :تأثير تمرينات خاصة على  وفق الزمن المستهدف  في بعض متغيرات الخطوة 1

متر، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة السيليمانية ، كلية التربية  400والصفات والقدرات البدنية وأنجاز 
2008البدنية وعلوم الرياضة   
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م في 250م  50م  400رل القدرال البدنية لدا المجموعة التجريبية في ركض تطو -3
 االختبارال البعدية عند  المقارنة مع المجموع  الضابطة. 

امر البرنامج التدريبي بشكل واض   في تطور بعض المتغيرال الفسيولوجية للمجموعة -4
والقدرل الالهوائية المتوسطة والقدرل الالهوائية القصيرل  Vo2 maxالتجريبية في كل من 

 ولم يكن التطور ملحوظ في متغير القدرل الالهوائية الطويلة . 
كان التطور واضحا في معظم معدالل السرعة الجزئية للمجموعة التجريبية ولم يظهر -5

 هذا التطور لدا المجموعة الضابطة .
 
 
 تحليل ومناقشة الدراسات المشابهة: 2-2-3

السابقة الباح  في استخاله بعض المتغيرال التي عززل من هد  افادل الدراسال 
 -البح  الحالي وهي كاالتي    

اختلفل الدراسال في اساليبها اال انها اتفقل على اهمية ودور الزمن المستهد  في -1
 كل فعالية من فعاليال العاب القوا فضال عن العناصر البدنية المؤمرل في مستوا االنجاز.

 متروبعض العناصر البدنية. 1500راستنا مع الدراسة األولى في فعالية ركض اتفقل د-2
طريقة اجراء التجربة الميدانية اختلفل دراستنا عن الدراستين كونها قد تناولل متغيرال -3 

 فسيولوجية 
 اختلفل دراستنا باألسلوب التدريبي عن تلك الدراستين السابقتين-4
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 الفصل الثالث
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 :  منهجية البحث واالجراءات الميدانية  -3
 :منهج البحث  1 – 3

تعددت المناهج المستخدمة في البحث العلمي، اذ يتوقف اختبار المنهج على         
البحث التجريبي يتميز بالضبط والتحكم في المتغيرات المدروسة  وبما انطبيعة الدراسة، 

بحيث يحدث في بعضها تغيير مقصود ويتحكم في متغيرات اخرى فانه يعد المنهج الوحيد 
 . 1و دقيق حالعالقة بين االثر والسبب على ن وضحيالذي 

الضابطة(  - ةاستخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين)التجريبي
لمالئمته طبيعة البحث ، وهو احد المناهج الذي يمكن من خالله التوصل الى نتائج دقيقة 

هو المنهج و . ، اذ ان التجريب يعد من اكثر الوسائل كفاءة للوصول الى معرفة موثوق بها 
 2الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب او االثر " 

 
  -البحث : مجتمع  3-2

 –فر ن –تم تحديد مجتمع البحث من العبي شباب اندية محافظة الديوانية )عفك 
( ساااانة 19 -18الدغارة ( بالعاب القوى في ركض المسااااافات المتوسااااطة وبأعمار من ) 

( وبالطريقة  2020 – 2019(  متسااااااااابقين  للموساااااااام الرياضااااااااي) 10والبالغ عددهم  ) 
( متسااااااابق لكل 5م الى مجموعتين )تجريبية وضااااااابطة (  وبواقع )العشااااااوائية تم تقساااااايمه

قبلية بعد اجراء االختبارات المجموعة بعد ان تم  تكافؤ المجموعتين في متغيرات الدراسة 
 (  7 – 6كما في الجدول )

 
 
 

                                                           

1--محمد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب : البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس ، القاهرة ، دار الفكر 
217ص ،  1999 ، العربي . 

  ، والتوزيع للنشر  العلمية الدار ، عمان:  والرياضية البدنية التربية في العلمي البحث ومناج طرق ؛ إبراهيم المجيد عبد مروان -2   

137 ص  ،  2002  . 
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 -تحديد متغيرات الدراسة : 3 -3
رضااها ، فضااال عن عتم تحديد متغيرات الدراسااة من قبل اللجنة العلمية والساايد المشاارف 

(  في   3على الخبراء والمختصااين في العاب القوى والفساالجة الرياضااية كما في الملحق )
وذلك من خالل اسااااتمارة اسااااتبيان يبين حالة اذا كانت هناك اضااااافة متغير اخر للدراسااااة 

متر واالنجاز  1500نية و الفساااااايولوجية المؤثرة في فعالية ركض فيها اهم المتغيرات البد
 (. 1كما في الملحق )

 تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات الدراسة . 1- 3 – 3
لغرض معرفة واقع متغيرات الدراسااااااااااااااة للمجموعتين التجريبية والضااااااااااااااابطة ، قام الباحث 

ها ساااااايط واالنحراف الربيعي ، والتي تظهر اختالفاتبقياس تلك المتغيرات ، باسااااااتخرا  الو 
( وللتعرف على داللة الفروق في  6وتقاديرها من مؤشاااااار الى الخر ..كما يبينها جدول )

(  5المتغيرات المذكورة وللتاكد من تكافؤ المجموعتين التجريبيتين رغم صاااااااااغر حجمها ) 
افراد لكل منهما ، تم اساااااااااااااااتخدام اختبار) مان وتني (ن بين المجموعتين وكما مبين في 

 ( 7الجدول ) 
 
 

  -ادوات جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة : 4- 3
  -ادوات جمع المعومات : - 3-4-1
  -المالحظة : 1 – 3-4-1

ق المهمااة لجمع البيااانااات في البحوث وتعتمااد على ائ" تعااد المالحظااة احاادى الطر 
المشااااهدة الدقيقة الهادفة للظواهر موضاااع الدراساااة باساااتخدام الوساااائل المناسااابة والضااابط 

 (  1) العلمي المالئم سواء للقائم بالمالحظة او االشياء موضع المالحظة " . 
 

 

                                                           

.175، ص 1999،  بق ذكرةحسن عالوي ، اسامة كامل راتب : مصدر س محمد - 1  
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  -المقابالت الشخصية :  1-2 -3-4
اجرى الباحث عدة مقابالت شااااااااااااخصااااااااااااية مع ذوي الخبرة واالختصااااااااااااا  في مجال علم 

( وبذلك كانت هناك عدة  3التدريب الرياضااااااااي والفساااااااالجة الرياضااااااااية كما في الملحق ) 
نتائج بنيت على اساااسااها فكرة البحث وتحديد مشااكلته ومنهجه العلمي المناسااب ، فضااال 

  -عن رأيهم في تحديد وجهات نظرهم في :
حية البرنامج التدريبي ، لتدريبات عتبة القدرة القصااااوى ودون القصااااوى وفق صااااال -

الزمن المسااتهدف وتأثيرها في بعض المتغيرات البدنية و الفساايولوجية قيد الدراسااة 
 . 

 تحديد الحجم التدريبي والشدة ونوعية الراحة . -
 عدد الوحدات التدريبية االسبوعية والشهرية. -
  -االجهزة والوسائل المستخدمة : 3-5
 استمارات تسجيل . -
 ( .  8ساعات توقيت يدوية الكترونية عدد )  -
 ( يابانية الصنع .  Sharpحاسبة الكترونية نوع )  -
 قطن طبي .  -
 مادة معقمة .  -
 الماني المنشا lacticpro meterجهاز لقياس حامض الالكتك -
( مل مساااااتوردة 50كتات لتحديد مساااااتوى تركيز حامض الالكتيك في الدم ساااااعة ) -

 ن. عما-االيطالية بواسطة شركة فيلكا للتجهيزات الطبية Sentnelمن شركة 
 ( 20عدد ) حواجز -



61 

 

 -االختبارات :  6 -3
" تعد االختبارات احدى الوسائل المهمة لتقويم المستوى الذي وصل اليه الرياضي كما 

  ( 1) . تبين مدى صالحية أي برنامج تدريبي " 
وعليه فقد ارتاى الباحث تقويم مستوى اداء عينة البحث من خالل متغيرات قيد الدراسة 

نة ضابطة ، ثم تم مقار في االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية وال
االختبارات البعدية للمجموعتين لمعرفة الفروق بينهما وايهما اكثر تأثيرًا في تلك 

 المتغيرات واالنجاز . 
 
 مواصفات االختبارات و القياسات المستخدمة: 3-6-1
 االختبارات البدنية : 1 – 1- 3-6

 (2)اختبار الركض بالقفز) باوزنك ( لمدة دقيقة 

 قياس تحمل القوةهدف االختبار:  -
  نهاية  ىالتوقيت حت لحظةمن التسجيل: يتم تسجيل المسافة التي يقطعها العداء 

 الزمن المقرر ) دقيقة واحدة ( 

  (3)م600اختبار ركض 

 الهدف من االختبار: قياس تحمل السرعة  -
التسجيل: يقوم فريق العمل المساعد بتسجيل الوقت المنجز لكل فرد من افراد  -

 .متر 600مسافة  لقطعالعينة 

                                                           

1-قاسم المندالوي واخرون : االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية ، الموصل ، مطبعة التعليم العالي ، 
. 11، ص 1989  

 2-  بسطويسي احمد : التدريب الرياضي اسس ونظريات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 2000، ص117.
 
3-  سعد دخيل الفهداوي؛ تأثير مناهج تدريبية مقترحة لتطوير صفة التحمل الخاص للمرحلة النهائية في انجاز ركض 

.38،  ص2001م حواجز؛ رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 110  
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  ( دقيقة 6اختبار ميني كوبر ركض ) 1 
 الهدف من االختبار : قياس القدرة الهوائية القصوى -
 ( دقيقة 6يكون االختبار بقطع أطول مسافة ممكنة خالل زمن )  -
 8اقماع عدد  –الوسائل : ميقاتي  -
كون متر ، يقسم الى ثمانية مناطق باستعمال االقماع وت 400مضمار ركض  -

 ( 1( متر كما في الشكل )  50المسافة بين كل قمع واخر ) 
متر لقطع اكبر مسافة في  400االنطالق يكون من القمع األول في بداية ركض  -

( دقيقة ، ويتوقف الالعب بعد انتهاء الوقت مباشرة في اقرب منطقة محددة  6زمن ) 
 وتحسب المسافة المقطوعة بالمتر ومثال على ذلك :

 م ( 350الالعب ثالث دورات وتوقف في المنطقة السابعة ) تعادل  قطع -
 ( دقائق ونحولها الى كم / س 6متر خالل ) 1550م =  350م +  400× 3 -
 كم / س القدرة الهوائية القصوى 15.5=  10×  1550 -
 

                                                           
1 Swain et al (1994) ‘Target HR for the development of CV fitness’ –Medicine & 

Science in Sports & Exercise, 26(1), 112-116 
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 ( 1شكل ) 

 م ( 50يوضح مضمار االختبار والمسافات بين كل منطقة ) 
 القياسات الفسيولوجية 2 – 1 -3-6

 : قياس نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم-  
 الهدف : قياس تركيز حامض الالكتيك في الدم قبل الجهد وبعده .  -
الشااروط العلمية : يعد مسااتوى تركيز حامض الالكتيك في الدم من افضاال المؤشاارات  -

يستخدم لتقويم  متر( ، كما 1500  -م 800)    الفسلجية وخاصة في فعالية ركض
 .(  2) ومؤشرًا النظمة الطاقة وشدة االداء (  1) حمل التدريب في االنشطة الرياضية 

                                                           

 حامض تركيز ، السرعة تحمل تطوير في الفارتلك من مقننة تدريبية اساليب تأثير:  زنيل محمود شاكر - 1

 ، الرياضية التربية كلية ، منشورة غير دكتوراه اطروحة ، م1500 و م400 ركض وانجاز الدم في الالكتيك

.  80، ص.  2001 ، بغداد جامعة  

2- كمال عبد الحميد ، محمد صبحي حسانين ، اسس التدريب الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،1997 

  203،ص
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تم اجراء قياس تركيز حامض الالكتيك في الدم على شكل مرحلتين قبل الجهد وبعده   
 -وكما يأتي :

 قبل الجهد :  -1
( متر) اي قبل فترة االحماء ( يتم قياس نسااااااااااااااابة 1500قبل اداء اختبار ركض )  

تركيز حامض الالكتيك وبرفقة فريق العمل المساعد بقياس نسبة تركيز حامض الالكتيك 
  Lactic pro meterفي الدم باسااااااااااااتخدام تقنيات حديثة في القياس اذ اسااااااااااااتخدم جهاز 

عينة دم وبشاااااكل مباشااااار من انبهام االيمن او  والموضاااااحة تفاصااااايلها أدناه ، اذ يتم اخذ
االيسر والسبابة وحتى حلمة االذن توضع على ستراب تيست يتم قراءة العينة والحصول 

ثانية ( ، اذ يتم وضاااااااااع الكحول المعقمة على  60على نتائج مباشااااااااار خالل فترة زمنية )
مات التعليأبهام الرياضاااااااااي بعدها يتم الوخز ب برة خاصاااااااااة وفي هذا الخصاااااااااو  تشاااااااااير 

المرفقااة الى عاادم اخااذ عينااة الاادم بااالمرة األولى ويتم أخااذهااا بااالمرة الثااانيااة تجنبااا لظهور 
أمالح الالكتيك وبالتالي يؤثر ذلك على نتائج حامض الالكتيك و توضاااااااااع على ساااااااااترب 

( ثانية من الجهاز مباشااااااااارة وكما مبين في 60تيسااااااااات يتم القراءة بشاااااااااكل مباشااااااااار بعد) 
 األشكال أدناه. 

 
 بعد الجهد :  -2

متر  1500بعاد اداء تماارين االحمااء للمجموعتين واختباار كال مجموعاة  ركض 
وتسجيل زمن كل العب عند وصوله الى خط النهاية ، تم سحب الدم من المختبرين بعد 

 ( دقائق راحة بعد الجهد والتي هي افضااااااااااااااال مدة لتصاااااااااااااااريف حامض الالكتيك 5)مرور
  ( 1) من العضالت الى الدم . 

                                                           
 1 - Authony D.Mehon , blood , Lactate and preceved exerion relative to Ventilartoy 

Shold boys Versus men , In medical and Since and in Sport and exercise , Vo 129 . no 

10 , October ,2000 

.                                                                                                                         
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وبنفس اجراءات ساحب الدم قبل الجهد ) الراحة ( تم اجراءات قياس نسابة تركيز حامض 
 الالكتيك بالدم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 2شكل )
 يوضح جهاز قياس حامض الالكتيك بالدم

 

 (  3الشكل ) 
 يوضح خطوات الحصول على عينة دم الستخرا  حامض الالكتيك
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 قياس الحد االقصى الستهالك االوكسجين   (Vo2max  ) 
ظهرت في االوناااة االخيرة معاااادالت جاااديااادة لتقااادير الحاااد االقصاااااااااااااااى الساااااااااااااااتهالك  

االوكساااااااااجين عن طريق تقييم قدرة الرياضاااااااااي او الفرد العادي على ركض مساااااااااافات 
مختلفة وباقصااااااى ساااااارعة ، وقد وجد بأن هناك ارتباط وثيق بين هذه المعادالت وبين 

ذ االقصاى الساتهالك االوكساجين ، ويجب االخنتائج القياساات المختبرية لتقدير الحد 
بنظر االعتبار على الرياضاااااااي القيام باالختبار باقصاااااااى جهد ، اذ يتم اخذ المساااااااافة 
المقطوعة لكل العب في المجموعتين التجريبية والضاااااااااابطة بعد ادائهما اختبار ميني 

معادلة لدقائق ( في اختبار القدرة الهوائية القصااااوى وبعدها تسااااتخدم ا 6كوبر ركض) 
الحساااااااااااااااابية مع كل مساااااااااااااااافة مقطوعة خالل زمن االختبار ولكل العب لتقدير الحد 

 االقصى الستهالك االوكسجين كما في هي :
 يكون حجم االوكسجين القصوى بالمللتر / دقيقية / كغم  . وحسب المعادلة: -

 ML\MN\KG=      3.5×  المسافة المقطوعة  
 

  متر : 1500اختبار ركض- 
 متر .  1500قياس انجاز ركض الهدف : 

( ، اساااتمارات  6االدوات المساااتخدمة : مضااامار سااااحة وميدان ، سااااعات توقيت عدد ) 
 تسجيل 

وصااااف االداء : يتم اختبار العبي كل مجموعة على حدة ، اذ يبدأ االختبار عند سااااماع 
دأ الالعبين ايعاز ) خذ مكانك ( من وضاااااااااااااع البداية من الوقوف ، وبعد ذلك اشاااااااااااااارة الب

 1500( متر لقطع مساااافة  300( دورات و )  3واالنطالق والركض حول المضااامار ) 
متر ، ثم تسااااااجيل زمن كل متسااااااابق ويحسااااااب الزمن بالدقيقة/ الثانية/ عشاااااار الثانية. في 

 استمارة التسجيل . 
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 االستطالعية : اربالتج 7- 3
ان التجربة االسااااااتطالعية عبارة عن " دراسااااااة تجريبية أولية يقوم بها الباحث         

 .  (1)صغيرة قبل قيامه ببحثه ، بهدف اختيار أساليب البحث وأدواته" عينةعلى 
 

 : التجربة االستطالعية األولى 7-1- 3
لغرض الوقوف على أداء األجهزة المستخدمة واختبارها ومعرفة الجوانب السلبية      

والمتغيرات التي ساااتواجه العمل فقد أجرى الباحث تجربة اساااتطالعية أولى يوم األحد 
مختبر الفسااااااااااااااالجة بكلية التربية البدنية وعلوم عصااااااااااااااارا في  21/10/2019الموافق 

على ثالثة متسااااابقين من مجتمع البحث من خالل تطبيق  الرياضااااة جامعة القادسااااية
في   Lactic pro meterنساااابة تركيز حامض الالكتيك بالدم بواسااااطة جهاز  قياس

 الى : التعرف هدف من ذلكالأثناء الراحة والجهد 
 . مدى مالئمة االختبار لعينة البحث 
 . معرفة الوقت المستغرق نجراء االختبار وتنفيذه 
 المختبرين ألجراء االختبار. مدى استعداد 

 النتائج التي تم التوصل اليها: 
  قاادرة ألالعبين على التنفيااذ  جهااةجراء االختبااارات من اكاااناات هناااك امكااانيااة

 وكذلك الوقت المستخدم ومالئمة االختبار .
 معرفة كيفية استخدام جهاز Lactic pro meter  لقياس نسبة تركيز حامض

 الالكتيك بالدم .
  الصاااااااااااااعوبات التي تواجه العينة في أثناء الركض على جهاز الساااااااااااااير معرفة

 المتحرك
 

                                                           

1 عامر جبار السعدي : مهار ة استقبال االرسال وأثرها في النهج الهجومي ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية 

  . 63،ص 1988التربية الرياضية ، 
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 :التجربة االستطالعية الثانية   2 -7 - 3
( عصاااارا على مضاااامار 22/10/2019أجريت هذه التجربة يوم الثالثاء بتاريخ ) 

نادي عفك االولمبي في محافظة القادسية وتم تطبيق االختبارات  البدنية ) تحمل السرعة 
 تحمل القوة ( على عينة التجربة االستطالعية ، كان الهدف من تلك التجرية : –

 . مدى مالئمة االختبار لعينة البحث 
 . معرفة الوقت المستغرق نجراء االختبار وتنفيذه 
  االستشفاء الوصولمعرفة الوقت الالزم بين اختبار واخر لغرض 

 
 التجربة االستطالعية الثالثة :  3- 7- 3

 23/10/2019أجرى الباااحااث تجربااة اساااااااااااااااتطالعيااة أخيره يوم األربعاااء الموافق       
السااااعة الرابعة عصااارا على مضااامار نادي عفك االولمبي في محافظة القادساااية الختبار 

(  متساااابقين من المجموعتين التجريبية  4( متر على )  1500مساااتوى االنجاز ركض )
 والضابطة والهدف منها :

  القصوى لكل تمرين مستخدم من التمارين الخاصة.تحديد الزمن 
 تحديد الزمن المستهدف من خالل مستوى االنجاز 
  معرفة زمن االساااااااااااتشااااااااااافاء )الراحة( والعودة الى قدرة الالعب ألداء التمرين التالي

 بنفس األداء.
  .مدى مالئمة تلك التمرينات الخاصة نفراد عينة البحث 
  مفردات التمرينات المعدة .معرفة الوقت الالزم لتطبيق 
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 :  التصميم التجريبي 3-8
لمعرفة حالته  يا"اختبارا" قبليتضمن التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة ، 
جريبااة اذ ان المجموعااة التقباال ادخااال المتغير التجريبي ، ثم تعرض للمتغير التجريبي ،

االولى تقوم بتدريبات عتبة القدرة القصااااااااااااااوى واقل من القصااااااااااااااوى وذلك من خالل الزمن 
المسااااااااتهدف وتحديد شاااااااادة التمرين حسااااااااب الجهد المبذول  في مراحل او اجزاء السااااااااباق 

متر زمنه المساااتهدف  1500،فاذا فرضااانا ان احد المتساااابقين في ركض  1500بركض 
دقيقااة ( ، فاا ذا أريااد لهااذا العااداء الركض  4،10أي مااا يعااادل زمن ) ثااانيااة (  250هو) 

متر  100متر من مساااافة الساااباق، فالسااارعة المساااتهدفة لكل 400لمساااافة  %100بشااادة 
متر تمثل 400ثانية )اذ ان  64ثانية. لذا عليه ان يركض هذه المسااااااااااااافة بزمن  16هي 

ثا بالزمن  16هو  م100م وزمن كل 100اربعة مساااااااااااااااافات جزئية طول كل مساااااااااااااااافة 
من مساااااافة  %100متر ( بشااااادة  1000المساااااتهدف(  واذا طلب من المتساااااابق ركض )

دقيقة( وهكذا  2،40ثانية أي ) 160السااااااباق ،  لذا عليه ان يركض هذه المسااااااافة بزمن 
بالنساابة لركض هذه  % 100م بالزمن المسااتهدف شاادة 100لبقية المسااافات. ويعد زمن 

م الحقيقي فزمنه غير هذا الزمن عند  100ق، اما زمن المساااااااافة ضااااااامن مساااااااافة السااااااابا
 تحديد السرعة على اساسه بينما المجموعة الضابطة تقوم بتدريبات المدرب  اليومية. 

 

 تصميم البرنامج التدريبي :    9 – 3  

معتماادًا على تجربتااه وخبرتااه  مرحلااة االعااداد الخااا  في اتيبااقااام الباااحااث باااعااداد تاادر 
الميدانية ومسااااااااتعينًا باراء بعض الخبراء والمختصااااااااين في مجال علم التدريب الرياضااااااااي 

الساااايد المشاااارف فضااااال عن المصااااادر العلمية التدريبية والفساااالجية  ومشااااورةوالعاب القوى 
(  3وبواقع )  ابيع( اساااااااااااااااا 8)  فترة التاادريبااات لماادة  وتكون ( ، 7ينظر في الملحق ) 

 خالل من ،بعد ان تم تحديد الشااادة( 1:1وباسااالوب تموجي )وحدات تدريبية في االسااابوع 
 اذ"، 1500 بركض السباق اجزاء او مراحل في  المبذول الجهد حسب المستهدف الزمن
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الى ان " معظم التغيرات الناتجة عن (  1) (  1994 –وكوساااااتل  اشاااااار كل من ) ويلمور
وقد  .( اسااابوع  8-6التدريب تحدث عادة خالل المدة االولى من البرنامج في غضاااون ) 

اساااتخدم الباحث اسااالوب رفع الحجم التدريبي لالسااابوع االول والثاني والثالث وخفضاااه في 
االسبوع الرابع ليكون مرحلة تعويض زائد ، ورفعه في االسبوع الخامس والسادس والسابع 
وخفضاه في االسابوع الثامن اساتعدادا لالختبارات البعدية، وقد تم اساتخرا  النسابة المئوية 

د ذلك يجري وبعمجموعة التجريبية من مجموع العدد الكلي للوحدات التدريبية، لتدريبات ال
االختبااار البعاادي ، فيكون الفرق بين نتااائج االختبااار القبلي والبعاادي ناااتجااًا عن تاااثرهمااا 

 ( 2. ) بالمتغير التجريبي 

  -االختبارات والقياسات القبلية :  3-10
 وكانت كاالتي 2019/ 10/  27في يوم الخميس الموافق تم اجراء االختبارات والقياسات القبلية 

 -تم اجراء االختبارات والقياسات القبلية كاالتي :
 اليوم األول 

 -قياس مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم  قبل الجهد : -أ
 ( متر . 1500اختبار ركض )  –ب 
 قياس مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد –  

 اليوم لثالث                                          الثاني اليوم 
 دقيقة(  6)  ركض كوبر ميني اختبار -أ     - اختبار تحمل السرعة –أ 

  Vo2max - القصوى الهوائية القدرة قياس-ب        دقيقة ( 10) راحة     
 اختبار تحمل القوة –ب    

 
 

                                                           

  1-ابو العال احمد عبد الفتاح : حمل التدريب وصحة الرياضي ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1996 ، ص32 . 

2-ذوقان عبيدات واخران : البحث العلمي مفهومه واساليبه – ادواته ، عمان ، دار المجد للنشر والتوزيع ، 1996 

.  247، ص  
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،قام الباحث بأجراء تكافؤ  القبلية لمتغيرات الدراسةبعد ان تم اجراء االختبارات 
 ( 7 – 6المجموعتين التجريبية والضابطة بنتائج تلك المتغيرات كما في الجدول )

 
 
 ( 6جدول ) 

 يبين الوسيط واالنحراف الربيعي للمتغيرات المعتمدة في التكافؤ بين مجموعتي البحث
 

 
 
 
 
 
 

  ت
 المتغيرات

 
 حدة القياسو 

 
 

 المجموعة الضابطة التجريبيةالمجموعة 

سيط
الو

 

حر 
االن

عي اف
ربي

ال
 

سيط 
الو

 
  

ف 
حرا

االن
عي

ربي
ال

 

 0.99 1.35 0.87 1.34 د/ ثا تحمل السرعة 1

 2.76 278 0.44 275 سم / م تحمل القوة 2

 1.45 14.00 0.65 14.20 مليلتر دم 100ملغرام /  تركيز حامض الالكتيك في الدم ) قبل الجهد ( 3

 3 113 4 115 مللتر دم 100مليغرام /  تركيز حامض الالكتيك في الدم ) بعد الجهد ( 4

 0.355 52.66 0.28 53.62 مليلتر / كغم / دقيقة    VO2maxالحد االقصى الستهالك االوكسجين)  5

 2.87 15.200 3.56 15.400 كم /ساعة عتبة القدرة الهوائية القصوى 6

 3.975 4.21.12 2.16 4.20.40 ثاد /  متر 1500انجاز ركض  7
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 ( 7دول ) ج

قيمة مان وتني المحسوبة والجدولية وداللة الفروق في المتغيرات المعتمدة في التكافؤ بين  نيبي
 مجموعتي البحث

 
 ت

 
 المتغيرات

  قيمة مان وتني 
داللة 
 الفروق

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

 عشوائي 0.267 19 تحمل السرعة 1
 عشوائي 0.049 11 القوةتحمل  2
 عشوائي 0.130 15 تركيز حامض الالكتيك في الدم ) قبل الجهد ( 3
 عشوائي 0.355 21 تركيز حامض الالكتيك في الدم ) بعد الجهد ( 4
 عشوائي 25 0.549 (  VO2maxالحد االقصى الستهالك االوكسجين )  5
 عشوائي  0.500 24 عتبة القدرة الالهوائية 6
 عشوائي 0.104 14 متر 1500انجاز ركض  7

 ( . 5( وحجم العينة )  0.05عند مستوى داللة )  -
في اختبار ) مان وتني ( تعد الداللة االحصائية لالختبار غير معنوية عندما تكون القيمة الجدولية لذلك االختبار اقل من   ن -

 القيمة المحسوبة له ، أي عكس القاعدة المتعارف عليها .ولهذا ينوه الباحث عن ذلك
 

  -تطبيق البرنامج التدريبي :  3-11 
وعة التجريبية للمجم ات التدريبار القبلي تم البدء بتطبيق بعد االنتهاء من تنفيذ االختب

(  8والمنهج المعد من قبل المدرب للمجموعة الضابطة ، وقد استغرقت فترة التدريبات ) 
( وحدة تدريبية ، اذ  24( وحدات تدريبية في االسبوع ، أي نفذت )  3اسابيع وبواقع ) 
 ( .  1/1/2020بتاريخ )  ت( وانته 1/11/2019بدأت بتاريخ ) 
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  -االختبارات والقياسات البعدية :  3-12
اجريت االختبارات والقياساااات البعدية على عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضاااابطة 

الذي اجريت فيه االختبارات و القياسات القبلية  نفسه االسلوبوب(  4/1/2020بتاريخ ) 
. 
 
  -:الوسائل اإلحصائية   13- 3
 SPssتم استخدام الحقيبة االحصائية   
 )لعينتين مستقلتين (اختبار مان وتني .  -1
 ) لعينتين مترابطتين ( .ولكوكسن  -2
 الوسيط  -3
 االنحراف الربيعي ) نصف المدى االرباعي ( . -4
 

 القيمة الدنيا  –القيمة العليا                                  
  100×              قانون نسبة التطور=   -5

    الدنياالقيمة                                           
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 الفصل الرابع
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 جتح ي ها عرض نتائج متغيرات الدراسةةةةةةةةةع  ل ملمجعتيي التلريبيع جال ةةةةةةةةةاب ع - 4
 -:  جمناقشتها

  -عرض جتح يل نتائج اختبار تحمل السرعع ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع:  1- 4
 
 ( 8لدجل ) 

يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 
 االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار 

 تحمل السرعع
 

 
 الملاميع

مستجى  قيمع جلكجكسي  تحمل السرعع أختبار
 الداللع

داللع 
  البعدي القب ي الفرجق 

 الجسي   المحسجبع
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجي 0.041 -2.041 0.66 1.31 0.36 1.34 الملمجعع التلريبيع
 معنجي 0.038 2.070- 0.32 1.33 1.45 1.35 الملمجعع ال اب ع

 
 ( 9لدجل ) 

جاللدجليع في االختبار البعدي لتحمل يبيي معنجيع فرجق الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع 
 السرعع ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع

 
 

 الملاميع
داللع  قيمع ماي جتني االختبار البعدي 

مستجى  المحسجبع الجسي  الفرجق
 الداللع

  1.31 الملمجعع التلريبيع
2.530- 

  

 
0.011 

 
 1.33 الملمجعع ال اب ع معنجي 
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 ( 10لدجل ) 
يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي لتحمل 

 السرعع
 

 
 الملاميع

 بنسبع الت جر االختبار 
 البعدي القب ي %

 2.29 1.31 1.34 الملمجعع التلريبيع
 1.50 1.33 1.35 الملمجعع ال اب ع

 
( نتائج االختبار القبلي والبعدي في تحمل السرعة للمجموعة التجريبية   8 يبين الجدول )

، حيث ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ،ولغرض 
 االختبارين القبلي والبعدي لهذه المجموعة ، تم استخدام اختباراختبار معنوية الفروق بين 

)ولكوكسن( ، وقد ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار 
كما ظهرت نتائج المجموعة  ، ( 0.05) قيمة مستوى الداللة اصغر من  البعدي ، اذ كانت

ية بارين القبلي والبعدي ، ولغرض اختبار معنو الضابطة عن وجود فروق معنوية بين االخت
الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لهذه المجموعة ، تم استخدام اختبار )ولكوكسن( 
وقد ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ، 

بية جموعتين التجريولغرض اختبار معنوية فروق الوسيط لالختبار البعدي بين الم
( ، اذ ظهرت النتائج  9والضابطة ، تم استخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول )  

وعند مقارنة نسبة ،  ولصالح المجموعة التجريبيةعن وجود فروق معنوية بين االختبارين 
تم استخراج نسبة التطور عن طريق مقارنة االختبار القبلي التطور بين المجموعتين 

  بعدي  كانت األفضلية في نسبة التطور لصالح المجموعة التجريبية كما في الجدول وال
 (10 ) 
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 -عرض جتح يل نتائج اختبار تحمل القجة ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع:   2 – 4
 ( 11لدجل ) 

يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 
 االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار 

 تحمل القجة

 
 
 ( 12لدجل ) 

حمل القجة لت يبيي معنجيع فرجق الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي
 ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الملاميع

  قيمع ماي جتني االختبار البعدي 
 

داللع 
 الفرجق

  الجسي 
 المحسجبع

مستجى 
 الداللع

 معنجي  0.043 -2.022 330 الملمجعع التلريبيع
 290 الملمجعع ال اب ع

 
 الملاميع

مستجى  قيمع جلكجكسي  اختبار تحمل القجة
 الداللع

داللع 
  البعدي القب ي الفرجق 

 الجسي   المحسجبع
 / م ( سم )

االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 ) سم / م (

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجيع 0.043 -0232. 0.66 330 0.36 275 الملمجعع التلريبيع
 معنجيع 0.042 2.032- 0.76 290 1.45 278 الملمجعع ال اب ع
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 ( 13لدجل ) 
البعدي القب ي ج يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار 

 لتحمل القجة
 

 
 الملاميع

 بنسبع الت جر االختبار 
 البعدي القب ي %

 20 330 275 الملمجعع التلريبيع
 4.31 290 278 الملمجعع ال اب ع

 
( نتائج االختبار القبلي والبعدي في تحمل القوة للمجموعة التجريبية   11 يبين الجدول )

، حيث ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي ، ولغرض 
اختبااار معنويااة الفروق بين االختبااارين القبلي والبعاادي لهااذه المجموعااة ، تم اساااااااااااااااتخاادام 

 عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح اختبار )ولكوكسن( ، وقد ظهرت النتائج
االختبار البعدي ، ، كما ظهرت نتائج المجموعة الضااااااابطة عن وجود فروق معنوية بين 

عدي ولغرض اختبار معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والب،االختبارين القبلي والبعدي 
النتائج عن وجود فروق  ، تم اسااااااااتخدام اختبار )ولكوكساااااااان( وقد ظهرت لهذه المجموعة 

معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ، ولغرض اختبار معنوية فروق الوسيط 
لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضاااابطة ، تم اساااتخدام اختبار )مان وتني( 

 ( ، اذ ظهرت النتااائج عن وجود فروق معنويااة بين االختبااارين  12كمااا في الجاادول ) 
، وعند مقارنة نسااابة التطور بين المجموعتين تم اساااتخراج   ولصاااالح المجموعة التجريبية

نسااااااااااابة التطور عن طريق مقارنة االختبار القبلي والبعدي  كانت األفضااااااااااالية في نسااااااااااابة 
 ( 13التطور لصالح المجموعة التجريبية كما في الجدول ) 
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 مةةنةةةةةاقشةةةةةةةةةةةةةع نةةتةةةةةائةةج اخةةتةةبةةةةةار تةةحةةمةةةةةل السةةةةةةةةةةةرعةةةةةع جتةةحةةمةةةةةل الةةقةةجة  3 -4
  -التلريبيع جال اب ع: ل ملمجعتيي

 من خالل الجداول اعاله ظهرت النتائج واضحة بين االختبارات القبلية والبعدي

للمجموعتين التجريبية والضابطة في عنصري تحمل السرعة وتحمل القوة ، اذ يعزى 
الباحث هذا التطور في متغير تحمل السرعة وتحمل القوة لكال المجموعتين الى تأثير 
التدريبات التي خضعت اليها  سواء منهج  مدرب المجموعة الضابطة او تدريبات عتبة 

 موعة التجريبية، اذ ظهرت الفروق معنوية بين االختبارالقدرة القصوى ودون القصوى للمج
القبلي والبعدي ولصالح البعدي ، وعند مقارنة نتائج االختبار البعدي لكال المجموعتين 
كان مستوى المجموعة التجريبية افضل وذلك من خالل تاثير التدريبات المعدة من قبل 

القصوي، اذ تم اعدادها عن الباحث والتي تميزت بأحمال ذات شدد قصوى واقل من 
طريق الزمن المستهدف لمستوى اإلنجاز والتي احتوى على احمال تدريبية مستندة على 
اسس علمية من حجم وشدة وراحة متناسبة مع قدرات عينة البحث ،اذ استخدمت نسبة 

ى تدريبات علساعدت هذه الكبيرة للتدريبات الالهوائية مقارنة بالتدريبات الهوائية والتي 
تحسين وتطوير تحمل السرعة لدى المجموعة التجريبية ، اذ أكد أبو العال احمد عبد الفتاح 

ان تدريبات تحمل السرعة التي تؤدى بشدة مقاربة الى الشدة القصوى للرياضي تعمل "
على تحسين مقدرة الجهاز العصبي المركزي على توصيل اإلشارات العصبية للعضلة 

يامها بدورها لتنبيه العضلة لالنقباض بالرغم من ظروف زيادة وفاعلية هذه اإلشارات وق
ان التدريب  " . أما مفتي إبراهيم حماد فيرى (1)"تراكم حامض اللبنيك بالعضالت  والدم

الالهوائي والذي يستخدم بأداء تمرينات ذات شدة عالية يؤدي الى زيادة نظام أنتاج الطاقة 
العضلية تزداد بزيادة التدريب الالهوائي والذي الالكتيكي وكذلك يضيف بان المنظمات 

يسمح بمستويات عالية من الكفاءة العضلية ومستويات أفضل من حامض الالكتيك والذي 

                                                           

حمل التدريب وصحة الرياضي ، االيجابيات والمخاطر ، دار الفكر العربي ، ابو العال احمد عبد الفتاح :  - 1

  195، صـ 1996القاهرة ، 
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 (1) "يسمح لألوكسجين بالتحرر من حامض الالكتيك كي يكون الكترونيا مما يقلل التعب
بار عدي ولصالح االخت. كما ان هناك كانت فروق معنوية بين االختبارين القبلي والب

البعدي ولكال المجموعتين نتيجة تاثير المنهج التدريبي المعد ، وعند مقارنة االختبارات 
البعدية بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية نتيجة تلك التدريبات المعدة من 

ن خالل م قبل الباحث والتي تميزت بشدد عالية فضال عن تدريبات القوة وهذا كان واضحا
استخدام المقاومة الذاتية عن طريق تمارين القفز المتنوعة ، واستمرار أخراج هذه القوة 

) كلما زادة القوة العضلية أمكن التغلب "ألطول فترة ممكنة . اذ أكد مفتي إبراهيم حماد 
. ، اذ يرى الباحث ان استمرار العمل العضلي  (2)" على المقاومات كلما زادة السرعة (

ترة طويلة نسبيا دون ان يحدث هبوط كبير في السرعة كان الشيء المميز لدى العينه لف
عرف ولغرض الت نتيجة تحسن تحمل القوة لديهم من خالل تلك التمرينات المستخدمة .

على نسبة تطور مستوى المجموعتين التجريبية والضابطة نتيجة تطبيق التدريبات المعدة 
وتأثيرها على تطور تحمل السرعة وتحمل القوة ، كونه احد من قبل الباحث والمدرب 

متغيرات الدراسة ، فقد تم استخراج نسبة التطور عن طريق مقارنة االختبار القبلي والبعدي  
        (10كانت األفضلية في نسبة التطورلصالح المجموعة التجريبية وكما في الجدول ) 

الجرعات التدريبية المقننة التي احدث تأثيرا ، ويعزو الباحث هذا التطور الى ( 13و) 
 استمرا تعامل الليف العضلي مع وذلك من خالل"كبيرا على البنية الداخلية للعضالت 

المقاومات اختزاال للجهد والتمرينات المتكررة ، وبالتالي تنمية كفاءة العضلة من الناحية 
 .3"لي مواجهة التعب العض الوظيفية لتحسين قوة العضلة وسرعتها وتحملها للعمل في

 
 

                                                           

،)دار الفكر العربي، 2: طتخطيط وتطبيق وقيادة –تدريب الرياضي الحديث مفتي إبراهيم حماد؛ ال -2
 . 164، صـ 2001القاهرة،

 . 162، صـ2001 مصدر سبق ذكره مفتي إبراهيم حماد : -1
 t “Respiratory Rate“, In book Physiology of SporWilmore D. L. & Costill T. H.:  - 2

3& Exercise, Human Kinetics, U.S.A. 1994  
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عرض جتح يل نتائج اختبار القدرة الهجائيع القصةةةةةةةةةجى ل ملمجعتيي التلريبيع   4 -4
 -جال اب ع:

 
 ( 14لدجل ) 

يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 
 االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار 

 القدرة الهجائيع القصجى
 

 الملاميع
مستجى  قيمع جلكجكسي  القدرة القصجىاالختبار 

 الداللع
داللع 

  البعدي القب ي الفرجق 
 الجسي   المحسجبع

 )كم /ساعع(
االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 )كم /ساعع(

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجيع 0.043 -0232. 2.45 18.500 1.28 15.400 الملمجعع التلريبيع
 معنجيع 1.138 1.483- 2.51 16.600 1.55 15.200 الملمجعع ال اب ع

 
 (15لدجل ) 

الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي ل قدرة يبيي معنجيع فرجق 
 الهجائيع القصجى ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع

 
 الملاميع

االختبار 
 البعدي 

  قيمع ماي جتني
 

مستجى  المحسجبع الجسي  داللع الفرجق
 الداللع

2.514 18.500 الملمجعع التلريبيع
- 

 معنجي  0.012
 16.200 الملمجعع ال اب ع
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 ( 16لدجل )
يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي الختبار 

 القدرة الهجائيع القصجى
 

 
 
 
 
 
 

( نتائج االختبارين القبلي والبعدي الختبار القدرة الهوائية القصوى  14يبين الجدول ) 
روق فللمجموعتين التجريبية والضابطة ، اذ اظهرت نتائج المجموعة التجريبية عن وجود 

بين االختبارين القبلي والبعدي ، ولغرض اختبار معنوية الفروق بين االختبارين القبلي 
والبعدي لهذه المجموعة ، استخدام اختبار )ولكوكسن( ، وقد ظهرت النتائج عن وجود 
فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ، اما نتائج المجموعة الضابطة 

ود فروق في الوسيط بين االختبارين القبلي والبعدي ،ولغرض اختبار فقد اظهرت عن وج
معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لهذه المجموعة ، استخدم اختبار )ولكوكسن( 
، اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ، 

لالختبار البعدي بين المجموعتين ا، تم استخدام ولغرض اختبار معنوية فروق الوسيط 
( ، اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية  15اختبار )مان وتني( كما في الجدول ) 

بين االختبارين ولصالح المجموعة التجريبية ، وعند مقارنة نسبة التطور بين المجموعتين 
لية في ي والبعدي  كانت األفضتم استخراج نسبة التطور عن طريق مقارنة االختبار القبل

 ( 16نسبة التطور لصالح المجموعة التجريبية كما في الجدول ) 
 

 بنسبع الت جر االختبار  الملاميع
 البعدي القب ي %

 20.13 18.500 15.400 الملمجعع التلريبيع
 9.21 16.600 15.200 الملمجعع ال اب ع
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مناقشع نتائج اختبار القدرة الهجائيع القصجى ل ملمجعتيي التلريبيع  5 – 4
 جال اب ع: 

تعد القدرة األوكسجينية القصوى ودون القصوى من أهم عوامل النجاح الرياضي في 
فات المتوسطة والطويلة، اذ يذكر )أثير محمد صبري ( "بأنه قدرة فعاليات ركض المسا

وكفاءة أجهزة الجسم مجتمعة على امتصاص ونقل واستهالك أكبر كمية من عنصر 
 ( 1)األوكسجين أثناء العمل العضلي القصوى الطويل " 

فمن خالل الجداول اعاله ظهرت النتائج واضحة بين االختبارات القبلية والبعدي 
موعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة الهوائية القصوى ، اذ يعزى الباحث هذا للمج

ج  مدرب منهالتطور لكال المجموعتين الى تأثير التدريبات التي خضعت اليها  سواء 
تدريبات عتبة القدرة القصوى ودون القصوى للمجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة او 

بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح البعدي ، وعند مقارنة اذ ظهرت الفروق معنوية 
نتائج االختبار البعدي لكال المجموعتين كان مستوى المجموعة التجريبية افضل وذلك من 
خالل تأثير التدريبات المستخدمة ) عتبة القدرة القصىوى ودون  القصوى ( وذلك من 

تدريبات التحمل بطريقة المنافسة  متر أي 1500خالل الزمن المستهدف من انجاز ركض 
والتي تتصف بالطابع المتكرر بأداء أجزاء مسافة السباق والمسافة الكلية نفسها لعدة مرات 

مرات ، وتتخللها فترات راحة طويلة سلبية ، "اذ تتميز بشدة األداء دون األقصى  2-3
 200كثر من لها أواألقصى والحجم التدريبي القليل ، ويرتفع نبض الرياضي المتقدم خال

ضربة بالدقيقة ، ونهدف بها تطوير القدرة  الالأوكسجينية  واألوكسجينية القصوى للجسم 
فقط وخاصة في  %20والهوائية بنسبة  %80جّراء تطوير أنظمة الطاقة الالهوائية بنسبة 

 Anaerobic & Aerobic) (  2)متر (" 1500-متر 800 -متر 400ركض فعالية )
                                                           

أثير محمد صبري: تعريف ذاتي للقدرة األوكسجينية القصوى . منتدى المفاهيم والمصطلحات . األكاديمية  - 1
  2010  الرياضية العراقية

Grosser M, Starischka S, Zimmermann E (2008) : Das neue Konditionstraining . BLV - 2

Sportwissen . Munchen                                                                                                                                                                   

. 
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Energy Systems  وتكون درجاتها القصوى بإستخدام أنظمة الطاقة الالهوائية كنظام )
حامض الالكتيك إلى جانب تطوير النظام الهوائي الخاص بتلك الفعالية . ويستخدم هذا 

يقاع مع والتي تتطلب  ااألسلوب خاصة في فترة االعداد الخاص وفترة المنافسات وبتنظيم وا 
أعلى قدرة تحمل قصيرة الزمن من التخطيط السنوي والمرحلي للتدريب الرياضي ، وأهم 

مرات مسافة السباق أو فترة المباراة باأللعاب الجماعية ، الجري ،  3-1تدريباتها ) إعادة 
محطات ...إلخ ( . ولقياس هذه القدرة  6السباحة ، الدراجات ، التجذيف ، الدائري من 

فسيولوجية القصوى للجسم بدقة عالية ، يجب علينا أن نوفر عاملين مهمين باالختبار ال
هما) جهد بدني وشدة أداء كافية (ألجل تحفيز وتوصيل جسم المختبر إلى عمله وفق 
نظام تجهيز الطاقة الهوائية المطلوبة . وخالل اإلختبارات الطبية والرياضية نستخدم 

عدة الشدة  كاالختبارات الميدانية او المختبرية باألجهزة اإلختبارات الرياضية المتصا
) كالسير أو الشريط الكهربائي الدوار ، أو الدراجة الهوائية الثابتة (والتي يمكننا  المناسبة

بواسطتها أن نرفع شدة األداء ونقيس فعاليات الجهاز التنفسي وحجوم األوكسجين وثاني 
قصوى ير . ونستطيع أن نصل إلى القدرة األوكسجينية الأوكسيد الكربون بهواء الشهيق والزف

للجسم عندما نصل إلى حالة الثبات في عملية إستهالك الجسم لألوكسجين رغم رفع شدة 
األداء والجهد البدني باالختبار. أن مستوى قيم هذه القدرة الفسيولوجية لدى الرجال أعلى 

ل قيم هذه القدرة لدى الشباب من معد نمنها لدى النساء . كما أ % 60 – 40بحوالي 
ملتر/كغم/دقيقة  ويمكن لهذه القيم  45لتر/دقيقة ، وحوالي  3,5غير المدربين تبلغ حوالي 

المحسوبة أن تتغير كثيرًا عن معدالتها ، فتزداد وتتحسن كثيرًا بالتدريب ، وتقل مع تقدم 
، حيث  ف بين نوع وآخرالعمر . كما أن معدالت التغيير التي تحصل أثناء التدريب تختل

تتضاعف قيم هذة القدرة لدى بعض الرياضيين في فترات اإلعداد كثيراً ، بينما لدى البعض 
اآلخر ال يحصل فيها تحسن أو تغير إال قليل ، وللتعرف على نسبة التطور التي حدثت 

رة الهوائية دبين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تنفيذ البرنامج التدريبيي في أختبار الق
( أن نسبة تطور المجموعة التجريبية كانت اكثر تطورًا  16القصوى ، اتضح في الجدول) 
 مقارنة بالمجموعة الضابطة  .
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عرض جتح يل نتائج اختبار الحد االقصةةال السةةتهالو االجكسةةليي ل ملمجعتيي   6 -4

  -التلريبيع جال اب ع:
 (17لدجل )

يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 
 االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار 

 الحد االقصال الستهالو االجكسليي
 

 
 المجاميع

مستوى  قيمة ولكوكسن    Vo2maxاختبار
 الداللة

داللة 
  البعدي القبلي الفروق 

 الوسيط  المحسوبة
مليلتر / كغم / 

 دقيقة

االنحراف 
 الربيعي 

 الوسيط
مليلتر / كغم / 

 دقيقة

االنحراف 
 الربيعي 

 معنوية 0.043 -0232. 1.32 59.70 1.44 53.62 المجموعة التجريبية
 معنوية 1.138 1.483- 2.50 56.00 1.35 52.66 المجموعة الضابطة

 
 
 (18لدجل )

معنجيع فرجق الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي ل حد  يبيي
 االقصال الستهالو االجكسليي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع.

 
 

 الملاميع
االختبار 
 البعدي 

  قيمع ماي جتني
 

مستجى  المحسجبع الجسي  داللع الفرجق
 الداللع

 معنجي  0.009 -2.611 59.70 الملمجعع التلريبيع
 56.00 الملمجعع ال اب ع
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 (19لدجل )
يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي ل حد 

 االقصال الستهالو االجكسليي
 بنسبع الت جر االختبار  الملاميع

 البعدي القب ي %

 11.33 59.70 53.62 الملمجعع التلريبيع
 6.34 56.00 52.66 الملمجعع ال اب ع

( نتائج االختبارين القبلي والبعدي الختبار الحد االقصى الستهالك  17 يبين الجدول )
االوكسجين للمجموعتين التجريبية والضابطة ، اذ اظهرت نتائج المجموعة التجريبية عن 
وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي ، ولغرض اختبار معنوية الفروق بين االختبارين 

تم استخدام اختبار )ولكوكسن( ، وقد ظهرت النتائج عن  القبلي والبعدي لهذه المجموعة ،
وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار البعدي ، ، اما نتائج المجموعة 
الضابطة فقد اظهرت عن وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي ،ولغرض اختبار 

ار جموعة ، تم استخدم اختبمعنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي لهذه الم
)ولكوكسن( ، وقد اظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح االختبار 
البعدي ، ولغرض اختبار معنوية فروق الوسيط لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية 

هرت النتائج ( ، اذ ظ 18والضابطة ، تم استخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول )  
عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح المجموعة التجريبية ، ولغرض التعرف 
على نسبة تطور المجموعتين التجريبية والضابطة نتيجة تطبيق البرنامج التدريبي وتأثيره 
على زيادة درجة الحد االقصى الستهالك االوكسجين ، كونه احد متغيرات الدراسة ، فقد 

راج نسبة التطور عن طريق مقارنة وسيط االختبار القبلي والبعدي ولكال تم استخ
  افضل التجريبية المجموعة تطور نسبة كانت اذ( . 19المجموعتين وكما في الجدول )

 الضابطة المجموعة تطور نسبة من
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 منةةةةاقشةةةةةةةةةةةةةع نتةةةةائج اختبةةةةار الحةةةةد االقصةةةةةةةةةال السةةةةةةةةةتهالو االجكسةةةةةةةةةليي  7 -4
  -التلريبيع جال اب ع: ل ملمجعتيي

يعد الحد االقصى الستهالك االوكسجين مؤشرًا مهما لقياس الحالة الوظيفية عند التدريب 
، إذ يلعب االوكسجين دورًا مهما في عمليات انتاج الطاقة ، فقدرة الجسم على استخدام 
اقصى كمية من االوكسجين تدل على قدرته على االداء وكفاية الجهازين الدوري والتنفسي 

ية د عليه المعامل الفسيولوجية لتقويم حالة الرياضي التدريبية والفسيولوجفيه ، لذلك تعتم
( و) ماثيوس  1997 –( و ) ابو العال عبد الفتاح  1995 –. فقد ذكر كل من ) ويلمور 

( الى " أن الحد االقصى المطلق الستهالك االوكسجين لدى غير الرياضيين وقت  1976
( مليلتر / كغم / د ، بينما يكون لدى  40قيقة ) ( لتر / د 3-2الراحة يتراوح من ) 

فمن خالل  (1)( مليلتر / كغم / د " .  90-80( لتر / دقيقة )  6-4الرياضيين من ) 
 ( الختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجين   17  النتائج التي ظهرت في الجدول )

 (VO2 max  كانت هناك فروقًا معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في ، )
االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي ، ويعزو الباحث هذه الفروق الى تأثير 
تدريبات عتبة القدرة المستخدمة من قبل المجموعة التجريبية والتدريبات التقليدية المستخدمة 

بطة ، والتي عملت على تحسن الجهاز التنفسي والجهاز الدوري من قبل المجموعة الضا
والدم ، إذ يذكر ) بسطويسي احمد ( الى " أن كفاءة العمل العضلي ترتبط بتواجد نسبة 
كبيرة من االوكسجين في العضالت او نقله من الرئتين الى العضالت الخاصة بالحركة 

( فيرى " أن كمية   Giorgettyما )ا (2)بواسطة التفاعالت الهوائية والالهوائية " 
االوكسجين القصوى المطلقة والنسبية المستخدمة تزداد نتيجة االنتظام بالتدريب وتصل 
هذه الزيادة كرد فعل بين العضالت القائمة بالجهد وتعودها على استخالص اكبر كمية 

لتمثيل عن ا( الذي يؤهل العضلة مع زيادة كفايتها وتقليل الحامضية الناتجة  O2من ) 

                                                           
 .  144، ص 1999بهاء الدين سالمة : مصدر سبق ذكره ،  (1)
 .  86، ص 1999، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي احمد :  (2)
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كما " اكدت كثير من البحوث على أن الحد االقصى  (1)الغذائي الى الحد االدنى . 
. اما (2)الستهالك االوكسجين يزداد مع التدريب البدني لمدة ال تقل عن ثمانية اسابيع " 

بالنسبة لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، فقد ظهرت النتائج عن 
ق معنوي بين المجموعتين في قياس الحد االقصى الستهالك االوكسجين ، وبعد وجود فر 

( اتضح هذا الفرق لصالح   18 استخراج قيمة ) مان وتني ( كما مبينة في الجدول  )
المجموعة التجريبية ، إذ كانت درجة استهالك االوكسجين لهذه المجموعة اثناء الجهد 

باحث ذلك الى الشدة التي بذلتها المجموعة االولى اكثر من المجموعة الضابطة ويعزى ال
م هذا ما ظهر من خالل زمن الفعالية ، إذ " أن سرعة القلب تزداد 1500اثناء ركض 

اثناء التدريب الرياضي وتتناسب هذه الزيادة مع شدة التدريب وتلك الزيادة الحادثة تساعد 
( " انه عند  ersenPed – 1982كما اكد على ذلك ) (3)على استهالك االوكسجين " . 

التدريبات الالهوائية او عند العمل البدني الشاق قد يزداد استهالك االوكسجين ومعدل 
اما انخفاض نسبة استهالك  (4)القلب وضغط الدم وتركيز حامض الالكتيك في الدم " . 

نخفاض االوكسجين لدى المجموعة الثانية مقارنة بالمجموعة االولى فيعزى الباحث ذلك اال
الى ) مقدار ما توصل اليه من تردد ضربات القلب القصوى وقلة رفع حجم الضربة ، 
فالهبوط الذي يصل اليه حجم القلب االقصى يعد من عناصر تحديد استقبال االوكسجين 

( من الحالة االعتيادية  %20-10االقصى ، فبواسطة التدريب المنتظم يمكن تحسين ) 
الحمل الفسيولوجي بمقدار ما يستهلكه الرياضي من االوكسجين  " فيمكن تحديد شدة (5). 

" فيزداد استهالك  (6)استهالك االوكسجين " .  ت شدة الحمل زاداثناء التدريب وكلما زاد
( لتر / دقيقة في ركض المسافات المتوسطة الطويلة ، ويمكن أن  5-4االوكسجين من) 

                                                           

 )1( Giorgetty , C. : Sport Cardiology , Relation Between Cardio respiratory 
function and VO2max . in athletes auto Goggi publisher , printed in Italy . 1980 , 
pgo . 91 .  

 .  90، ص 2000 بهاء الدين سالمة : مصدر سبق ذكره ، (2)
 ، ص  1989، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  فسيولوجيا الرياضةبهاء الدين :  (3)
  77، ص 2000،  السابق بهاء الدين :  المصدر (4)
،  1998، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمأن ،  علم التدريب الرياي في االعمار المختلفةقاسم حسن حسين :  (5)

  241ص
  . 75، ص 1997،  االسس الفسيولوجية –: التدريب الرياضي ابو العال احمد عبد الفتاح  (6)
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( لتر / دقيقة او اكثر "  30ي ) ( متر أي حوال1500يصل الى اقصاه بعد ركض ) 
وللتعرف على نسبة التطور التي حدثت بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تنفيذ 
 البرنامج التدريبيي في اختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجين ، اتضح في الجدول 

( أن نسبة تطور المجموعة التجريبية كانت اكثر تطورًا من خالل البرنامج مقارنة  19) 
 بالمجموعة الضابطة . 

عرض جتح يةةل نتةةائج اختبةةار تركي  حةةامض الالكتيةةو في الةةدم ل ملمجعتيي  8 – 4
  -التلريبيع جال اب ع قبل اللهد :

 ( 20لدجل )  
كسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكج 

االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار مستجى حامض الالكتيو في 
 الدم ) قبل اللهد (

 
 الملاميع

مستجى  قيمع جلكجكسي  الكتيو قبل اللهد  االختبار
 الداللع

داللع 
  البعدي القب ي الفرجق 

 الجسي   المحسجبع
 100م غرام / 

 م ي تر دم

االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 100م غرام / 

 م ي تر دم

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجيع 0.043 -0232. 1.21 13.70 1.45 14.20 الملمجعع التلريبيع
 معنجيع 0.039 2.060- 2.56 13.90 1.35 14.00 الملمجعع ال اب ع

 ( 21لدجل ) 
الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي لمستجى يبيي معنجيع فرجق 

 حامض الالكتيو في الدم ) قبل اللهد ( ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع
 
 
 
 

 
 الملاميع

االختبار 
 البعدي 

  قيمع ماي جتني
 داللع الفرجق

مستجى  المحسجبع الجسي 
 الداللع

1.792 13.70 الملمجعع التلريبيع
- 

 غير معنجيع  0.073
 13.90 الملمجعع ال اب ع
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 (    22لدجل )  
يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي لمستجى 

 تركي  حامض الالكتيو في الدم ) قبل اللهد (
 

  
 الملاميع 

تركي  حامض الالكتيو في الدم       
 ) قبل اللهد ( 

 
 نسبع الت جر %

 البعدي القب ي
 3.64 13.70 14.20 الملمجعع التلريبيع

 0.71 13.90 14.00 الملمجعع ال اب ع
 

( نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمساااتوى تركيز حامض الالكتيك   20يبين الجدول )  
في الاادم قباال الجهااد للمجموعتين التجريبيااة والضااااااااااااااااابطااة  ، اذ اظهرت نتااائج المجموعااة 
التجريبية عن وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي  ولغرض اختبار معنوية الفروق 

ي والبعدي لهذه المجموعة ، تم اسااااااااتخدام اختبار )ولكوكساااااااان( ، وقد بين االختبارين القبل
ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصااااااااااااااالح االختبار البعدي ،.اما 
نتائج المجموعة الضابطة فقد اظهرت النتائج عن وجود فروق في الوسيط بين االختبارين 

ذه روق بين االختباااارين القبلي والبعااادي لهاااالقبلي والبعااادي ، ولغرض اختباااار معنوياااة الف
المجموعة ، استخدم اختبار )ولكوكسن( ، اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين 
االختبارين والصااااااالح االختبار البعدي ، ولغرض اختبار معنوية فروق الوساااااايط لالختبار 

  ي الجدول ( كما فالبعدي بين المجموعتين التجريبيتين، تم اساااااااااااااااتخدام اختبار )مان وتني
( ، اذ ظهرت النتاااائج عن وجود فروق غير معنوياااة بين االختباااارين ،. ولمعرفاااة 21) 

  نساااااااااابة تطور المجموعتين التجريبية والضااااااااااابطة نتيجة تطبيق التدريبات كما في الجدول  
 موعةالمج تطور نسبة من  افضل التجريبية المجموعة تطور نسبة كانت اذ( ،   22)  

 الضابطة
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مناقشةةةةةةةع نتائج اختبار تركي  حامض الالكتيو في الدم ل ملمجعتيي التلريبيع   9 -4
  -جال اب ع قبل اللهد : 

عند مالحظة نتائج اختبار حامض الالكتيك في الدم قبل الجهد للمجموعتين التجريبية 
( ، فقد دلت النتائج على أن جميع افراد العينة ولكلتا 20والضابطة في الجدول ) 

وعتين التجريبية والضابطة كانت نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم هي ضمن المجم
معدلها الطبيعي  اثناء الراحة في االختبار القبلي والبعدي وهذه النسب تتفق مع اغلب ما 
اشارت اليه المصادر والدراسات التي تؤكد بأن هناك نسبة من حامض الالكتيك موجودة 

تفاوتة بين فرد واخر ، إذ يذكر كل من )كيل ونيل( "بأن في الدم وقت الراحة وتكون م
( 20-10المعدل الطبيعي لتركيز حامض الالكتيك في الدم اثناء الراحة يتراوح ما بين )

( فقد ذكر بأن هذه النسبة تتراوح ما 1984 –اما )فوكس  (1)ملليتر دم . 100مليغرام /
هذه الدراسة مع دراسة )شاكر محمود كما اتفقت   (2)مللتر دم .100( ملغم/15-5بين )

( مليغرام 16( والتي دلت نتائجها على أن هناك نسبة قدرها )2001 –الشيخلي 
في حين اشار  (3)مليلتر دم من حامض الالكتيك موجودة في الدم اثناء الراحة .100/

( نقال عن )هيثم الراوي( "بأن تركيز حامض الالكتيك في الدم 1997 –)فاضل الشويلي 
( مول كغم/لتر في الدم ، وهذا يمكن أن يكون ناتج عن معدل 1وقت الراحة هو تقريبًا )

االيض العضلي المنخفض اثناء الراحة والذي يحدث من بطء سرعة جريان الدم في حالة 
الراحة ، او من المحتمل أن ينشأ بسبب عمليات االيض المنخفضة في كريات الدم الحمراء 

وأن هذه النسبة يمكن أن تزداد عند القيام بأي  (4)ناء الراحة". والتي تستمر باأليض اث
( "بأن تركيز 1984جهد يمكن أن يؤدي الى التعب ، إذ يذكر )محمد حسن عالوي ، 

حامض الالكتيك في الدم يمكن أن يرتفع ليصل الى اقصى ما يمكن خالل الجهد القصوي 
                                                           

 )1(Keel .G., Nell .E.(op.cit) , 1982 , p.208 .  
 )2(Fox .E.L ., Sport physiology , sounders college publishing , Tokyo 1984 , p.114 
. 

 . 96شاكر محمود الشيخلي : مصدر سبق ذكره ، ص (3)
تأثير التدريب الرياضي في تراكيز مكونات العرق الرئيسية ومثيالتها في البالزما فاضل كامل الشويلي :  (4)

، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية التربية الرياضية ،  وعالقتها بنظام انتاج الطاقة في الجسم
 .46،ص 1997
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ول ، في حين يكون خالل الراحة ( م22، فقد يصل خالل سباقات العدو والسباحة الى )
( مرة مما كان عليه وقت الراحة ، لذا فأن هذه النسبة 20( مول تقريبًا أي زيادة قدرها )1)

من خالل ذلك نرى أن نتائج اختبار حامض  (1)تزداد زيادة طردية مع ارتفاع شدة االداء".
ة مع ذكر ، متناسب الالكتيك في الدم قبل الجهد للمجموعتين التجريبية والضابطة كانت

مما يدل على أن العينة لم تؤدي جهدًا بدنيًا قبل االختبار ، فضاًل عن وجود تباين بالنتائج 
بين العب واخر وهذا ما يدل على أن نسبة الحامض تتفاوت من شخص الى اخر وتتغير 
بين وقت واخر . واليجاد الفرق بين المجموعتين في اختبار تركيز حامض الالكتيك في 
الدم )قبل الجهد( في االختبار البعدي ، وبعد استخراج قيمة )مان وتني( كما موضح في 

( فقد ظهرت النتائج عن وجود فروق غير معنوية بين المجموعتين   21الجدول )  
التجريبية والضابطة ،اذ يعزو الباحث ذلك الى مدى تأثير التدريبات ودورها في تحسين 

سي اللذأن ساعدا في سرعة عملية تصريف الحامض . مستوى الجهاز الدوري والتنف
ولمعرفة أي المجموعتين افضل من االخرى في نسبة التطور التي حدثت من جراء تنفيذ 
تلك التدريبات في اختبار مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم قبل الجهد ، اتضح في 

 . ن المجموعة الضابطة( أن نسبة تطور المجموعة التجريبية كانت افضل م 22الجدول ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 264، ص 2000محمد حسن عالوي : مصدر سبق ذكره ،  (1)
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عرض جتح يةةل نتةةائج اختبةةار تركي  حةةامض الالكتيةةو في الةةدم ل ملمجعتيي  10 -4
   -التلريبيع جال اب ع بعد اللهد :

 ( 23لدجل )  
يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 

ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار مستجى حامض الالكتيو في االختباريي القب ي جالبعدي 
 الدم ) بعد اللهد (

 
 الملاميع

مستجى  قيمع جلكجكسي  االختبارالكتيو بعد اللهد
 الداللع

داللع 
  البعدي القب ي الفرجق 

 الجسي   المحسجبع
 100م غرام / 

 م ي تر دم

االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 100م غرام / 

 م ي تر دم

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجيع 0.043 -0232. 2.43 130 1.23 115 الملمجعع التلريبيع
 معنجيع 1.138 1.483- 1.65 122 1,77 113 الملمجعع ال اب ع

 
 
 ( 24لدجل ) 

يبيي معنجيع فرجق الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي لحامض 
 الدم ) بعد اللهد ( ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب عالالكتيو في 

 
 

 الملاميع
االختبار 
 البعدي 

  قيمع ماي جتني
 

مستجى  المحسجبع الجسي  داللع الفرجق
 الداللع

1.892 130 الملمجعع التلريبيع
- 

 معنجي  0.059
 122 الملمجعع ال اب ع
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 ( 25لدجل ) 
يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي لمستجى 

 تركي  حامض الالكتيو في الدم ) بعد اللهد (
 

 
 الملمجعع

تركي  حامض الالكتيو في 
 الدم ) بعد اللهد ( 

 
 نسبع الت جر %

 البعدي القب ي
 13.04 130 115 الملمجعع التلريبيع
 7.96 122 113 الملمجعع ال اب ع

 
( نتائج االختبارين القبلي والبعدي لمساااااااااااااااتوى تركيز حامض  23يبين الجدول )   

الالكتياك في الادم )بعاد الجهاد ( للمجموعتين التجريبياة والضااااااااااااااااابطاة ، اذ اظهرت نتاائج 
المجموعااة التجريبيااة عن وجود فروق بين االختبااارين القبلي والبعاادي ، ولغرض اختبااار 

بلي والبعااادي لهاااذه المجموعاااة ، اساااااااااااااااتخااادام اختباااار معنوياااة الفروق بين االختباااارين الق
)ولكوكسااااااااااااااان( ، وقد ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصاااااااااااااااالح 
االختبااار البعاادي ، امااا نتااائج المجموعااة الضااااااااااااااااابطااة فقااد اظهرت عن وجود فروق في 

ختبارين الالوسااااااايط بين االختبارين القبلي والبعدي ،.ولغرض اختبار معنوية الفروق بين ا
القبلي والبعدي لهذه المجموعة ، اسااااااااااتخدم اختبار )ولكوكساااااااااان( ، اذ ظهرت النتائج عن 
وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصاااااااااااالح االختبار البعدي ، ولغرض اختبار معنوية 
فروق الوسااااااايط لالختبار البعدي بين المجموعتين ، تم اساااااااتخدام اختبار )مان وتني( كما 

( ، اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصااالح  24في الجدول ) 
المجموعة التجريبية ، ولمعرفة نسبة تطور للمجموعتين التجريبية والضابطة نتيجة تطبيق 

نسااااااابة  انتكفي مساااااااتوى تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد   اوتأثيره التدريبات
 نسبة تطور المجموعة الضابطة من   افضل تطور المجموعة التجريبية
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مناقشةةةةةع نتائج اختبار تركي  حامض الالكتيو في الدم ل ملمجعتيي التلريبيع  11 -4
  -جال اب ع بعد اللهد : 

 عند مالحظة نتائج اختبار تركيز حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد 
أن  ( ، نرى 23متر( للمجموعتين التجريبية والضابطة في الجدول ) 1500)ركض 

مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم كان مرتفعًا وبشكل اكبر مما كان عليه قبل الجهد 
)في الراحة(  وهذا ما يدل على أن مستوى حامض الالكتيك في الدم يرتفع عند اداء أي 
جهد بدني وخاصة إذا كان الجهد عال ، إذ يؤكد على ذلك )بهاء الدين سالمة( . " انه 

انتاج حامض الالكتيك في الدم على نوع العمل العضلي الذي يقوم به  تتوقف الزيادة في
الفرد وشدته ، فعندما يكون العمل العضلي متوسط الشدة ويتم في ظل استخدام االوكسجين 

(Aerobic ال يزداد انتاج حامض الالكتيك في الدم ، في حين إذا كان العمل العضلي )
( يزداد تجمع حامض الالكتيك في Anaerobicمرتفع الشدة ويتم في غياب االوكسجين )

فمن خالل مراجعة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية ( 1)الدم" . 
والضابطة ، فقد اظهرت النتائج بأن مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم لالختبار 

و العال تين ، إذ يذكر )ابالبعدي كان اعلى مما عليه في االختبار القبلي ولكلتا المجموع
عبد الفتاح( "بأن ارتفاع مستوى تركيز حامض الالكتيك في الدم يعد مؤشرًا لتحديد شدة 

وفي نفس الوقت كانت هناك فروق دالة احصائية في نسبة تركيز  (2)الحمل الفسيولوجي" .
حامض الالكتيك في الدم لالختبار البعدي بين المجموعتين ، اذ كانت نسبة ارتفاع تركيز 
حامض الالكتيك في الدم بعد الجهد للمجموعة التجريبية اكثر تركيزًا لمستوى الحامض 

بب ذلك الى أن التدريبات التي خضعت قياسًا بالمجموعة الضابطة ، ويعزى الباحث س
اليها المجموعة التجريبية )تدريبات عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى( والتي تميزت 

 بشدة االداء ، قد ادت الى ازدياد نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم . 

                                                           
،  1999، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضيبهاء الدين سالمة :  (1)

 .  152ص
، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  وااليجابيات والمخاطر -حمل التدريب وصحة الرياضي ابو العال احمد الفتاح :  (2)

 .  49، ص 1996
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لحمل اوهذا ما اكد عليه )ريساااأن خريبط( "بأنه كلما ازداد زمن االنقباض العضااالي وشااادة 
فضااااااااااااااااًل عن ذلك فقد ادت تلك  (1)ازدادت سااااااااااااااارعة تراكم حامض الالكيتك في الدم" .

التدريبات الى تكيف وزيادة ساااااااااااااااعة العضااااااااااااااالة لتحمل الحامض المجتمع خالل عمليات 
الجلكزة الالهوائية أي انتاج الطاقة من الكلوكوز بالعضااااااااااااالة ، مما ادت الى زيادة العبء 

لفة واجبارها على احداث تغيرات مناساابة للتكيف مع حمل الواقع على اجهزة الجساام المخت
التدريب ، وهذا ما ادى الى زيادة قدرة العضاااااااااالت العاملة على تحمل االلم والعمل تحت 

( أسااااااابوع ادى 8إذ ثبت أن التدريب الالهوائي لمدة ) نساااااااب كبيرة من حامض الالكتيك .
لذا فأن ارتفاع نسااابة  (2)( .%50-12)الى زيادة ساااعة المنظمات الحيوية للعضااالة بنسااابة

حااامض الالكتيااك في الاادم عنااد الالعبين بعااد الجهااد ياادل على أن لااديهم كميااة اكبر من 
فقد  (3)الكاليكوجين المخزون في العضاااااااالة والذي يتأيض الى حامض الالكتيك الهوائيًا .

( 5اوي )تساااا اشااااارت النتائج الى انه "عندما يزداد تركيز حامض الالكتيك في الدم بدرجة
، لذا فأن  (4)اضعاف نسبته في حالة الراحة فأن التدريب عندئذ يعتبر ذو شدة قصوى " .

خصااااوصااااية تدريبات عتبة القدرة القصااااوى واقل من القصااااوى تتالئم مع متطلبات ارتفاع 
مسااااااتوى حامض الالكتيك في الدم ، إذ يرى الباحث أن مسااااااتوى تركيز حامض الالكتيك 

 الطبيعي اال مع المجهود العالي ، فكلما يرتفع مسااااااتوى الجهد كلماال يظهر عن مسااااااتواه 
. لذا فأن تكيف الالعب على تحمل زيادة الالكتيك يزداد معه مسااااااااتوى حامض الالكتيك 

في هذه التدريبات سااوف تجعل قابلية اداءه اثناء المنافسااة على االسااتمرار بالشاادة العالية 
الدم . فشدة االداء في هذا النوع من التدريبات  رغم انتاج المزيد من حامض الالكتيك في

اع لذلك نالحظ ارتف ( تؤدي الى ارتفاع مستوى حامض الالكتيك في الدم .80-100%)
مساااااااااااااااتوى حامض الالكتيك في الدم في االختبار البعدي اكثر منه في االختبار القبلي ، 

                                                           
 436ص ، 1995 ، بغداد ، نون مطبعةريسأن خريبط : تحليل استهالك الطاقة في التندريب الرياضي .  (1)
، 1997، دار الفكر العربي ، القاهرة ، واالسس الفسيولوجيةالتدريب الرياضي ابو العال احمد عبد الفتاح :  (2)

 .196ص
 1، ط 2، ج نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار( .  2002عبد الحليم ، عبد الحليم محمد واخرين )  (3)

 ، مطبعة االشعاع الفنية .
 ز التنمية االقليمي ، القاهرة .( .المدخل الى نظريات التدريب .ترجمة مرك1996تومسون ، بيتر. ج. ل ) (4)
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 رتفعة مما ادى الىوهذا مايدل على أن الشااااااااااااااادة التي بذلت في االختبار البعدي كانت م
( متر ، هااذا يتفق مع مااا توصاااااااااااااااال اليااه كاال من 1500تطور زمن االداء في ركض )

)روبرجز ، وروبرتز( "بأن حامض الالكتيك يعد اهم قياس يتم بنجاح في فعالية ركض 
 (1)( متر" .800-1500)

وفيما يخص المجموعة الضابطة ، فقد كانت نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم لديها 
اقل من مساااااااااااااااتوى المجموعة االولى ، وهذا ما يدل على أن معدل السااااااااااااااارعة او الجهد 

( متر كان ابطء من معدل السااااااااااااااارعة للمجموعة التجريبية  1500المبذول خالل ركض )
لمتدرب الجيد لديه نسااااابة مرتفعة في اساااااتخدامه اذ أن ا"والذي ظهر من خالل االنجاز ، 

النتاج الطاقة التي يبذلها خالل السااااااااباق من حيث حامض الالكتيك او من خالل النظام 
االوكسااااااجين ، وفي النهاية فأن القدرة على تحمل المسااااااتوى المرتفع من الالكتيك سااااااوف 

فقت هذه الدارساة مع فمن خالل ذلك فقد ات( 2)توضاح الفارق بين الالعب الفائز والخاسار"
( ، "إذ اثبتت أن زيادة تركيز Hughes-1979نتائج الدراساااااااااااااااة التي توصااااااااااااااال اليها )

الالكتات بالدم يرتبط بشاااااااااادة التدريب ، فأن ذلك يعني أن عمليات التمثيل الحيوي للطاقة 
 (3)التخلص من تلك الزيادة" سرعة اصبحت غير قادرة على 

التجريبية والضابطة في اختبار تركيز حامض وللتعرف على الفرق بين المجموعتين 
الالكتيك في الدم بعد الجهد لالختبار البعدي ، وبعد استخراج قيمة )مان وتني( كما مبين 

( اتضح عن وجود فرق معنوي بين المجموعتين ولصالح المجموعة التجريبية 24فالجدول ) 
الية المستخدمة يجة الشدة العالتي كانت نسبة مستوى تركيز حامض الالكتيك فيها مرتفعة نت

إذ أن مستوى " ( متر 1500ر من خالل انجاز ركض )اثناء االختبار ، وهذا ما ظه

                                                           

 )1(Roberges R.A , Roberts S.O. : Lactate & Vantilatory thershld , In fundamental 
principles of of exercise physiology for fitness , performance and health . Mc 
Graw Hill companies Inc. U.S.A , 2000 , p.274 .  

 . 263، ص 2000عويس الجبالي ، مصدر سبق ذكره ،  (2)
 )3(Hughes , R.L. , and mothie , E.C: systematic  hypoxia and hyperoxia , amd liver blood 

flow and oxygen consumption in the Greyhound , pflugers Arch , 1979 , p. 157 .  
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. 1 "تركيز حامض الالكتيك في الدم يتناسب تناسبًا طرديًا مع الشدة او الجهد البدني
ولمعرفة مدى التطور الذي حدث بين المجموعتين في اختبار مستوى تركيز حامض 

( أن نسبة تطور  25 الالكتيك في الدم بعد الجهد ، فقد ظهرت النتائج في الجدول )
المجموعة التجريبية كانت افضل واكثر تأثيرًا من المجموعة الضابطة في االداء نتيجة 

 تكيف اجهزتها الوظيفية من خالل البرنامج الذي خضعت اليه . 
 
ل ملمجعتيي ل ملمجعتيي  ( متر1500عرض جتح يةةل نتةةائج زنلةةا  ركض ) 12- 4

  -التلريبيع جال اب ع: 
  

 (26لدجل )
يبيي الجسي  جاالنحراف الربيعي جقيمع جلكجكسي المحسجبع جاللدجليع جداللع الفرجق في 

االختباريي القب ي جالبعدي ل ملمجعتيي ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع الختبار انلا  ركض 
 ( متر1500)

 

 
 
 
 
 

                                                           
 78، ص 2000، الكويت: مكتبة الفالح، يب الرياضياالسس الفسيولوجية للتدرهاشم الكيالني.  1

 
 الملاميع

مستجى  قيمع جلكجكسي  االنلا   االختبار
 الداللع

داللع 
  البعدي القب ي الفرجق 

 الجسي   المحسجبع
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 الجسي 
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 معنجيع 0.080 1.753- 2.33 4.13.10 1.14 4.20.40 الملمجعع التلريبيع
 معنجيع 0.225 1.214- 1.77 4.18.66 2.91 4.21.12 الملمجعع ال اب ع
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 ( 27لدجل ) 
نلا  ال  يبيي معنجيع فرجق الجسي  جقيمع ماي جتني المحسجبع جاللدجليع في االختبار البعدي

 ( متر ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع1500ركض )
 

 
 الملاميع

االختبار 
 البعدي 

  قيمع ماي جتني
 

مستجى  المحسجبع الجسي  داللع الفرجق
 الداللع

2.193 4.13.10 الملمجعع التلريبيع
- 

 معنجي  0.028
 4.18.66 الملمجعع ال اب ع

 
 (28لدجل )

يبيي نسبع ت جر الجسي  ل ملمجعتيي التلريبيع جال اب ع في االختبار القب ي جالبعدي النلا  
 ( متر1500ركض )

 
 

 الملاميع
 بنسبع الت جر االختبار 

 البعدي القب ي %

 2.88 4.13.10 4.20.40 الملمجعع التلريبيع
 0.95 4.18.66 4.21.12 الملمجعع ال اب ع

  
( متر 1500( نتائج االختبارين القبلي والبعدي النجاز ركض )26يبين الجدول ) 

التجريبية  والضاااااااااااااااابطة  ، اذ اظهرت نتائج المجموعة التجريبية عن وجود   للمجموعتين
فروق بين االختبااارين القبلي والبعاادي ،.ولغرض اختبااار معنويااة الفروق بين االختبااارين 
القبلي والبعدي لهذه المجموعة ، تم اساااااااااتخدام اختبار )ولكوكسااااااااان( ، وقد ظهرت النتائج 

ن ولصااااااااااااالح االختبار البعدي ،اما نتائج المجموعة عن وجود فروق معنوية بين االختباري
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الضاااااااابطة فقد اظهرت عن وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي ، ولغرض اختبار 
معنويااة الفروق بين االختبااارين القبلي والبعاادي لهااذه المجموعااة ، تم اساااااااااااااااتخاادم اختبااار 

 تبارين ولصاااااااااااااااالح)ولكوكسااااااااااااااان( ، وقد اظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االخ
االختبااااار البعاااادي ، ولغرض اختبااااار معنويااااة فروق الوسااااااااااااااايط لالختبااااار البعاااادي بين 
المجموعتين التجريبية  والضااااااااااابطة  ، تم اسااااااااااتخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول 

 ( ، اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ، 27)
بي يبية والضااااااااااابطة نتيجة تطبيق البرنامج التدريولمعرفة نساااااااااابة تطور المجموعتين التجر 

( متر ، فقد  تم اساااااااااااااتخراج نسااااااااااااابة التطور من خالل 1500وتأثيره على انجاز ركض )
فقد ،( 28مقارنة وسااااااايط االختبار القبلي والبعدي ولكال المجموعتين ، وكما في الجدول )

عن االختبار ( %3.88بلغت نسااااااااااااااابة تطور المجموعة التجريبية في االختبار البعدي )
( ثانية ، في حين بلغت نسااااااااااااااابة تطور المجموعة 10.30القبلي أي بفارق زمني مقداره )
 ( ثانية . 4.46( أي بفارق زمني مقداره )%1.69الضابطة في الختبار البعدي )

 
متر ل ملمجعتيي ل ملمجعتيي التلريبيع  1500مناقشةةةةةةع نتائج انلا  ركض  13 -4

  -جال اب ع: 
( يظهر بااأن هناااك تطورًا حصاااااااااااااااال في زمن ركض  26من خالل مالحظااة الجاادول ) 

( متر لدى المجموعتين التجريبية والضاااااااااااااااابطة ، إذ نالحظ في الجدول المذكور 1500)
( متر في االختباااار القبلي والبعااادي ولصاااااااااااااااااالح 1500فروقاااًا معنوياااة في زمن ركض )

ج ث هااذا التطور الى تطبيق البرنااامويعزو الباااحاا، االختبااار البعاادي ولكلتااا المجموعتين 
التدريبيي المعد لكل من المجموعتين التجريبية والضااااااااااابطة من قبل الباحث او المدرب ، 

) عتبة  من تدريباتمقننة اذ اشااااااااااااتملت تدريبات المجموعة التجريبية على احمال تدريبية 
القدرة القصوى ودون القصوى ( مستندة على اسس علمية من حجم وشدة وراحة متناسبة 

 مع قدرات عينة البحث ومتطلبات متغيرات البحث الفسيولوجية واالنجاز  
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، إذ يذكر ) ريسأن خريبط ( الى " أن التدريب المنتظم والمبرمج واستخدام انواع الشدة 
يب واستخدام انواع الراحة المثلى بين التكرارات يؤدي الى تطور االنجاز المقننة في التدر 

، لذا فأن التطور أدى الى حدوث تغيير في متغيرات البحث البدنية والفسيولوجية (1)" 
واالنجاز وخاصة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة ، كما اكد )محمد 

التدريب تؤدي الى حدوث تغيرات في خاليا انسجة عثمان( الى ) أن عملية أالنتظام في 
) عتبة القدرة القصوى ودون  الجسم المختلفة ، فالتغيرات التي حدثت بعد التدريبات 

القصوى (هو تحسين القدرة على العمل العضلي في حالة غياب او توافر االوكسجين ويتم 
افة يا   ) بيوت الطاقة ( اضهذا التحسن اساسًا من خالل زيادة المايكلوبين والمايتوكوندر 

وكذلك  (2)الى زيادة مخزون الكاليكوجين بالعضالت فضاًل عن زيادة نشاط االنزيمات ( 
قدرة العضالت المستخدمة على تحمل زيادة تركيز حامض الالكتيك في الدم الطول فترة 

دف من هممكنة . وقد عد الباحث االسلوب التدريبي للمجموعة التجريبية وفق الزمن المست
( متر الجل  1500انجاز العينة بأن يكون أدائهما مشابهًا بصورة تقريبية الداء ركض ) 

مد ا وهذا ما اكده ) محمتنمية االحساس وزيادة الخبرة بتوزيع الجهد والشدة والتحكم به
رضا ( عن ) المندالوي واخرون ( " أن قدرة العداء على توزيع سرعته وجهده من االمور 

لمطلوبة للنجاح ، إذ ال يمكن أن يكمل مسافة السباق المذكور بسرعة واحدة حتى المهمة وا
ألن السرعة  (3)النهاية ، فالتحكم بسرعة الركض وتوزيع الجهد هما العامألن المهمان " . 

ذات الشدة العالية مع طول مدة االداء تؤدي الى تركيز حامض الالكتيك في العضالت 
ة اداء الرياضي ، فمن ذلك نرى أن توزيع الجهد ال يكون على والذي بدوره يؤثر على قدر 

متر تتطلب سرعة ( 1500)وتيرة واحدة وانما متفاوت في االداء ، وذلك ألن فعالية ركض
عالية في بداية السباق والى تحمل السرعة في الوسط ومهمة جدًا في نهاية السباق ، اما 

دريب احيانه ،  لذا يكون التركيز عند ت الجزء المتوسط فهو يعتمد على التحمل في بعض
                                                           

، نون للتحضير الطباعي ، بغداد ،  1، ط تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيريسأن خريبط :  (1)
  481، ص 1995

 .  23، ص 1990محمد عثمأن : مصدر سبق ذكره ،  (2)
،  1990، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ،  العاب القوى االسس التدريبية لفعالياتقاسم المندالوي واخرأن :  (3)

  . 166ص
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المتسابق على هذه الفعالية بمستوى عالي من التمارين ذات الشدة العالية ، بحيث يكون 
هناك تكيف الجهزة جسم الرياضي البدنية والوظيفية في قدرتها على اداء الفعالية بشدة 

  اصل .عالية على الرغم من تراكم حامض الالكتيك ومقاومتها للتعب الح
 واليااجااااااااد الاافاارق بااياان الاامااجاامااوعااتااياان الااتااجاارياابااياااااااة والضااااااااااااااااااااااابااطاااااااة فااي زماان ركااض 

قيمااة ) مااان وتني ( كمااا في ( متر في االختبااار البعاادي ، وبعااد اساااااااااااااااتخراج  1500) 
( ظهر عن وجود فرق معنوي بين المجموعتين ، وللتعرف على أي  27)  الجاااااادول

عتبة  ت بعد تنفيذ تدريبات )المجموعتين افضااااال من االخرى في نسااااابة التطور التي حدث
         القاادرة القصاااااااااااااااوى ودون القصاااااااااااااااوى ( والتاادريبااات التقليااديااة من قباال الماادرب في ركض 

( أن نسااااااااااااااابااة التطور التي حاادثاات لاادى  28( متر ، فقااد وجااد في الجاادول )  1500) 
( ثااااانيااااة عن 10.30( أي اختزلاااات زمن مقااااداره ) %3.88المجموعااااة التجريبيااااة هي )

( أي  % 1.69االختبار القبلي ، في حين كانت نساااابة تطور المجموعة الضااااابطة هي )
قبلي . من ذلك نسااااااتنتج بأن التدريبات ( ثانية عن االختبار ال4.46اختزلت زمن مقداره )

التي خضاااااااااااااااعاات اليهااا المجموعااة التجريبيااة كاااناات اكثر تااأثيرًا من تاادريبااات المجموعااة 
 الضابطة من حيث متغيرات الدراسة واالنجاز . 
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 االستنتاجات والتوصيات : – 4
 االستنتاجات : 1 – 5

 -ي :لما ي الى الباحث من خالل النتائج توصل
من خالل التدريبات المعدة من قبل الباحث والمدرب ،ظهرت فروق معنوية  -1

بين المجموعتين التجريبية والضابطة بين االختبارين القبلي والبعدي في 
 متغيرات الدراسة 

هناك تأثيرللتدريبات المعدة من قبل الباحث وفق عتبة القدرة القصوى واقل  -2
دف من اإلنجاز في تطوير الزمن المسته وفقمن القصوى المبنية على 

 المتغيرات  البدنية والفسيولوجية ) قيد الدراسة ( واالنجاز . 
ظهرت فروق معنوية بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي لمتغيرات  -3

 الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية 
ظهر تاثير واضح لتدريبات عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى وفق  -4

ف من اإلنجاز في تطور مستوى تحمل السرعة وتحمل القوة الزمن المستهد
 بطةامما ادى الى تطور مستوى االنجاز مقارنة بالمجموعة الض

التدريبات ذات الشدة القصوى واقل من القصوى كان تاثيرها واضحا من  -5
خالل تحمل المتسابق نسبة تركيز حامض الالكتيك في الدم الطول فترة 

 ممكنة 
لتدريبات عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى وفق الزمن المستهدف من  -6

اإلنجاز ادت الى تحسن نسبة الحد االقصى الستهالك االوكسجين وذلك من 
 خالل التدريب على مسافات اجزاء السباق وبشدد عالية 
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 التوصيات  2– 5
 ي : لمن خالل ماتم استنتاجة يوصي الباحث ماي

ركض المسافات المتوسطة والطويلة بتدريبات عتبة القدرة  ضرورة اهتمام مدربي .1
القصوى واقل من القصوى وفق الزمن المستهدف من اإلنجاز في تنمية كفاءة 

 الدم الطول فترة اثناء االداء  الجهاز الدوري والتنفسي وتحمل حامض الالكتيك في
التاكيد على التدريبات ذات الشدة القصوى واقل من القصوى لمسافات مختلفة في  .2

تطوير التحمل الخاص واالحد االقصى الستهالك االوكسجين وخاصة في في فعالية 
 متر  1500متر و 800ركض 

ضرورة عناية المدربين بالقياسات الوظيفية ، بوصفها كمؤشرات لتكيف االجهزة  .3
لتأثيرها في كشف الحالة التدريبية وخاصة )معدل ضربات الوظيفية في الجسم و 

 الضغط الدموي(  – VO2max -تركيز حامض الالكتيك في الدم –القلب 
اجراء دراسة حول تحديد مستويات الشدة المختلفة في غضون فترات االعداد  .4

م لتي لا المختلفة ومدى تأثيرها على المتغيرات الفسيولوجية سابقة الذكر والمتغيرات
 تستخدم في الدراسة .

ضرورة عناية المدربين بأستخدام تمارين التهدئة بعد االداء خالل فترات الراحة  .5
البينية وبعد الجهد لتساعد في سرعة عودة النبض الى حالته الطبيعية والتخلص 

 من حامض الالكتيك في الدم . 
ة الالهوائي جراء دراسات اخرى للتعرف على مدى تأثير تدريبات العتبة الفارقة .6

والهوائية في بعض المتغيرات الفسيولوجية ومستوى االنجاز في ركض المسافات 
 المتوسطة والطويلة .
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  العربيةالمصادر 
 القران الكريم 
 كزالقاهرة ، مر  ، المضمار مسابقات فسيولوجيا:  واخرون السكار ابراهيم 

 .1998، ،1،ط للنشر      الكتاب
 دار ، القاهرة ، 1ط ، العليا للمستويات السباحة تدريب:  احمد العال ابو 

   1994 ، العربي    الفكر
 القاهرة 1ط ، الفسيولوجية واالسس الرياضي التدريب:  احمد العال ابو ، 

  1996 ، العربي الفكر دار ،
 والمخاطر االيجابيات ، الرياضي وصحة التدريب حمل:  احمد العال ابو ، 

 . 1996 ، القاهرة ، العربي الفكر دار
 الفسيولوجية األسس – الرياضي التدريب ، الفتاح عبد احمد العال أبو ، 

 .1997،  العربي الفكر دار لقاهرة،ا  ،2ط
 1997 ،1ط العربي، الفكر ،القاهرة،دارالرياضي التدريب:احمد العال ابو 

، 
 المجلة ، المضمار تدريبات في الطاقة نظم تطبيقات:  احمد العال ابو 

 التنمية مركز ،22 العدد ، للهواة القوى اللعاب الدولي لالتحاد الفصلية
 . 1998 ، القاهرة ، االقليمي

 الستهالك االقصى الحد وقياس تنمية:   الفتاح عبد أحمد العال أبو 
 ابالع نشرة،   والطويلة المتوسطة للمسافات الجري لمسابقي االوكسجين

   1999،  القاهرة، 24عدد،  االقليمي التنمية مركز القوى
 - . هرة : . القافســــــــيولوجيا اللياقة البدنية أبو العال أحمد ، أحمد نصر الدين

    2003الفكر العربي ،  دار
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 القاهرة، الرياضي المجال في القياس:  البيك فهمي علي خاطر، محمد أحمد ، 
 1978 المعارف، دار

  

 لفكرا دار ،وتطبيق نظريات – الرياضة فسيولوجيا:  السيد الدين نصر أحمد 
 . 2003 ، القاهرة،  العربي

    المسافات ركض انجاز على القوة مطاولة تطوير تأثير -: صبري اثير    
 جامعة ، الرياضية التربية كلية ، منشورة غير ماجستير رسالة ، المتوسطة

1983 ، بغداد    

 لمفاهيما منتدى.  القصوى األوكسجينية للقدرة ذاتي تعريف: صبري محمد أثير 
 .2010 العراقية الرياضية األكاديمية.  والمصطلحات

 بعض في والفتري التكراري التدريب طريقتي أستخدام تأثير:  الويس فؤاد أسراء 
 1999،  بغداد،  منشورة غير رسالة،  م800 ركض ألنجاز الوظيفية المتغيرات

 الفكر دار،  القاهرة،  1ط، الرياضي التدريب ونظريات أسس احمد؛ بسطويسي 
 .1999، العربي

 دار ، القاهرة،  2ط ، ونظريات اسس الرياضي التدريب:  احمد بسطويسي 
 .2000 ، العربي الفكر

 1989 ، العربي الفكر دار،  القاهرة ، الرياضة فسيولوجيا:  الدين بهاء   
 ارد ، القاهرة ، الرياضي المجال في الحيوية الكيمياء:  سالمة الدين بهاء 

    1990، ، المينا جامعة ، العربي الفكر
 ةالقاهر  ، الرياضي المجال في للطاقة الحيوي التمثيل:  سالمة الدين بهاء ، 

 1999 ، العربي الفكر دار
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 الدم تالكتا)  البدني واالداء الرياضة فسيولوجيا:  سالمة إبراهيم الدين بهاء 
 2000، ، العربي الفكر دار القاهرة ، (
 28 العدد، ، االقليمي التنمية مركز ، القوى العاب نشرة:  سالمة الدين بهاء 

 . 2002 القاهرة، ،
 ركزم ترجمة،  القاهرة ، التدريب نظريات الى المدخل:  ل. ج. بيتر ، تومسون 

 .1996، االقليمي التنمية
 يالرياض للتدريب والكيميائية الفسيولوجية األسس:  حسن رحيمة جبار  ،

 . م 2007، الدوحة،  القطرية االولمبية اللجنة
 لفتريا التدريب طريقة اساليب بعض تطبيق تأثير:  االشقر الفتاح عبد حامد 

 العدو باقاتس في للناشئين الرقمية والمستويات المرفوفسيولوجية النواحي على
 حلوان جامعة ، االسكندرية ، الرياضية التربية كلية ، دكتوراه رسالة ، والجري

، ، 1980 
 ارةد مكتب ، عمان ، االنسان جسم فسيولوجيا:  فريحات الكريم عبد حكمت 

 . 1995، ،  والتوزيع والنشر الثقافة
 يف القلب ونبض الالكتيك حامض تركيز مستوى دراسة:  محمد حسين حاتم 

 لةمج ، منشور بحث ، الرقمي المستوى وتحسين التدريبية الشدة تقنين
 1999 ، االسكندرية ، 36 ، العدد ، وتطبيقات نظريات

 1ط ، العضلي التعب فسيولوجيا:  شلبي محمد نادر ، حشمت احمد حسين ، 
 2003 ، للنشر الكتاب مركز القاهرة

 دوائـر) الرياضي التدريب تخطيط قواعد شغاتي؛ فاخر وعامر العلي علي حسين 
 ، والوثائق الكتب دار ، بغداد(: األستشفاء – المرتفعات تدريب – التـدريب
 ٢٠٠٦ ، الكرار مكتبة
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 عمان ، ادواته – واساليبه مفهومه العلمي البحث:  واخران عبيدات ذوقان ، 
 1996 ، والتوزيع للنشر المجد دار

 المتغيرات بعض في الفارقة العتبة تدريبات تأثير: حبيب رويح رحيم 
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 والمضمار الميدان مسابقات:  ابراهيم المنعم عبد ، الشرنوبي الدين سعد ، 
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 بغداد جامعة:  بغداد ، الرياضي ميكانيك البايو : الهاشمي مسلط سمير ، 
1999 
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 دةوتطبيق وقياتخطيط  –لتدريب الرياضي الحديث مفتي إبراهيم حماد: ا :
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 (1الملحق )
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القادسية
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 الدراسات العليا دكتوراه
 استبانةم /  

 
                                                                            المحترم......................................................................... االستاذ  
 

 في النية اجراء دراستي الموسومة :
)تأثير تدريبات عتبة القدرة القصوى ودون القصوى في التحمل الخاص وبعض المتغيرات 

نجاز ركض  متر شباب( 1500الفسيولوجية  وا   
ســــــنة ، ونظرا لما  19 – 18ر شــــــباب باعمار مت 1500على متســــــابقي فعالية ركض 

تتمتعون بــه من خبرة ومكــانــة علميــة ارفق اســـــــــتبيــان حول تحــديــد اهم الصـــــــــفــات البــدنيــة 
متر، كما ويمكن اضــــافة اي متغير ترونه مالئم  1500فعالية ركض  والفســــيولوجية المؤثرة في

 ومناسبة للبحث 
 

 مع فائق الشكر والتقدير
 
 

 الباحث                                                          االسم /              
 التحصيل العلمي /                                                         طالب شهد غانم
 الدرجة العلمية /                                                             طالب دكتوراه

 التوقيع /
 ريخ /التا
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 الصفات البدنية المرشحة :
 ( امام اهم الصفات البدنية التي ترونها مالئمة :  √يرجى وضع اشارة )  

 (    √اشارة )    الصفات البدنية ت
  القوة القصوى 1
  القوة االنفجارية 2
  القوة المميزة بالسرعة 3
  تحمل القوة 4
  تحمل السرعة 5
  التحمل العام 6
  القصوىالسرعة  7
  السرعة االنتقالية 8

 المهارات االساسية المرشحة
 ( امام اهم المتغيرات الفسيولوجية التي ترونها مالئمة للبحث  √يرجى وضع اشارة )   

 (   √اشارة )     المتغيرات الفسيولوجية ت
  S.Vحجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة         1

  الضغط الدموي عند الراحة 2
  الضغط الدموي بعد الجهد مباشرة 3
  مستوى تركيز حامض الالكتيك بالدم )قبل الجهد ( 4
  مستوى تركيز حامض الالكتيك بالدم )بعد الجهد ( 5
  القدرة الهوائية القصوى 6
  القدرة الالهوائية  7
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 ( 2ملحق ) 
 والمختصين اسماء الخبراء
 

 مكان العمل اختصاصه اسم الخبير ت
 جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم  الرياضة بايوميكانيك ساحة وميدان ا.د. صريح عبد الكريم 1

 جامعة بابل كلية التربية البدنية وعلوم  الرياضة تدريب ساحة وميدان ا.د.محمد جاسم الحلي 2

البدنية وعلوم  الرياضة جامعة القادسية كلية التربية فسيولوجيا التدريب ا.د. فالح حسن عبد اهلل 3  

 جامعة القادسية كلية التربية البدنية وعلوم  الرياضة فسيولوجيا التدريب أ.د. قيس سعيد دايم 4

 جامعة المثنى كلية التربية البدنية وعلوم  الرياضة فسلجة ساحة وميدان أ.د.حيدر بالش جبر 5

القادسية كلية التربية البدنية وعلوم  الرياضةجامعة  تدريب ساحة وميدان أ.د. اكرم حسين جبر 6  

 محافظة الديوانية مدرب دولي بالعاب القوى فاهم عبد العباس 7

 محافظة الديوانية مدرب دولي بالعاب القوى علي حسين مهدي 8

 محافظة الديوانية مدرب دولي بالعاب القوى علي لفتة 9
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 ( 3ملحق ) 
 الوحدات التدريبية

 
 

 
 

الوحدة  االسبوع ت
 التدريبية

الراحة بين  المجاميع الراحة التكرار الشدة اليوم
 المجاميع

 التدريبي الحجم

1  
 االول

 متر 1600 د 3-2 2 3: 1 4×م  200 % 85 السبت 1

 م 3600 - - 2:1 3× م  1200 % 90 االثنين 2

 م2400  د 3-2 2 4: 1  3× م 400 % 85 االربعاء 3

2  
 الثاني

 5×  م  200 % 90 السبت 4
 )ركض القفز ( 4×  م  150

 م1000  - 4: 1
 م600

 م 2000  - 2: 1 2×  م  1000 % 95 االثنين 5

 م 3000 د 3-2 2 4: 1  5× م 300 % 90 االربعاء 6

 
3 

 
 الثالث

 م 2400  - 4: 1 4× م  600 % 95 السبت 7

8 
 
 

 االثنين
 
 

 م 1600  - 2: 1 2×  م    800 % 100

 م 1200 د 3-2 2 6: 1 )ركض القفز (  4×  م  150 % 95 االربعاء 9

4  
 الرابع

 م 1600 د 3-2 2 5: 1  4× م 200 % 85 السبت 10

 م 3600 - - 2: 1 3× م  1200 % 90 االثنين 11

 م 2400 د 3-2 2 4: 1  3× م 400 % 85 االربعاء 12

 الخامس 5

سم يوزن  80  مانع بارتفاع 12القفز  % 85 السبت 13
 5× كغم 5

  د 2-3 2 4: 1

 م 2400  - 4: 1 4× م  600 % 90 االثنين 14

 م 1200 د 3-2 2 2: 1 4× م  150 % 85 االربعاء 15

 السادس 6
 م 2400 د 3-2 2 4: 1 3× م  400 % 90 السبت 16

 م 900 د 3-2 2 6: 1 3× كغم8م بسحب وزن  150ركض  %95 االثنين 17

 م 600 د 3-2 2 4: 1 3× م 100 %90 االربعاء 18

 السابع 7

 م 2000 د 3-2 2 2: 1 2× م  500 %95 السبت 19

 م 1200 د 3-2 2 4: 1 3×م  200 %100 االثنين 20

م بثقاالت الرجلين بوزن 400ركض  % 95 االربعاء 21
 2×  كغم2

 م 800 د 2-3 1 4: 1

 الثامن 8

 م 1600 د 3-2 2 6: 1 2×م  400 %90 السبت 22

 م 750 - 1 6: 1 ( 3×م 150)  -(   3×م 100)   %95 االثنين 23

 م 2400 - 1 6: 1 3×م 800 %90 االربعاء 24
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The opinions of many training experts differed in determining the 

rate of development of the 1500 ran competition within the training 

programs and the extent of its impact on the level of digital 

achievement, as it is a mixture of aerobic and anaerobic capabilities, 

so the importance of the research came to know the extent of the 

impact of these exercises (the threshold of ability) maximum and 

below the maximum according to the target time In the special 

endurance and some physiological variables and the achievement of 

running 1500 meters in order to help the coach for the purpose of 

identifying the strengths and weaknesses of the players so that they 

can be addressed. From this point of view, the research problem 

centered by preparing exercises according to the threshold of 

maximum ability and less than the maximum (based on the light of 

the target time of achievement) and the extent of its impact on the 

specific endurance and some physiological variables and the digital 

level of this effectiveness, as the study aimed to prepare exercises 

(the threshold of maximum ability and below the maximum 

according to the target time and to identify the effect of those 

exercises on the special endurance (endurance of speed - endurance 

of force - the maximum consumption of oxygen - lactic acid) and the 

achievement of running (1500) meters. The research after the 

research community was determined from the youth players of Al-

Diwaniyah Governorate clubs (Afak - Nafar - Al-Daghara) in 

athletics in middle distance running at ages (18-19) years, and their 

number was (10) contestants for the sports season (2019 - 2020) and 

by random method was Dividing them into two groups 

(experimental and control) with (5) contestants for each group after 

the two groups were equalized in the study variables. Lactic acid 

concentration in Blood before effort and after a run of 1500 meters, 

speed endurance test and strength endurance test, Mini Cooper test 

ran (6) minutes to measure the maximum aerobic capacity and the 



maximum oxygen consumption. Through the results, the researcher 

concluded that there are significant differences between the two 

research groups in the study variables and in favor of the 

experimental group. Through what has been concluded, the 

researcher recommends the need for trainers of middle and long 

distances to pay attention to the exercises of the threshold of the 

maximum and less than the maximum capacity according to the 

target time of achievement in developing the efficiency of the 

circulatory and respiratory system and the endurance of lactic acid 

in the blood for the longest period during performance, emphasizing 

the exercises of maximum intensity and less than Maximum 

distances for different distances in developing special endurance and 

the maximum for oxygen consumption, especially in the 800-meter, 

1500-meter running effectiveness. 
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