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تأثير تدريبات )عتبة القدرة الهوائية القصوى( وفق الزمن المستهدف  في التحمل الخاص وانجاز  تأ

متر 1500ركض   
 الباحثان
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وإنجاز   ةالقو تحمل – السرعة تحملوفق الزمن المستهدف  في ( القصوى الهوائية القدرة عتبة)معرفة مدى تاثير تدريباتهدفت الدراسة الى 

متر، لذا تركزت مشكلة البحث وذلك من خالل اعداد تدريبات وفق عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى )مبني على ضوء  1500ركض 
، اذ استخدم الباحثان المنهج  والمستوى الرقمي لهذه الفعالية  القوة تحمل – السرعة تحملالزمن المستهدف من اإلنجاز ( ومدى تأثيرها في 

)  نم وبأعمار المتوسطة المسافات ركض في القوى بالعاب(  الدغارة – نفر – عفك) الديوانية محافظة اندية شباب العبييبي على  التجر
 مجموعتين الى تقسيمهم تم العشوائية وبالطريقة(  2020 – 2019) الرياضي للموسم  متسابقين(  10)   عددهم والبالغ سنة( 19 -18

 كالالكتي حامض تركيز نسبة الدراسة ) متغيرات في المجموعتين تكافؤ  تم ان بعد مجموعة لكل متسابق( 5) وبواقع(   وضابطة تجريبية)
 القصوى والمجموعة  من واقل القصوى القدرة عتبة بتدريبات تقوم  التجريبة المجموعة ان متر( ، ،اذ( 1500)ركض وانجاز  الدم في

تدريبية االسبوع بعد  وحدات(  3)  وبواقع اسبوع(  8)  لمدة التدريبات فترة وتكون ، الخاص االعداد مرحلة الضابطة من قبل المدرب في
 الباحث قبل من ةالمعد للتدريبات ان تم اجراء االختبارات القبلية والبعدية في متغيرات الدراسة ومن خالل النتائج استنتج الباحثان  هناك  تأثير

 الدم في كالالكتي حامض تركيز  نسبة المتسابق  تحمل في المستهدف الزمن  ضوء على المبنية القصوى من واقل القصوى القدرة عتبة وفق
                                      االنجاز                                                                                  وتطوير ممكنة فترة الطول

متر ( 1500انجز ركض  – الخاص التحمل -الزمن المستهدف   –الكلمات المفتاحية ) عتبة القدرة   
The effect of exercises (maximum aerobic capacity threshold) according to the target 

time on special endurance and the achievement of 1500 meters صوىالق   
 

Prof. Raheem Ruwyah Habeeb, Al-Qadisiyah University - College of Physical Education and Sports Sciences 
M.Talib  Shuhad Ganim University of Baghdad - f. Raheem Ruwyah Habeeb, Al-Qadisiyah 

University - College of Physical Education and Sports Sciences 
   M.Talib  Shuhad Ganim University of Baghdad - College of Veterinary Medicine - Sports Unit 

College of Veterinary Medicine - Sports Unit 

 The study aimed to know the extent of the effect of exercises (maximum aerobic  المسته   

capacity threshold) according to the target time in endurance speed - endurance of force and the 
achievement of running 1500 meters, so the research problem focused, by preparing exercises 
according to the threshold of maximum and less than maximum capacity (based on the light of the 
target time of Achievement) and the extent of its impact on enduring speed - bearing the strength 
and the digital level of this activity, as the researchers used the experimental method on youth 
players of Diwaniyah governorate clubs (Afak - Nefer - Al Daghara) with strong games in middle 
distance runs and ages from (18-19) years, of which there are (numbering) (18-19). 10) contestants 
for the sports season (2019-2020) and in a random way, they were divided into two groups 
(experimental and control) with (5) contestants for each group after the two groups were equalized 
in the study variables (the concentration of lactic acid in the blood and the achievement of running 
(1500) meters), As the experimental group exercises the threshold of the maximum ability and less 
than the maximum, and the control group is carried out by the trainer in the special preparation 
stage. Why and dimensionality in the variables of the study and through the results, the researchers 
concluded that there is an effect of the exercises prepared by the researcher according to the 
threshold of the maximum ability and less than the maximum based on the light of the target time 
in the contestant’s tolerance of the concentration of lactic acid in the blood for the longest possible 
period and the development of achievement                           

   
Keywords (endurance threshold - target time - special endurance - run 1500m) 
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  المقدمة واهمية البحث --1

تتميز بها من تطور متر من بين فعاليات العاب القوى في ركض المسااااااافات المتوسااااااطة ، وما  1500تعد فعالية ركض 
خاص ببعض عناصااار اللياقة البدنية وانظمة الطاقة الخاصاااة بها للوصاااول الى التكيف الفسااايولوجي لالجهزة العضاااوية 
الداء وتحمل الجهد اثناء الساااااباق لتحقيق افضااااال زمن ممكن ، لذا يرى الباحثان ان المتساااااابق يتعرض خالل اداء هذه 

هوائية والتي يختلف توقيت ظهورها بين متسابق واخر تبعاً لحالتهم الوظيفية والتدريبية الفعالية لحالة العتبة الفارقة الال
، ومن هذا المنطلق تكمن اهمية البحث في معرفة مدى تاثير هذه التدريبات)عتبة القدرة ( القصوى ودون القصوى وفق 

حث وذلك من خالل اعداد تدريبات متر ، تركزت مشاااكلة الب 1500الزمن المساااتهدف  في التحمل الخاص وإنجاز ركض 
وفق عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى )مبني على ضوء الزمن المستهدف من اإلنجاز ( ومدى تأثيرها في التحمل 

متر( ، وذلك بما تتميز بها من أساااالوب تكتيكي سااااريع، اذ  1500تحمل القوة وانجازركض  –الخاص ) تحمل الساااارعة 
ة المستخدمة " سرعة الركض" في بداية السباق او في منتصفه فضال عن زيادة  الشدة  في انها تتطلب زيادة في الشد

 االمتار االخيرة من نهاية السباق  لغرض المساهمة في تحقيق وتطوير المستوى الرقمي العراقي للشباب

 
 الغرض من الدراسة : -2  
 المستهدف ( اعداد تدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى وفق الزمن -1
التعرف على  تأثير تدريبات )عتبة القدرة القصوى ودون القصوى وفق الزمن المستهدف  في التحمل الخاص   -2

 متر( 1500وانجازركض   القدرة عتبة( و تحمل القوة  –)تحمل السرعة 

الطريقة واالجراءات : -3  

العينة : 3-1  

الدغارة ( بالعاب القوى في ركض المسافات  –نفر  –تم تحديد مجتمع البحث من العبي شباب اندية محافظة الديوانية )عفك 
( وبالطريقة  2020 – 2019(  متسابقين  للموسم الرياضي) 10( سنة والبالغ عددهم  ) 19 -18المتوسطة وبأعمار من ) 

( متسابق لكل مجموعة بعد ان تم  تكافؤ المجموعتين 5الى مجموعتين )تجريبية وضابطة (  وبواقع ) العشوائية تم تقسيمهم
 (1في متغيرات الدراسة كما في الجدول )

tent of  capacity threshold) according to the target 

time in endurance speed - endurance of for                           

(1) جدول  

 يبين الوسيط واالنحراف الربيعي للمتغيرات المعتمدة في التكافؤ بين مجموعتي البحث 

focusepreparing exercises acing to th  maximumand 

less han  

  ت
 المتغيرات

 
 حدة القياسو

 
 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 افاالنحر الوسيط
 الربيعي

 
 الوسيط

 
 

 االنحراف الربيعي

 0.99 1.33 0.87 1.31 د/ ثا تحمل السرعة 1

 2.76 239.88 0.44 244.55 سم / م تحمل القوة 2

عتبة القدرة الهوائية  3
 القصوى

 2.87 17.80 3.56 18 كم /ساعة

 3.975 4.21.12 2.16 4.20.40 د / ثا متر 1500انجاز ركض  4
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تصميم الدراسة   3-2  

يتضمن التصميم التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة ، تخضع كل مجموعة الختبار قبلي لمعرفة حالته 
اذ ان المجموعة التجريبة االولى تقوم بتدريبات عتبة القدرة قبل ادخال المتغير التجريبي ، ثم تعرض للمتغير التجريبي ،

، وتكون فترة 2020/  1/  2ولغاية  2019/  11/  1في مرحلة االعداد الخاص بتاريخ  القصااااااوى واقل من القصااااااوى
( وحدات تدريبية في االسبوع ،  وذلك من خالل الزمن المستهدف وتحديد شدة  3( اسبوع وبواقع )  8التدريبات لمدة ) 

ان احد المتسااااابقين في ركض  ،فاذا فرضاااانا 1500التمرين حسااااب الجهد المبذول  في مراحل او اجزاء السااااباق بركض 
دقيقة ( ، فإذا أريد لهذا العداء الركض بشاااادة  4،10ثانية ( أي ما يعادل زمن )  250متر زمنه المسااااتهدف هو)  1500

ثانية. لذا عليه ان يركض هذه  16متر هي  100متر من مسافة السباق، فالسرعة المستهدفة لكل 400لمسافة  100%
ثا  16م هو 100م وزمن كل 100متر تمثل اربعة مساااافات جزئية طول كل مساااافة 400ان  ثانية )اذ 64المساااافة بزمن 

 بالزمن المستهدف(  
 

 المتغيرات المدروسة : 3-3
 ةالهوائي القدرة عتبة)تم دراساااااة متغيرات  اذ القوى العاب في والمختصاااااين الخبراء قبل من الدراساااااة متغيرات تحديد تم

 للمجموعتين التجريبية والضابطة (متر 1500 وانجازركض القوة تحمل – السرعة تحمل - القصوى
 

 االختبارات و القياسات المستخدمة: 4 –3 
  ( دقيقة 6اختبار ميني كوبر ركض ) 

 الهدف من االختبار : قياس القدرة الهوائية القصوى-

 ( 1( دقيقة كما في الشكل )  6يكون االختبار بقطع أطول مسافة ممكنة خالل زمن ) -

( دقيقة ، ويتوقف الالعب  6متر لقطع اكبر مسافة في زمن     )  400االنطالق يكون من القمع األول في بداية ركض -

بعد انتهاء الوقت مباشرة في اقرب منطقة محددة وتحسب المسافة المقطوعة بالمتر ومثال على ذلك : قطع الالعب ثالث 

(  6متر خالل ) 1550م =  350م +  400× 3 ( فيكون :م  350دورات وتوقف في المنطقة السابعة ) تعادل 

 كم / س القدرة الهوائية القصوى 15.5=  10×  1550 دقائق ونحولها الى كم / س فيكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1شكل ) 

 م 50يوضح مضمار االختبار والمسافات بين كل منطقة ) 
 ( 117: 3) لمدة دقيقة ) باوزنك (اختبار الركض بالقفز   

 االختبار: قياس تحمل القوةهدف 
  ( 66:  7) م600اختبار ركض 
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 الهدف من االختبار: قياس تحمل السرعة 
  متر : 1500اختبار ركض- 

 متر . 1500الهدف : قياس انجاز ركض 
 التجربة الرئيسية : 5 – 3

 ثالث ايام ،وكانت على شكل  2019/ 10/  27تم اجراء االختبارات والقياسات القبلية في يوم الخميس الموافق 
 الهوائية القدرة عتبة( اما اليوم الثاني كان ختبار )  القوة تحمل – السرعة تحمل ) اليوم األول كان اختبار

  ( ( متر 1500ركض ) ( واليوم الثالث اختبار ) القصوى

  -االختبارات والقياسات البعدية :  3-6
جرياات االختبااارات والقياااسااااااااات البعااديااة على عينااة البحااث للمجموعتين التجريبيااة والضااااااااابطااة بتاااريخ   ) ا

 ( وبنفس االسلوب الذي اجريت فيه االختبارات و القياسات القبلية . 4/1/2020

 عرض النتائج ومناقشتها : -4 : 
  -عرض وتحليل نتائج اختبار تحمل السرعة للمجموعتين التجريبية والضابطة:  1- 4لبل4ا عرض -4

 ( 2جدول ) 
 نسبة التطور في االختبارين يبين الوسيط واالنحراف الربيعي وقيمة ولكوكسن المحسوبة والجدولية وداللة الفروق و
 القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار 

 تحمل السرعة

 
 

 المجاميع
مستوى  قيمة ولكوكسن  تحمل السرعة أختبار

 الداللة
داللة 

 الفروق 
بنسبة 
 التطور

% 
  البعدي القبلي

 الوسيط  المحسوبة
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 الوسيط
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 2.94 معنوي 0.041 -2.041 0.66 1.32 0.36 1.36 المجموعة التجريبية

 1.44 معنوي 0.038 2.070- 0.32 1.36 1.45 1.38 المجموعة الضابطة

 
 (3جدول ) 

يبين معنوية فروق الوسيط وقيمة مان وتني المحسوبة والجدولية في االختبار البعدي لتحمل السرعة للمجموعتين 
 التجريبية والضابطة

 
 

 المجاميع
داللة  قيمة مان وتني االختبار البعدي 

مستوى  المحسوبة الوسيط الفروق
 الداللة

  1.32 المجموعة التجريبية
2.530- 

  

 
0.011 

 
 1.36 المجموعة الضابطة معنوي 

للمجموعتين التجريبية والضااااابطة ، اذ اظهرت  الساااارعة تحملفي  ( نتائج االختبارين القبلي والبعدي 2يبين الجدول )  
نتائج المجموعتين عن وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي  ولصااااالح االختبار البعدي ،  ولغرض اختبار 

( ، اذ  3معنوية فروق الوساااااايط لالختبار البعدي بين المجموعتين ، تم اسااااااتخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول ) 
هرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح المجموعة التجريبية ، ولمعرفة نسبة تطور للمجموعتين ظ

التجريبية والضابطة ، تم استخراج نسبة التطور من خالل مقارنة وسيط االختبار القبلي والبعدي ولكلتا المجموعتين كما 
 ( .  2 في الجدول )
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 -ئج اختبار تحمل القوة للمجموعتين التجريبية والضابطة:عرض وتحليل نتا   2 – 4
 ( 4جدول ) 

 نسبة التطور في االختبارين يبين الوسيط واالنحراف الربيعي وقيمة ولكوكسن المحسوبة والجدولية وداللة الفروق و
 القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار 

 تحمل القوة

 
 

 المجاميع
مستوى  قيمة ولكوكسن  القوة اختبار تحمل

 الداللة
داللة 

 الفروق 
بنسبة 
 التطور

% 
  البعدي القبلي

 الوسيط  المحسوبة
 / م ( سم )

االنحراف 
 الربيعي 

 الوسيط
 ) سم / م (

االنحراف 
 الربيعي 

 32.91 معنوية 0.043 -0232. 0.66 330 0.36 275 المجموعة التجريبية

 28.90 معنوية 0.042 2.032- 0.76 290 1.45 278 المجموعة الضابطة

 
 ( 5جدول ) 

لتحمل القوة للمجموعتين  يبين معنوية فروق الوسيط وقيمة مان وتني المحسوبة والجدولية في االختبار البعدي
 التجريبية والضابطة

 
للمجموعتين التجريبية والضابطة ، اذ اظهرت نتائج  القوة تحمل في  ( نتائج االختبارين القبلي والبعدي 2يبين الجدول )  

المجموعتين عن وجود فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي  ولصالح االختبار البعدي ،  ولغرض اختبار معنوية 
رت النتائج ( ، اذ ظه 3فروق الوسيط لالختبار البعدي بين المجموعتين ، تم استخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول ) 

عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصالح المجموعة التجريبية ، ولمعرفة نسبة تطور للمجموعتين التجريبية والضابطة 
 ( .  2 )، تم استخراج نسبة التطور من خالل مقارنة وسيط االختبار القبلي والبعدي ولكلتا المجموعتين كما في الجدول 

 مااااااناااااااقشااااااااااااة نااااااتااااااائااااااج اخااااااتاااااابااااااار تااااااحااااااماااااال الساااااااااااارعااااااة وتااااااحااااااماااااال الااااااقااااااوة  3 -4

  -التجريبية والضابطة: للمجموعتين
من خالل الجداول اعاله ظهرت النتائج واضحة بين االختبارات القبلية والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في 

ل السرعة وتحمل القوة لكال المجموعتين عنصري تحمل السرعة وتحمل القوة ، اذ يعزى الباحثان هذا التطور في متغير تحم
الى تأثير التدريبات التي خضعت اليها  سواء منهج  مدرب المجموعة الضابطة او تدريبات عتبة القدرة القصوى ودون 
القصوى للمجموعة التجريبية، اذ ظهرت الفروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح البعدي ، وعند مقارنة 

ختبار البعدي لكال المجموعتين كان مستوى المجموعة التجريبية افضل وذلك من خالل تاثير التدريبات المعدة من نتائج اال
قبل الباحث والتي تميزت بأحمال ذات شدد قصوى واقل من القصوي، اذ تم اعدادها عن طريق الزمن المستهدف لمستوى 

احتوى على احمال تدريبية مستندة على اسس علمية من حجم  اإلنجاز، فضال عن تدريبات القفز لمسافات مختلفة والتي
وشدة وراحة متناسبة مع قدرات عينة البحث ،اذ استخدمت نسبة كبيرة للتدريبات الالهوائية مقارنة بالتدريبات الهوائية 

اذ أكد أبو ساعدت هذه التدريبات على تحسين وتطوير تحمل السرعة وتحمل القوة  لدى المجموعة التجريبية ، والتي 
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 وفاعلية هذه اإلشارات وقيامها بدورها لتنبيه 

أما مفتي إبراهيم حماد  ( 195: 1)ادة تراكم حامض اللبنيك بالعضالت  والدم .العضلة لالنقباض بالرغم من ظروف زي
فيرى ان التدريب الالهوائي والذي يستخدم بأداء تمرينات ذات شدة عالية يؤدي الى زيادة نظام أنتاج الطاقة الالكتيكي 

 بمستويات عالية من الكفاءة العضليةوكذلك يضيف بان المنظمات العضلية تزداد بزيادة التدريب الالهوائي والذي يسمح 
 (164: 8) مما يقلل التعب

 
 المجاميع

  قيمة مان وتني االختبار البعدي 
 

 داللة الفروق
 مستوى الداللة المحسوبة الوسيط

 معنوي  0.043 -2.022 330 المجموعة التجريبية

 290 المجموعة الضابطة
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 -عرض وتحليل نتائج اختبار القدرة الهوائية القصوى للمجموعتين التجريبية والضابطة:  4 -4

 ( 6جدول ) 
بارين في االخت التطور نسبة و يبين الوسيط واالنحراف الربيعي وقيمة ولكوكسن المحسوبة والجدولية وداللة الفروق

 القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار 
 القدرة الهوائية القصوى

 
 المجاميع

مستوى  قيمة ولكوكسن  القدرة القصوىاالختبار
 الداللة

داللة 
 الفروق 

بنسبة 
 التطور

% 
  البعدي القبلي

 الوسيط  المحسوبة
 )كم /ساعة(

االنحراف 
 الربيعي 

 الوسيط
 )كم /ساعة(

االنحراف 
 الربيعي 

 16.75 معنوية 0.043 -0232. 2.45 18.500 1.28 15.400 المجموعة التجريبية

 8.43 معنوية 1.138 1.483- 2.51 16.600 1.55 15.200 المجموعة الضابطة

 
 (7جدول ) 

البعدي للقدرة الهوائية القصوى يبين معنوية فروق الوسيط وقيمة مان وتني المحسوبة والجدولية في االختبار 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 المجاميع

  قيمة مان وتني االختبار البعدي 
 

 داللة الفروق
مستوى  المحسوبة الوسيط

 الداللة

 معنوي  0.012 -2.514 18.500 المجموعة التجريبية

 16.200 المجموعة الضابطة

 
( نتائج االختبارين القبلي والبعدي الختبار القدرة الهوائية القصوى للمجموعتين التجريبية والضابطة ، 6يبين الجدول ) 

اذ اظهرت النتائج عن وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي لكال المجموعتين ، ولغرض اختبار معنوية الفروق بين 
اختبار )ولكوكسن( ، وقد ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين  االختبارين القبلي والبعدي ، استخدام

ولصالح االختبار البعدي ، ولغرض اختبار معنوية فروق الوسيط لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، 
فروق معنوية بين االختبارين ولصالح ( ، اذ ظهرت النتائج عن وجود  7تم استخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول ) 

المجموعة التجريبية ، وعند مقارنة نسبة التطور بين المجموعتين تم استخراج نسبة التطور عن طريق مقارنة االختبار 
 القبلي والبعدي  كانت األفضلية في نسبة التطور لصالح المجموعة التجريبية 

 وى للمجموعتين التجريبية والضابطة: مناقشة نتائج اختبار القدرة الهوائية القص 5 – 4
تعد القدرة األوكسجينية القصوى ودون القصوى من أهم عوامل النجاح الرياضي في فعاليات ركض المسافات المتوسطة 
والطويلة، اذ يذكر )أثير محمد صبري ( "بأنه قدرة وكفاءة أجهزة الجسم مجتمعة على امتصاص ونقل واستهالك أكبر 

فمن خالل الجداول اعاله ظهرت النتائج (  44:  2) وكسجين أثناء العمل العضلي القصوى الطويل "كمية من عنصر األ
واضحة بين االختبارات القبلية والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة الهوائية القصوى ، اذ يعزى 

لتي خضعت اليها  سواء منهج  مدرب المجموعة الضابطة او  هذا التطور لكال المجموعتين الى تأثير التدريبات ا انالباحث
تدريبات عتبة القدرة القصوى ودون القصوى للمجموعة التجريبية، اذ ظهرت الفروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي 

لك من افضل وذ ولصالح البعدي ، وعند مقارنة نتائج االختبار البعدي لكال المجموعتين كان مستوى المجموعة التجريبية
خالل تأثير التدريبات المستخدمة ) عتبة القدرة القصىوى ودون  القصوى ( وذلك من خالل الزمن المستهدف من انجاز 

متر أي تدريبات التحمل بطريقة المنافسة والتي تتصف بالطابع المتكرر بأداء أجزاء مسافة السباق والمسافة  1500ركض 
ات ، وتتخللها فترات راحة طويلة سلبية ، "اذ تتميز بشدة األداء دون األقصى واألقصى مر 3-2الكلية نفسها لعدة مرات 

ابت  ثوالحجم التدريبي القليل ،. ويستخدم هذا األسلوب خاصة في فترة االعداد الخاص وفترة المنافسات وبتنظيم وإيقاع 
 3-1يب الرياضي ، وأهم تدريباتها ) إعادة تتطلب أعلى قدرة تحمل قصيرة الزمن من التخطيط السنوي والمرحلي للتدرو

 مرات مسافة السباق. 
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  -( متر للمجموعتين للمجموعتين التجريبية والضابطة: 1500نتائج إنجاز ركض ) وتحليل  عرض 6 – 4
 (8جدول )

يبين الوسيط واالنحراف الربيعي وقيمة ولكوكسن المحسوبة والجدولية وداللة الفروق ونسبة التطور في االختبارين 
 ( متر1500والبعدي للمجموعتين للمجموعتين التجريبية والضابطة الختبار انجاز ركض )القبلي 

 
 ( 9جدول ) 

( متر 1500النجاز ركض ) يبين معنوية فروق الوسيط وقيمة مان وتني المحسوبة والجدولية في االختبار البعدي
 للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 

 
 
 
 

التجريبية  والضاااابطة  ، اذ   ( متر للمجموعتين1500( نتائج االختبارين القبلي والبعدي النجاز ركض )8يبين الجدول )
للمجموعتين التجريبية والضاااااااابطة ، ولغرض اختبار  اظهرت النتائج عن وجود فروق بين االختبارين القبلي والبعدي ،

معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضااااابطة  ، تم اسااااتخدام اختبار )ولكوكساااان( ، 
ن وجود فروق معنوية بين االختبارين ولصاااااااالح االختبار البعدي ، ولغرض اختبار معنوية فروق وقد ظهرت النتائج ع

( ، 9الوسيط لالختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية  والضابطة  ، تم استخدام اختبار )مان وتني( كما في الجدول )
مجموعة التجريبية ، وعند مقارنة نسااابة التطور اذ ظهرت النتائج عن وجود فروق معنوية بين االختبارين ، ولصاااالح ال

بين المجموعتين تم اسااااتخراجها عن طريق مقارنة االختبار القبلي والبعدي  كانت األفضاااالية في نساااابة التطور لصااااالح 
 المجموعة التجريبية

 
 متر للمجموعتين للمجموعتين التجريبية والضابطة:  1500مناقشة نتائج انجاز ركض  7 -4

( متر لدى المجموعتين التجريبية 1500( يظهر بأن هناك تطوراً حصااال في زمن ركض ) 8الحظة الجدول ) من خالل م
مذكور فروقاً معنوية في زمن ركض ) بار القبلي والبعدي 1500والضااااااااابطة ، إذ نالحظ في الجدول ال ( متر في االخت

ور الى تطبيق البرنامج التدريبيي المعد لكل من ولصاااااااالح االختبار البعدي ولكلتا المجموعتين . ويعزو الباحث هذا التط
المجموعتين التجريبية والضاااااااابطة من قبل الباحث او المدرب ، اذ اشاااااااتملت تدريبات المجموعة التجريبية على احمال 
تدريبية من تدريبات ) عتبة القدرة القصوى ودون القصوى ( مستندة على اسس علمية من حجم وشدة وراحة متناسبة 

ت عينة البحث ، إذ يذكر ) ريسااأن خريبط ( الى " أن التدريب المنتظم والمبرمج واسااتخدام انواع الشاادة المقننة مع قدرا
، لذا فأن التطور أدى الى ( 66: 4) في التدريب واستخدام انواع الراحة المثلى بين التكرارات يؤدي الى تطور االنجاز " 

ز وخاصاااااااة للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضاااااااابطة ، ، حدوث تغيير في متغيرات التحمل الخاص واالنجا
فالتغيرات التي حدثت بعد التدريبات ) عتبة القدرة القصااوى ودون القصااوى (هو تحسااين القدرة على العمل العضاالي في 

ة ( ) بيوت الطاقحالة غياب او توافر االوكسجين ويتم هذا التحسن اساساً من خالل زيادة المايكلوبين والمايتوكوندريا   
وقد عد الباحث االسلوب ( 89: 5) اضافة الى زيادة مخزون الكاليكوجين بالعضالت فضالً عن زيادة نشاط االنزيمات ( 

التدريبي للمجموعة التجريبية وفق الزمن المساااتهدف من انجاز العينة بأن يكون أدائهما مشاااابهاً بصاااورة تقريبية الداء 
ا وهذا ما اكده ) محمد مة االحساااااااس وزيادة الخبرة بتوزيع الجهد والشاااااادة والتحكم به( متر الجل تنمي 1500ركض ) 

 
 المجاميع

مستوى  قيمة ولكوكسن  االنجاز  االختبار
 الداللة

داللة 
 الفروق 

بنسبة 
 التطور

% 
  البعدي القبلي

 الوسيط  المحسوبة
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 الوسيط
 )د / ثا (

االنحراف 
 الربيعي 

 4.63 معنوية 0.080 1.753- 2.33 4.13.10 1.14 4.20.40 المجموعة التجريبية

 1.69 معنوية 0.225 1.214- 1.77 4.18.66 2.91 4.21.12 المجموعة الضابطة

 
 المجاميع

  قيمة مان وتني االختبار البعدي 
 

 داللة الفروق
مستوى  المحسوبة الوسيط

 الداللة

 معنوي  0.028 -2.193 4.13.10 المجموعة التجريبية

 4.18.66 المجموعة الضابطة
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رضااا ( عن ) المندالوي واخرون ( " أن قدرة العداء على توزيع ساارعته وجهده من االمور المهمة والمطلوبة للنجاح ، 
بسااارعة الركض وتوزيع الجهد هما إذ ال يمكن أن يكمل مساااافة الساااباق المذكور بسااارعة واحدة حتى النهاية ، فالتحكم 

متر تتطلب سااااااارعة عالية في بداية الساااااااباق والى ( 1500)وذلك ألن فعالية ركض   .  ( 87:  6  العامألن المهمان "
تحمل الساارعة في الوسااط ومهمة جداً في نهاية السااباق ، اما الجزء المتوسااط فهو يعتمد على التحمل في بعض احيانه ،  

د تدريب المتساااابق على هذه الفعالية بمساااتوى عالي من التمارين ذات الشااادة العالية ، بحيث يكون لذا يكون التركيز عن
هناك تكيف الجهزة جسااااام الرياضاااااي البدنية والوظيفية في قدرتها على اداء الفعالية بشااااادة عالية على الرغم من تراكم 

يبات التي خضعت اليها المجموعة التجريبية كانت حامض الالكتيك ومقاومتها للتعب الحاصل .. من ذلك نستنتج بأن التدر
 اكثر تأثيراً من تدريبات المجموعة الضابطة من حيث متغيرات الدراسة واالنجاز . 

 

االستنتاجات والتوصيات : - 5  

 االستنتاجات : 1 –5
 -ما يأتي : الى الباحث من خالل النتائج توصل

من خالل التدريبات المعدة من قبل الباحث والمدرب ،ظهرت فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة بين  -1

 االختبارين القبلي والبعدي في متغيرات الدراسة 

 يهناك تأثيرللتدريبات المعدة من قبل الباحث وفق عتبة القدرة القصوى المبنية على ضوء الزمن المستهدف من اإلنجاز ف -2

 تطوير المتغيرات  البدنية ) قيد الدراسة ( واالنجاز 

 ظهرت فروق معنوية بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي لمتغيرات الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية  -3

ظهر تاثير واضح لتدريبات عتبة القدرة القصوى وفق الزمن المستهدف من اإلنجاز في تطور مستوى تحمل السرعة   -4

 القوة مما ادى الى تطور مستوى االنجاز مقارنة بالمجموعة الضبطة وتحمل

التدريبات ذات الشدة القصوى واقل من القصوى كان تاثيرها واضحا من خالل تحمل المتسابق نسبة تركيز حامض الالكتيك  -5

 في الدم الطول فترة ممكنة 

 

 التوصيات  2– 5
 من خالل ماتم استنتاجة يوصي الباحث مايأتي : 

ضرورة اهتمام مدربي ركض المسافات المتوسطة والطويلة بتدريبات عتبة القدرة القصوى واقل من القصوى وفق الزمن  .1
 المستهدف من اإلنجاز في تنمية كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي وتحمل حامض الالكتيك في الدم الطول فترة اثناء االداء . 

اقل من القصوى لمسافات مختلفة في تطوير التحمل الخاص واالحد االقصى التاكيد على التدريبات ذات الشدة القصوى و .2
 متر  1500متر و 800الستهالك االوكسجين وخاصة في في فعالية ركض 

 ضرورة عناية المدربين بالقياسات الوظيفية في غضون فترات االعداد المختلفة ومدى تأثيرها على المتغيرات الفسيولوجية .3

عاال  

ااال  

 

 

 

 

 ا



9 
 

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

1996  -  

أثير محمد صبري: تعريف ذاتي للقدرة األوكسجينية القصوى . منتدى المفاهيم والمصطلحات . األكاديمية  -2  

 .2010  الرياضية العراقية

117، ص2000بسطويسي احمد : التدريب الرياضي اسس ونظريات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  - 3  
4 -ريسأن خريبط : تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضي ، ط1 ، نون للتحضير الطباعي ، بغداد ، 1995 

 ، 
 2003الفكر العربي ، القاهرة ، ، دار نظريات وتطبيق –فسيولوجيا الرياضة حمد نصر الدين السيد : -5

 ،  1990، مطبعة التعليم العالي ، الموصل ،  االسس التدريبية لفعاليات العاب القوىقاسم المندالوي واخرأن :  -6

 ، الفسيولوجية للقياسات المعملية واالجراءات النظرية االسس: البدني الجهد فسيولوجيا، الهزاع محمد بن هزاع -7   
 2009، سعود الملك جامعة

 ، 2001،)دار الفكر العربي، القاهرة،2تخطيط وتطبيق وقيادة: ط –مفتي إبراهيم حماد؛ التدريب الرياضي الحديث  - 8
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 ( البرنامج التدريبي 1ملحق )م

 في تدريبية ات8)  التدريبات فترة م تطور الى ى

ال االسبونفذتالقياسات ) and the extehe achievement of 

00) meters), As theparation stage. Why and 

dimensioe study and through the results, the 

researchers concluded this an effect of the exerc 

الوحدة  االسبوع ت
 التدريبية

الراحة بين  المجاميع الراحة التكرار الشدة اليوم
 المجاميع

1  
 االول

 د 3-2 2 3: 1 4×م  200 % 80 السبت 1

 - - 2:1 3× م  1200 % 85 االثنين 2

 د 3-2 2 4: 1  3× م 400 % 80 االربعاء 3

2  
 الثاني

 5×  م  200 % 85 السبت 4
 )ركض القفز ( 4×  م  150

1 :4 -  

  - 2: 1 2×  م  1000 % 90 االثنين 5

 د 3-2 2 4: 1  5× م 300 % 85 االربعاء 6

  - 4: 1 4× م  600 % 90 السبت 7 الثالث 3

 8 
 

 االثنين
 

95 % 
 

1 :2 -  

 د 3-2 2 6: 1 )ركض القفز (  4×  م  150 % 90 االربعاء 9

4  
 الرابع

 د 3-2 2 5: 1  4× م 200 % 80 السبت 10

 - - 2: 1 3× م  1200 % 85 االثنين 11

 د 3-2 2 4: 1  3× م 400 % 80 االربعاء 12

سم  80مانع بارتفاع   12القفز  % 85 السبت 13 الخامس 5
 5× كغم 5يوزن 

 د 2-3 2 4: 1

   4: 1 4× م  600 % 90 االثنين 14

 د 3-2 2 2: 1 4× م  150 % 85 االربعاء 15

 د 3-2 2 4: 1 3× م  400 % 90 السبت 16 السادس 6

× كغم8م بسحب وزن  150ركض  %95 االثنين 17
2 

 د 2-3 2 6: 1

 د 3-2 2 4: 1 3× م 100 %90 االربعاء 18

 د 3-2 2 2: 1 3× م  500 % 85 السبت 19 السابع 7

 د 3-2 2 4: 1 3×م  200 %90 االثنين 20

م بثقاالت الرجلين بوزن 400ركض  % 85 االربعاء 21
 كغم2

   

 د 3-2 2 6: 1 3×م  400 %90 السبت 22 الثامن 8

 3×م  100 %95 االثنين 23
 3×م 150

 

1 :6 1 - 

 - 1 6: 1 3×م 800 %90 االربعاء 24


