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تأثىر استخداو تدرىبات امساكىو ) )S.A.Qعمَ تحسىن بعض امقدرات امبدىىٍ
وامهتغىرات امفسىوموحىٍ مىاشئ  044هتر عدو
هقدهه امبحج وهشكمته :

م.د /رامي حممد الطاهر سامل حسن

(*)

مما الشك فيه ان عصرنا الحالي يتميز بدفع عممي كبير يكاد يكون ثورياً من الناحيتين النظرية

والتطبيقية في عممية التدريب الرياضي لمختمف السباقات و المسابقات الرياضية  ،مما يجعل
المستقبل يحمل في طياته لمرياضيين الكثير من المفاجآت التي تجعل األسموب العممي هو األساس

لموصول إلى المستويات العالية  ،حيث ان األسموب االرتجالي ال يجنى إال التقدم المحدود وقد يكون
سريعاً في بادئ األمر و لكن سرعان ما يتوقف عند مستويات معينة .

ويري " صدقي سالم "  4106م :ان اهم أهداف العممية التدريبية هو الوصول الى اعمى مستوى

ممكن لمصفات البدنية والفسيولوجية الخاصة لممسابقة التي يمارسها الناشئ )88 :01( .

ويشير كل من "دان ليوندون و ديفد جوسي " Dan Lewindon & David Joyce

( )4102م :ان برامج التدريب الرياضي تعد الداعم الرئيسي األول لترقيه القدرات البدنية و المتغيرات
الفسيولوجية لألداءات الرياضية المختمفة )00 :99( .

كما يركر كل من " كين دوىيرتي وجون كيرنان John N Kernan & Ken Doherty

" 4104م  :ان مسابقات الميدان والمضمار من اشهر الرياضات عمي مستوي العالم  ،حيث ان
ممارستها تتطمب تكامل القدرات البدنية والفسيولوجية والنواحي الفنية والجوانب النفسية )7 :89( .

وترري " ليز از اسسزتوتز "  4102 Lisa J. Amstutzم :ان سربا  011مترر عردو يعتبرر مرن

اقروي واعنررف سرباقات المضررمار (قرراهرا الرجرال)  ،ويمكررن تصررور ذلرك مررن التسررمية التري أطمقررت عميرره
ومن األلم الذي يشعر به متسابقيها)97 :85( .

ويشير " االتحاد الدولي أللعاب القوى"  4100م نقال عن يورغن شيفر :بانه مازال العديرد مرن

المرردربين يعتقرردون برران العررداء يولررد وال يصررنع ،أال ان االعتقرراد السررائد برران السرررعة سررمه مررن السررمات

الوراثيررة ال يمك ررن اكتس ررابها م ررن الترردريب اعتق رراد خ رراطئ  ،حي ررث ان السرررعة يمك ررن تطويره ررا وزيادته ررا
بوسائل تدريبيه قائمه عمي منهجيه عمميه)7:8( .

ويذكر " عسرو صابر وآخرين"  4107م :ان المدربين والمتسابقين يبحثون بشكل دائم ومستمر
عرن األسراليب الحديثرة لمتردريب  ،وتعرد تردريبات السراكيو S.A.Qمرن احردث التقنيرات المسرتخدمة فري

المجررال الرياضرري  ،حيررث أنهررا تعتمررد بشرركل كبيررر عمرري نمرروذج الجررري السررميم " فنيررات الجررري " الترري
(*)مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات مسابقات المٌدان والمضمار كلٌه التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن  -جامعه بنها
البرٌد اإللكترونً التعلٌمًramy.sallem@fped.bu.edu.eg:
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تعتمد عمي األنماط الحركية االنفجارية في الرياضات التي تتطمرب السررعة القصروى والرشراقة والسررعة

الحركية التفاعمية كشرط رئيسي لتحقي اإلنجاز الرياضي)9 :08( .

ويؤكد علي ذلك " دٌفبراجى  : " َ 4106 Devarjuان تدريبات الساكيو  S.A.Qتعتبر من
افضل األساليب التدريبية المستخدمة في تطوير سرعه رد الفعل وتطوير سرعه التسارع ،والرشاقة
والقوا االنفجارية ومستوي التحمل العام)015 : 80( .

و يتف كل مرن " ساريو جوفزان فيزك وآخزرين  4100 " Mario Jovanovic Et al .م

و ارجونزززان 4102 "Arjunanم :عم رري ان ت رردريبات الس رراكيو  S.A.Qين ررتج عنه ررا م ررردود كبي ررر

لمقدرات البدنية كسرعه االستجابة والسرعة الخطية والرشاقة والقدرة العضمية مقارنه بالتدريبات التقميدية
األخرى)91 -08: 96( ، )0990 -0991 :86( .

ويذكر كل من " خيريو إبراىيم السكري و سحسزد جزابر بريقز "  4102م  :ان تردريب السررعة

االنتقاليررة والرشرراقة والسرررعة الحركيررة اصررب وسرريمه شررائعه فرري ترردريب أي رياضرره  ،حيررث ان معظررم
الرياضات تتطمب حركات سريعة لمذراعين والرجمين )08:7( .

ويررذكر لززي بيززون و فانسززي فيرجنززو  4102 Lee E . Beown, Vance A. Ferrignoم :ان

ترردريبات السرراكيو  S.A.Qتعتبررر مررن افضررل الترردريبات النوعيررة الوظيفيررة لمعرردو فرري سررباقات المضررمار

وذلررك لمحاكتهررا لممسررارات الحركيررة العصرربية لررألداء مررن حيررث التسررارع والتثبيررت والتبرراطؤ ،فضررال عررن

تحسين الرشاقة التوقيتيه " "Temporal Agalityالتي يعتمرد عميهرا متسراب العردو عنرد أداءا لمرحمره

البدء  ،والتي تعني الزمان غير معموم والمكان معموم " )086 :88( .

ويض رريف " عسزززرو صزززابر وآخزززرين "  4107م :ان أهمي رره ت رردريبات الس رراكيو  S.A.Qتكم ررن ف رري

تحسين التسارع وحركات الذراعين وزمن االستجابة والقوا االنفجارية والقدرة العضمية ()00: 08

ومن خالل خبرة الباحث  ،ومتابعته لمبطوالت المختمفة سوء عمى مستوى الجمهورية وبعض

البطوالت العالمية ومتابعة األرقام المسجمة في سبا  011متر عدو عبر " الشبكة الدولية لممعمومات
" وجد انخفاض كبير فى المستوى الرقمي لسبا

 011متر بالنسبة لممتسابقين المحميين مقارنة

بالمتسابقين ذوى المستويات العالية والدوليين جدول رقم (. )0
جدول ()0

الفارق الزسني بين السستوي الرقسي السصري والعالسي
األرقام
الرقم العالمً
الرقم المصري

الالعب
Wayde Van
Anas abd elsallam

الجنسٌة
South Africa
Egypt

الرقم
 43.33ث
45 ..7ث

الفارق الزمنً
( )2..6ث

من خالل الجدول الساب نالحظ الفار بين الرقم المصري وبين الرقم العالمي كبير والذى يصل

إلى ( )9.76ث ،مما دعا الباحث إلي البحث في وسيمه لمحد من انخفاض المستوى الرقمي المصري
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لسبا  011متر عدو  ،وبأجراء الباحث دراسة استطالعيه عمى عينه من مدربي العاب القوى حول
تدريبات الساكيو  S.A.Qمن حيث ماهيتها وأنواعها وكيفيه تطبيقها عمى الناشئين اتض لمباحث من

نتائج الدراسة عدم داريه المدربين بتدريبات الساكيو  S.A.Qعمي الرغم من ظهورها وتطبيقها منذ

سنوات عديدا ،وفى ضوء ذلك أمكن تحديد مشكمة البحث بأنها محاولة عممية الستخدام أسموب
تدريبي حديث قد يساعد المدربين من خالل محاولة زيادة كفاءة معدالت االرتقاء بالمستوى الرقمي

لناشئ سبا  011متر عدو ،وذلك عن طري تصميم برنامج تدريبي يشتمل عمى تدريبات الساكيو
 S.A.Qلناشئ سبا  011متر عدو.

هدف البحثThe Aim of Research :

تحسين السستوى الرقسي لناشئ  211ستر عدو قيد البحث سن خالل استخدام تدريبات الساكيو
 S.A.Qودراسة تأثيرىا عمي -

 القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

 المستوى الرقمي لناشئ  011متر عدو قيد البحث .
 نسب التغير في القدرات البدنية والفسيولوجية قيد البحث .

 نسب التغير في المستوي الرقمي لناشئ  011متر عدو قيد البحث.

فزوض البحث :

لتوجيزو العسززل إلي إجراءات البحث وسعياً لتحقيق أىدافو فقد افترض الباحث سا يمي :

 توجد فررو دالره إحصرائيا برين متوسرط القياسرين القبمري والبعردي فري القردرات البدنيرة والمتغيررات
الفسيولوجية لصال القياس البعدي نتيجة تطبي تدريبات الساكيو .S.A.Q

 توجررد فرررو دالرره إحصررائيا بررين متوسررط القياسررين القبمرري والبعرردي فرري المسررتوى الرقمرري لناشررئ
 011متر عدو لصال القياس البعدي نتيجة تطبي تدريبات الساكيو .S.A.Q

 توجد نسب تغير في القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية لصال القياس البعدي .

 توجد نسب تغير في المستوى الرقمي لناشئ  011متر عدو لصال القياس البعدي .

املصطلحات املشتددمة يف البحث :
تدريبات الشانيو :S.A.Q

يعرفها " عسرو صابر وآخرين " ( )4107م نقال عن فيمسورجزان و باالنيسزاسي Velmurugan

 )4104( & Palanisamyم  :بانها مصطم مشت من الحروف األولي لكل من السرعة الخطية
 ، Speedالرشرراقة  ، Agilityوالسرررعة الحركيررة التفاعميررة  ، Quicknessوهرري أسررموب ترردريبي يعمررل
عمي تجزئه السرعة الي ثرالث مكونرات رئيسريه السررعة الخطيرة  ، Speedالرشراقة  ، Agilityوالسررعة

الحركية التفاعمية )08 : 08( . Quickness
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امقدرات امبدىىٍ امخاصٍ :

يعرفها " سيشل كالرك وآخرين "  )4104( Michael a. Clark et alم :بانها القدرات التي
يعتمد عميها النشاط الرياضي المختار ولها تأثير قوى ومباشر عمى مستوى األداء المهارى.

امحد األقصَ الستهالل األكسحىن :

()088:87

يعرفه " سحسد نصر الدين رضوان " و " خالد بن حسد ال سعود " ( )4103م :بانه قياس يشير

الي كميه األكسجين التي يستطيع الفرد استخدامها ال نتاج الطاقة  Energyعندما يعمل ألقصي
استطاعة )088 :90( .

الدراسات الشابكة :

الدراسات الشابكة العزبية :

اجرى " احسد عاصم عثسان "  4107م ( :)0دراسة بعنوان " تأثير تدريبات السرعة والرشاقة

وسرعه االنطال ( )S.A.Qعمي تطوير أداء مجموعات (الناجي نوكاتا) لدى العبي رياضه الجودو
" وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو القياس القبمي والبعدي لمجموعه تجريبيه واحدا عمى عينه

قوامها ( )07العب جودو وتم تقسيمهم ( )09أساسي ( )5استطالعي ،وكانت اهم النتائج تطوير
القدرات البدنية " السرعة والرشاقة وسرعه االنطال

المهارى لعينه البحث نتاج استخدام تدريبات الساكيو .

"نتاج استخدام تدريبات ( )S.A.Qواألداء

اجرى " احسد نور الدين سحسد "  4102م ( :)0دراسة بعنوان " تأثير برنامج تدريبي باستخدام

تدريبات الساكيو عمي تحسين بعض القدرات البدنية ومستوي األداء الخططى الهجومي الفردي لناشئ

كرا القدم " وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين عمى عينه قوامها

( )96من ناشئ كرا القدم تحت ( )91سنه  ،وكانت اهم النتائج تطوير القدرات البدنية واألداء
الخططى لعينه البحث نتاج استخدام تدريبات الساكيو .

اجرت " بديعو عمي عبد السسي "  4104م ( :)5دراسة بعنوان " فاعميه تدريبات الساكيو

عمي الفصل الكهربائي لمبروتين وبعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لناشئ  011م حواجز "
وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي عمى مجموعه تجريبيه قوامها ( )01ناشئين بالمدرسة

العسكرية باإلسكندرية  ،وكانت اهم النتائج وجود فرو داله إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي
لممجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية و المتغيرات البيوكيميائيه والمستوي الرقمي لسبا
متر حواجز .

011

الدراسات الشابكة األجيبية:
اجرى كل من "الوك كسر  ,صبح تتز  4107 Alok Kumar , Sophie Titusم (: )42

دراسة بعنوان " تأثير تدريبات الساكيو  S.A.Qعمي أداء السباحة "  ،عمى عينه قوامها ( )90سباح

5

سرعه مرحمه عمريه ( )07 - 09سنه  ،مستخدمين المنهج التجريبي  ،وقد أسفرت اهم النتائج عمى

ان تدريبات الساكيو  S.A.Qكان لها اثر ودور واض

في تطوير زمن البدء وزمن السبا

،

باإلضافة إلى تطوير الرشاقة والقوا االنفجارية .

أجرت كل من "  4107 " Amany ibrhim , Gehad nabiaم ( : )42دراسة بعنوان

" تأثير تدريب (الساكيو)  S.A.Qعمي زمن سرعه رد الفعل لبداية  011متر عدو والتسارع "  ،عمى
عينه قوامها ( )01طالب بكميه التربية الرياضية جامعه المنصورة  ،تم تقسيمهم إلى مجوعتين تجريبيه

وأخري ضابطه قوام كل مجموعه ( )91طالب المجموعة التي استخدمت تدريبات الساكيو S.A.Q

عمي المجموعة الضابطة في اختبارات  81متر عدو من البدء الطائر و الوثب العريض من الثبات ،
وسرعه رد الفعل والتسارع باإلضافة إلى تحسن المستوي الرقمي .

اجرى كل من " شيف ديسوير  ,سوات شودىاري  ,سنتو ست ار Diswar , Sentu Mitra

 4102 Shiv Swati Choudhary,م ( : )20دراسة بعنوان " تأثير مقارن لتدريبات الساكيو
 S.A.Qو برنامج التدريب الدائري عمي متغيرات المياقة البدنية المحددة من العبي مدارس كرا السمة
"  ،عمى عينه قوامها ( )81العب كرا السمة مرحمه عمريه ( )07 -00سنه وتم تقسيمهم إلى

مجموعه ( )05العب استخدموا تدريبات الساكيو  S.A.Qومجموعه أخري من ( )05العب
استخدموا التدريب الدائري  ،مستخدمين المنهج التجريبي  ،وقد أسفرت اهم النتائج عمى ان تدريبات

الساكيو  S.A.Qكان لها تأثير كبير عمي تنميه جميع الصفات البدنية المختارة مقارنه بالتدريب

الدائري .

إجزاءات البحث:
ميهخ البحث:

اسررتخدم الباحررث المررنهج التجريبرري ذو القياسررين (القبمرري والبعرردي) لمجموعررة تجريبيررة واحرردة نظ ر اًر

لمالئمته لطبيعة وأهداف البحث.

دلتنع البحث:
ناشئ سبا

 011متر من الناشئين (تحت  06سنه) والمسجمين باالتحاد المصري أللعاب

القوى منطقه القميوبية موسم  9108 / 9107م .

عييه البحث:

لقررد تررم اختيررار العينررة بالطريقررة العمديررة مررن (نررادي بنهررا الرياضرري ،مركررز شررباب ناصررر) ،حيررث

اشررتممت عينرره البحررث عمررى ( )9ناشررئين تحررت ( 06سررنه) لموسررم  9108 / 9107م مرفر رقررم ()7
وتم تقسيمهم الي ما يمي -:

 )5( ناشئين كعينة تجريبية (أساسية) .

 )0( ناشئين وذلك إلجراء الدراسات االستطالعية عميهم مرف رقم (. )7
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جدول ()4

توصيف عينة البحث
عينة البحث االستطالعية

عينة البحث األساسية

عينة البحث الكمية

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

3

33.33

4

44.45

9

%011

يتض من الجدول رقم ( )9أن عينة البحث الكمية ( )9متسابقين ،عينة البحث االستطالعية ()0
متسابقين بنسبة  ، %00.00عينة البحث األساسية ( )5متسابقين بنسبة .%55.56

جتاىص العيية :

لمتأكد من وقوع ناشئ عينة البحث تحت المنحنى االعتدالي قام الباحث بإجراء التجانس لناشئ

عينة البحث اإلجمالية وذلك قبل قيامة بتطبي البرنامج في متغير (الطول – الوزن – العمر الزمني
ر ر العمر التدريبي) و( القدرات البدنية ر ر ر ر المتغيرات الفسيولوجية) قيد البحث.
جدول ()3

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث اإلجسالية في

(الطول – الوزن – العسر الزسني – العسر التدريبي)
ن= 9
قياس

وحدة القياس

الستوسط الحسابي

االنحراف السعياري

سعاسل االلتواء

الوسيط

الطول

السنتيستر

021.11

1.92

021.11

1.58

العسر الزسني

سنة

04.50

1.20

04.81

0.83-

الوزن

الكيمو جرام

53.28

0.91

53.11

0.11

العسر التدريبي

سنة

1.25

1.00

1.21

0.53

يتض ر مررن الجرردول ( )8أن قرريم معررامالت االلت رواء تنحصررر مررا بررين ( ، )0.60 : 0.80-و

جميعها تقع ما بين  ، 8±مما يدل عمى أن جميع أفرراد العينرة قرد وقعروا تحرت المنحنري االعتردالي فري
متغي ررات (الطررول – العمررر الزمنرري – الرروزن – العمررر الترردريبي) ممررا يرردل عمررى تجررانس أف رراد عينررة

البحث في المتغيرات قيد البحث.

جدول ()2

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في اختبارات القدرات البدنية قيد البحث
ن= 9
اختبار

وحدة القياس

الستوسط الحسابي

االنحراف السعياري

الوسيط

سعاسل االلتواء

اٌىثت اٌعّىدي لسارجنت

السنتيستر

20.89

1.31

22.11

0.28 -

جزي اٌشجشاج Zig – Zag

الثانية

9.19

1.23

9.11

1.29

.

سزعه لجض وثسط ِفصً اٌفخذ

العدد

05.93

1.11

05.83

0.25

اٌعذو  8ثىأً سن البدء العالي

الستر

38.14

0.13

38.11

1.21

اٌجزي فً شىً ∞ فٍٍشّبْ

الثانية

03.40

1.14

03.34

1.21

السنتيستر

21.00

0.51

22.11

0.54 -

العدد

32.33

0.10

38.11

0.55 -

جٍىص اٌجزجً األِبًِ
االٔجطبح اٌّبئً ِٓ اٌىلىف

يتضر ر م ررن الج رردول ( )0أن ق رريم مع ررامالت االلتر رواء تنحص ررر م ررا ب ررين ( ، )0.86 : 0.66-و

جميعها تقع ما بين  ، 8±مما يدل عمى أن جميع أفرراد العينرة قرد وقعروا تحرت المنحنري االعتردالي فري
اختبارات القدرات البدنية مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث في القدرات البدنية قيد البحث .
جدول ()2

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في الستغيرات الفسيولوجية والسستوي الرقسي لسباق  211ستر عدو

ن= 9

قياس

حّض اٌالوتجٍه ثعذ اٌّجهىد
اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ اٌّطٍك
اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ إٌسجً
اٌّستىي اٌزلًّ ٌسجبق ِ 611تز عذو

وحدة القياس
ٍٍِّىي ٌ /تز
ٌتز  /ق
ٍٍٍِّتز .وجُ  /ق
اٌثبٍٔخ

الستوسط الحسابي
2.12
2.19
35.48
45.23

االنحراف السعياري
1.19
1.13
0.04
1.82

الوسيط
2.15
2.21
32.11
45.52

يتض من الجدول ( )5أن قيم معامالت االلتواء تنحصر ما بين ( ، )1.01 : 0.19-و

جميعها تقع ما بين  ، 8±مما يدل عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحت المنحني االعتدالي في
المتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي لسبا  011متر عدو  ،مما يدل عمى تجانس أفراد عينة

البحث في المتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي لسبا  011متر عدو قيد البحث .

أدوات مجع البياىات :

اسررتخدم الباحررث أدوات متعررددة ومتنوعررة لجمررع البيانررات والمسرراعدة فرري تنفيررذ الد ارسررة األساسررية

لمبحث بما يتناسب مع طبيعة البحث والبيانات المراد الحصول عميها.

استنارات تشحيل البياىات :

قام الباحث بتصميم استمارات تسجيل القياسات الخاصة بالبحث  ،بحيث يتوافر بها الدقة

وسرعة التسجيل وهى :

 استمارة تسجيل القياسات األساسية (العسر الزسني  -الطول -الوزن – العسر التدريبي)
لمعينه قيد البحث .

 استمارة تسجيل قياسات (القدرات البدنية -الستغيرات الفسيولوجية -السستوى الرقسي) لمعينه
قيد البحث .

سعاسل االلتواء
1.01
 1.24 0.191.31
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املزاجع والبحوث والدراسات املزتبطة بالبحث ( املشح املزجعي) :

قررام الباحررث باالسررتعانة بشرربكة المعمومررات الدوليررة و " أكاديسيززة البحززث العمسززي والتكنولوجيززا

"الشبكة القوسية لمسعموسات العمسية والتكنولوجية " لمحصول عمى احدث المراجع و الد ارسرات العربيرة
و األجنبيررة المرتبطررة بموضرروع البحررث  ،واالسررتعانة بردوريات ونشررات االتحرراد الرردولي أللعرراب القرروى "
مركز التنمية اإلقميمي بالقاهرة " .
املكابلة الظدصية:

اجررري الباحررث عرردة مقررابالت شخصررية مررع خبرراء العرراب القرروى مرفر رقررم ( )8وكرران الهرردف مررن

هذا المقابالت هو عرض تحديد المالم

القدرات البدنية و المتغيرات الفسيولوجية.

لمحتوي برنامج تردريبات السراكيو  S.A.Qوتحديرد اختبرارات

جدول ()2
اختبارات الكدرات البدىية اخلاصة بشبام  044مرت عدو مزفل رقه ()40
اختبار

م

 0العدو  2ثواني سن البدء العالي
 9جموس البرجل األساسي
 8الوثب العسودي لسارجنت
 0االنبطاح السائل سن الوقوف
 5سرعو قبض وبسط سفصل الفخذ
 6اٌجزي فً شىً ∞ ٌفٍٍشّبْ
 7جزي اٌشجشاج Zig – Zag

وحدة القياس

الغرض من االختبار

الستر

السرعة

اٌسٕتٍّتز
التكرار
اٌثَبٍَِٔخ

السرونة
القوه السسيزة بالسرعة
التحسل العضمي العام لمجسم
السرعة
التوافق بين اليدين والقدسين
الرشاقة

جدول ()3
قياسات الكدرات الفشيولوجية اخلاصة بشبام  044مرت عدو مزفل رقه ()41
م

وحدة القياس

الغرض سن القياس

قياس

 0حسض الالكتبيك في الدم بعد السجيود

سميسول  /لتر

سعدل تركيز حسض االكتيك في الدم

 9الحد األقصى الستيالك األكسجين السطمق

لتر في الدقيقة

 8الحد األقصى الستيالك األكسجين النسبي

سمميستر في الدقيقة لكل جرام سن وزن الجسم

السعو اليوائية

األدوات واألجهزة املشتددمة يف البحث :

من خالل االطالع عمى العديد من المراجع والدراسات السابقة توصل الباحث إلى األدوات

واألجهزة التي تسهم في إتمام إجراءات البحث وتحق الهدف منه وهى كاالتي:

األدوات املشتددمة :

 #أساتك سطاطة  #أطواق  #سضسار العاب قزوى  #سزمم الرشزاقة  #سكعبزات بزدء Start Bloks
 #كرات طبية و الكره السويسرية  #حواجز #ساعات إيقاف  Stop Watchسقرب زسنيا الى اقرب
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 011/0سن الثانية  #سنحدر  #سدرجات  #السظمزة اليوائيزة  #أحبزال السعركزة  #صزناديق سقسزسو

 #أحبال سطاطو  #أقساع #حواجز  #شريط قياس الالكتيك  # BM– Lactate Stripesحفره وثب

طويل .

األجهزة املشتددمة :

 جياز الرستاسيتر  Rasta meter Deviceلقياس الطول  .سرفق رقم ()4
 سيزان طبي لقياس Medical Scaleلقياس وزن الجسم .سرفق رقم ()4
 جياز ( )Meta max 3Bلقياس الحد األقصى الستيالك األكسجين.
سرفق رقم()02

 جياز تحميل حسض الالكتيك  . Accutrend plusسرفق رقم ()02
امقدرات امبدىىٍ امخاصٍ بسباق  044هتر عدو :
تم التوصل إلى اهم القدرات البدنية الخاصة التي يعتمد عميها سبا  011متر من خالل المس

المرجعي الذى قام به الباحث لممراجع والدراسات السابقة العربية واألجنبية ودوريات االتحاد الدولي
أللعاب القوي وكانت نتيجته كما هو موض بالجدول رقم ()8
جدول ()8

السراج والدراسات السابقة العربية واألجنبية حول القدرات البدنية التي يعتسد عمييا سباق  211ستر عدو
اٌمذراد اٌجذٍٔخ
اسُ اٌّؤٌف
االتحبد اٌذوًٌ ألٌعبة اٌمىي 4112
حسٓ إثزاهٍُ عجذ اٌحٍّذ أثى اٌّجذ
سوً ِحّذ دروٌش ،عبدي ِحّىد عجذ اٌحبفظ
عجذ اٌزحّٓ عجذ اٌحٍّذ ساهز وآخزٌٓ
ِحّذ عجذ اٌغًٕ عثّبْ
Lisa J. Amstutz
Nummela, a, Rusko, H
Qin’er xu and Loucheng YU
Warren Doscher
Zouhal, et. Al
اإلجّبًٌ
ِجّىع اَراء اٌّتفمخ
إٌسجخ اٌّئىٌخ

رلُ
اٌّزجع

4
8
2
00
41
57
53
61
64
66

اٌسزعخ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
01
01
% 011

اٌمىح
اٌٍّّشح
ثبٌسزعخ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
01
9
% 91

اٌتحًّ

اٌّزؤخ

اٌزشبلخ

اٌتىاسْ

اٌذلخ

اٌتىافك

√
√
√
√
√
√
√
√
√
01
9
% 91

√
√
√
√
√
√
√
√
√
01
9
% 91

√
√
√
√
√
√
√
√
01
8
% 81

01
صفر
%1

01
صفر
%1

√
√
√
√
√
√
√
√
√
9
01
% 91

يوضر ر ج رردول ( )8اآلراء وفق ررا لم ررا ورد ب ررالمرجع العممي ررة والد ارس ررات الس ررابقة العربي ررة واألجنبي ررة
لمقدرات البدنية الخاصة بسبا  011متر عدو وفي ضوء ذلك توصل الباحث إلرى  6قردرات بدنيرة ترم

االتفا عميها بنسبه من (.% )011 : 81
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الدراسات االستطالعية:
الدراسة االستطالعية األولي:

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية األولي يوم الخميس ( )9107/7/97م وذلك عمى عينة

قوامها ( )0من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وقام بتطبي

االختبارات المحددة عمي

جهاز ( )Meta max 3Bوجهاز تحميل حمض الالكتيك  Accutrend plusوذلك بغرض:
 التحق من سالمة وصالحيه األجهزة وامكانيه القياس.
 تحديد الزمن الذي تستغرقه القياسات قيد البحث .

الدراسة االستطالعية الثاىية:

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية الثانية خالل الفترة من األحد ( )9107/7/81م وحتى

األربعاء ( )9107/8/9م وذلك عمى عينة قوامها ( )0من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية
وقام بتطبي االختبارات المحددة وذلك لألغراض التالية:

 التحق من سالمة وصالحيه األجهزة واألدوات ومعالجه المعوقات ان وجدت.
 تحديد الزمن الذي تستغرقه التدريبات واالختبارات والقياسات قيد البحث .

الكياسات الكبلية :

تم القياس القبمي لعينة البحث التجريبية لقياسات (الطول ر ر ر الوزن) والقدرات البدنية يوم السبت

المواف ( )9107/8/5م و المستوي الرقمي يوم األحد المواف ( )9107/8/6م بإستاد بنها الرياضي ،
وقياس المتغيرات الفسيولوجية يوم الثالثاء ( )9107/8/8م بمعمل كميه التربية الرياضية لمبنين

جامعه بنها كرف (.)06

بزىامخ تدريبات الشانيو :S.A.Q
ماهية الربىامخ التدرييب :

يعتبررر البرنررامج الترردريبي مررن الوسررائل األساسررية الترري يتبعهررا الباحررث لتحقي ر أهررداف بحثرره ،لررذا فقررد ارعررى

الباحررث األسررس العمميررة ومبررادئ ونظريررات الترردريب الرياضرري مررن خررالل االطررالع عمررى والمس ر المرجعرري
لمم ارجررع و الد ارسررات السررابقة لعرردد كبيررر مررن الم ارجررع الترري تناولررت سرربا  011متررر عرردو و ب ررامج ترردريبات
الساكيو  S.A.Qوذلك بجانب استطالع رأي الخبراء في مجال تدريب العاب القوى.

اخلطوات اإلجزائية الستدداو تدريبات الشانيو :S.A.Q

 تم استخدام تدريبات الساكيو  S.A.Qفي ضوء األسس العممية لعمم التدريب
الرياضي من خالل االتي :

حتديد اهلدف مً استدداو تدريبات الشانيو :S.A.Q

 تحسين المستوى الرقمي لناشئ  011متر عدو قيد البحث من خالل تحسين
مستوى القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية .
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األسص اليت وضعت عليها تدريبات الشانيو :S.A.Q

 تحديد الهدف و خصائص المرحمة السنية والفترة التي يطب

فيها تدريبات

الساكيو  S.A.Qباإلضافة إلى تحديد مدة البرنامج التدريبي واجمالي عدد
الوحدات التدريبية.

حتديد فرتة تطبيل تدريبات الشانيو :S.A.Q

يذكر " سيشل كالرك "  )4104( Michael a. Clark et alم :أن الفتررة المناسربة لدعرداد

لممسابقات الرياضية غالبا ما تتراوح بين  8 -6أسابيع)078 : 87( .

كمرا يتفر كرل "دان ليونزدون و ديفزد جوسزي " Dan Lewindon & David Joyce

( )4102م ( )49و"الززززوك كسززززر"  4107Alok Kumarم ( )42و " شززززيف ديسززززوير واخززززرون
 4102 ShivKumar Diswarم ( , )20زوران سيمنوف واخرون 4103 Zoran Milanovi

م ( :)23إلى أن ( )8أسابيع فترة زمنيه جيردا لحردوث التغيررات البدنيرة والفسريولوجية لبررامج تردريبات السراكيو
.S.A.Q

ويتف كل من ارجونزان  4102 "Arjunanم ( )42و" عسزرو صزابر وآخزرين "  4107م :ان

ترردريبات السرراكيو  S.A.Qيكررون تنفيررذها لمناشررئين داخررل البرنررامج الترردريبي مررن ( )8: 9وحرردات أسرربوعيا بحررد

اقصي )99 :08( .

وم ررن خ ررالل إط ررالع الباح ررث عم ررى البر ررامج التدريبي ررة الس ررابقة م ررن خ ررالل المسر ر المرجع رري الش ررامل

لمدراسات السابقة العربيرة واألجنبيرة والم ارجرع العمميرة وجرد أن مردا البررامج التدريبيرة لتردريبات السراكيو S.A.Q
تراوحت من ( )01 : 6أسابيع  ،وتم تطبيقها اغمبها في فترا األعداد الخاص.

وف ررى ض رروء م ررا س ررب وبع ررد اس ررتطالع راي الس ررادا الخبر رراء مرفر ر رق ررم ( )8امك ررن لمباح ررث تحدي ررد م رردة

البرنامج المقترحة ( 8أسابيع بواقع  8وحدات أسبوعيا بأجمالي  90وحدة تدريبية) .

حتديد طدة وححه احلنل التدرييب لتدريبات الشانيو :S.A.Q

يتف كل من " ديفاراجو "  4102Devarajuم ( )30و " عسرو صابر وآخرين "  4107م :

عمى ان تدريبات الساكيو  S.A.Qتدريبات يجب ان تخطع لمبادئ التدريب الرياضي ،حيث يجب التقدم من
البسيط لممركب والتدرج في الشدا لموصول الي الشدا العالية ،وذلك يتوقف عمي طبيعة الفترة التدريبية

ويوض الجدول التالي توضي لدرجات الحمل والشدا والتكرار المستخدمة في البرامج التدريبية باستخدام

تدريبات الساكيو )011 :08( .S.A.Q
جدول رقم ()9
درجو الحسل

شدتو

حجم (تكرار)

اقصي

%011-81

5-0

ستوسط

%75-65

00 - 7

12

اقل سن الستوسط

%61-51

91 - 09

وقرد قررام الباحررث باختيرار درجرره الحمررل ( المتوسرط واألقصررى) بعررد اسرتطالع راي السررادا الخبرراء وذلررك
لمناسبتهم لطبيعة البحث ولمفترة التدريبية  ،حيث ان البحث تم تطبيقه عمي العينة قيرد البحرث فري فتررا األعرداد
الخاص لبطولة منطقه القميوبية أللعاب القوي .
جدول رقه ()44

هتوسط شده امحهن امتدرىبي ( تدرىبات امساكىو  ,امحزء امفىي )
االسبوع االول
% .5

االسبوع الثانى
% 81.6

االسبوع الثالث
% 8..5

االسبوع الرابع االسبوع الخامس
% 75.8
% 72.5
شكل ()1

االسبوع السادس
% 75.8

االسبوع السابع
% 81.6

متوسط شدة الحمل التدرٌبً خالل األسابٌع التدرٌبٌة

الوحدة التدريبية:

تكونت الوحدة التدريبية سن ثالثة أجزاء رئيسية وىي كاالتي :

أ ـ اإلمحــــــاء :

اشتممت تدريبات اإلحماء عمى الجري حول الممعب و مجموعه مختارا من األلعاب الصغيرة

وتمرينات اطاالت مرف رقم ( )0وذلك بهدف :

 رفع درجة ح اررة الجسم وتهيئته لمحمل التدريبي فضال عن الحماية من اإلصابات.
 زيادة معدل التنفس ومعدل ضربات القمب .

ب -اجلزء الزئيــــشي :

 الجزء الفني الخاص بساب  011م مرف رقم (.)6
 تدريبات الساكيو  S.A.Qمرف رقم (.)5

جـ  -اخلتـــــاو :

اشتممت تدريبات الخترام مرف

رقم ( )8عمى تدريبررات الجري الخفيرف وبعض المرجحات

واالهت اززات الخاصة بالذراعين والرجمين والجدول التالي يوض التوزيع الزمني لموحدة التدريبية.

االسبوع الثامن
% 8..5
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حدون ()11
امتوزىع امزهىي مموحدٌ امتدرىبىٍ
أجزاء الوحدة

اإلحساء

الجزء الرئيسي

الختام

اإلجسالي

الزسن

 02ق

22

2ق

 82دقيقو

تطبيل الربىامخ التدرييب املكرتح :

تم تطبي البرنامج التدريبي المقترح مرف رقم ( )08و ( )7عمى عينة البحث ابتداء من يوم

الخميس المواف ( )9107/8/01م حتى الثالثاء المواف ( )9107/01/8م ( )8أسابيع بواقع ()8
وحدات تدريبية كل أسبوع أيام (الخميس  ،السبت  ،الثالثاء) مرف

( ، )09مرف ( )7بستاد بنها

الرياضي " الممعب الرئيسي " عمى أفراد عينة البحث األساسية  ،والجدول التالي يوض المحتوى العام
لمبرنامج التدريبي المقترح .
حدون ()11
امهحتوً امعاو ممبرىاهخ امتدرىبي امهقترح

0

عدد األسابي

8

4

الوحدات التدريبية في األسبوع

3

3

إجسالي الوحدات التدريبية

42

2

إجسالي زسن الوحدة التدريبية بالدقيقة

82

2

إجسالي زسن التطبيق في األسبوع بالدقيقة

422

2

الزسن الكمي لتطبيق البرناسج بالدقيقة

4121

اإلعداد الخاص

و

امهتغىــــــرات

امتوزىع امزهىي

امفترٌ

الكياض البعدي :

تم أجراء القياس البعدي لمقدرات البدنية في يوم الخميس المواف ( )9107/01/5م والمستوي

الرقمي يوم السبت المواف ( )9107/01/7م بإستاد بنها الرياضي  ،وقياس المتغيرات الفسيولوجية
يوم االثنين ( )9107/01/9م بمعمل كميه التربية الرياضية لمبنين جامعه بنها مرف ( ،)06بنفس

األجهزة واألدوات التي تمت في القياسات القبمية وتوحيد أماكن القياس والشروط والتعميمات وبنفس
المساعدين .
املعاجلات اإلحصائية:

بعد تجميع البيانات نتائج القياسات المختمفة لممتغيرات قيد البحث تم إجراء المعالجات اإلحصائية

المناسبة لتحقي األهداف والتأكد من صحة الفروض  ،بمعهد الدراسات اإلحصائية بجامعه القاهرة من
خالل البرنامج اإلحصائي لمحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية الذي يرمز له بالرمز ( SPSS

 )IBM Statistics) (vergen22من خالل البرنامج اإلحصائي (. )Excel
 .0المتوسط الحسابي

 .9الوسيط
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 .0النسب المئوية لمتحسن

 .8االنحراف المعياري

 .6إختبار ولككسون

 .5االلتواء

عزض ومياقظة اليتائخ وتفشريها:
عزض اليتائخ :

جدول ()03

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في القدرات البدنية قيد البحث
ن=2
وحدة القياس

اختبار
اٌىثت اٌعّىدي لسارجنت

الستوسط الحسابي
لمقياس القبمي

الستوسط

الحسابي

لمقياس البعدي

ستوسط الرتب
اإلشارات

اإلشارات

()-

()+

إحصائي االختبار

 zسن ولكوكسون

االحتّبي
Sig.
)(p.value

سنتيستر

21.11

23.31

1.11

2.11

1.12

1.12

جزي اٌشجشاج Zig – Zag

ثانية

9.24

9.09

2.11

1.11

1.11

1.13

سزعه لجض وثسط ِفصً اٌفخذ

عدد

05.11

09.03

1.11

2.11

1.21

1.11

اٌعذو  8ثىأً سن البدء العالي

ثانية

38.10

40.81

2.11

1.11

1.23

1.11

اٌجزي فً شىً ∞ ٌفٍٍشّبْ

ثانية

03.41

02.45

2.11

1.11

1.10

1.11

سنتيستر

21.11

19.81

2.11

1.11

1.15

1.12

عدد

32.51

41.81

1.11

2.11

1.20

1.11

جٍىص اٌجزجً األِبًِ
االٔجطبح اٌّبئً ِٓ اٌىلىف

* دال إحصائيا عند 1.12 < )p.value(.Sig

يتض من جدول ( )08أن جميع قيم ( )p.Valueالمحسوبة أقل من مستوي المعنوية  1.15فى جميع

االختبارات  ،أي أن الفر بين القياسين القبمي والبعدي معنوي وفيه فرو دالة إحصائياً بين القياسين القبمي

والبعدي ولصال القياس البعدي في اختبارات القدرات البدنية قيد البحث شكل ()9

شكل ()4

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في الستغيرات البدنية
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جدول ()02

داللة الفروق بين القياسين القبمي والبعدي في الستغيرات الفسيولوجية والسستوي الرقسي لسباق
 211ستر عدو قيد البحث

ن=2

وحدة القياس

قياس

حّض اٌالوتجٍه بعد السجيود

الستوسط
الحسابي لمقياس
القبمي

الستوسط

الحسابي
لمقياس

ستوسط الرتب
اإلشارات

اإلشارات

()-

()+

البعدي

إحصائي
االختبار
 zسن

ولكوكسون

االحتّبي
Sig.
)(p.value

سميسول  /لتر

7.00

6.89

2.11

1.11

1.14

1.13

اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ السطمق

لتر  /ق

2.20

3.12

1.11

2.11

1.11

1.13

اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ النسبي

سمميستر .كجم /ق

35.54

39.91

1.11

2.11

1.14

1.12

الثانية

45.22

43.59

2.11

1.11

1.11

1.12

اٌّستىي اٌزلًّ ٌسجبق  َ 611عذو

* دال إحصائيا عند 1.12 < )p.value(.Sig

يتض من جدول ( )00أن جميع قيم ( )p.Valueالمحسوبة أقل من مستوي المعنوية 1.15

لممتغيرات الفسيولوجية والمستوي الرقمي لسبا

القياسين القبمي والبعدي معنوي وبه فرو

 011متر عدو قيد البحث  ،أي أن الفر بين

دالة إحصائياً ولصال

القياس البعدي في المتغيرات

الفسيولوجية والمستوي الرقمي لسبا  011متر عدو قيد البحث شكل (.)8
شكل ()3

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في الستغيرات الفسيولوجية والسستوي الرقسي لسباق  211ستر عدو
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جدول ()02

نسبة التغير السئوية في اختبارات القدرات البدنية لمعينو قيد البحث
ن=2
وحدة القياس

اختبار

الستوسط الحسابي
لمقياس القبمي

الستوسط الحسابي
لمقياس البعدي

نسبة التغير %

سنتيستر

21.11

23.31

2.41

جزي اٌشجشاج Zig – Zag

ثانية

9.24

9.09

0.20

سزعه لجض وثسط ِفصً اٌفخذ

عدد

05.11

09.03

08.04

اٌعذو  8ثىأً ِٓ اٌجذء اٌعبٌى

ثانية

38.10

40.81

2.34

اٌجزي فً شىً ∞ ٌفٍٍشّبْ

ثانية

03.41

02.45

5.38

سنتيستر

21.11

19.81

2.34

عدد

32.51

41.81

5.21

اٌىثت اٌعّىدي لسارجنت

جٍىص اٌجزجً االِبًِ
االٔجطبح اٌّبئً ِٓ اٌىلىف

يتض من الجدول رقم ( )05وجود نسب تغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة األساسية فى
المتغيرات البدنية قيد البحث  ،حيث كانت أعمي فرو فى نسب تغير فى اختبار " سرعه قبض وبسط
مفصل الفخذ " يسار " بمغت  % 09.89وكانت أقل فرو في نسب التغير فى اختبار جري الزجزاج – Zig

 ، Zagحيث بمغت  % 0.70شكل (.)0

شكل()2

نسبة التغير السئوية في اختبارات القدرات البدنية الخاصة لمعينو قيد البحث

1.

جدول ()02

نسبة التغير في الستغيرات الفسيولوجية والسستوي الرقسي لسباق  211ستر عدو قيد البحث
ن=2
قياس

وحدة القياس

الستوسط الحسابي
لمقياس القبمي

الستوسط الحسابي
لمقياس البعدي

نسبة التغير %

ٍٍِّىي ٌ /تز

7.00

6.89

00.08

اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ السطمق

ٌتز  /ق

8.80

0.18

90.75

اٌحذ األلصى الستهالن األوسجٍٓ النسبي

ٍٍٍِّتز .وجُ /ق

06.65

09.91

6.97

اٌّستىي اٌزلًّ ٌسجبق ِ 611تز عذو

اٌثبٍٔخ

56.78

50.69

8.59

حّض اٌالوتجٍه ثعذ اٌّجهىد

يتض

من الجدول رقم ( )06وجود نسب تغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة

األساسية في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث والمستوي الرقمي لسبا  011متر عدو قيد البحث ،

حيث كانت أعمي نسب تغير في الحد األقصى الستهالك األكسجين المطم بمغت  % 90.75وهي

أكبر نسبه تغير في المتغيرات الفسيولوجية وكانت أقل فرو في نسب التغير لممستوي الرقمي لسبا
 011متر عدو والتي بمغت  % 8.59شكل (. )5
شكل ()2

نسبة التغير فى الستغيرات الفسيولوجية والسستوي الرقسي لسباق  211ستر عدو
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مياقظة اليتائخ وتفشريها:

من خالل عرض النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل إجراء الباحث لمقياسات

(القبمية– البعدية)  ،قام الباحث بتحميل ومناقشة النتائج وذلك في ضوء فروض البحث اآلتية :
مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض األول والذى ىص على :

" توجد فروق دالو إحصائيا بين ستوسط القياسين القبمي والبعدي في القدرات البدنية

والستغيرات الفسيولوجية لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات الساكيو "S.A.Q

يتض من نتائج الجدول رقم ( )08وجود فرو داله إحصائيا بين متوسط القياسين

القبمي والقياس البعدي في اختبار (العدو  2ثواني سن البدء العالى ر ر الجري في شكل ∞

لفميشسان) كانت قيمه االحتمال  P.valueلهم ( ، )1.19و (جري الزجزاج )Zig – Zag
حيث كانت قيمه االحتمال  P.valueله ( )1.10و وهى قيمه اقل من مستوي المعنوية
 1.15التي ارتضاها الباحث حدا لمداللة اإلحصائية  ،وبما أن متوسط الرتب يزيد فى اتجاا

اإلشارات السالبة وهذا مؤشر لمتحسن ولصال
المستوى الرقمي .

القياس البعدي  ،حيث كمما قل الزمن زاد

كما يتض أيضا وجود فرو داله إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والقياس البعدي

في اختبار (االنبطاح السائل سن الوقوف ززز سرعو قبض وبسط سفصل الفخذ) حيث كانت
قيمه االحتمال  P.valueلهم ( ،)1.19واختبار (الوثب العسودي لسارجنت) حيث كانت
قيمه االحتمال P.value

له ( ،)1.18وهى قيم اقل من مستوي المعنوية  1.15التي

ارتضاها الباحث حدا لمداللة اإلحصائية  ،وبما أن متوسط الرتب يزيد فى اتجاا اإلشارات

الموجبه وهذا مؤشر لمتحسن ولصال القياس البعدي  ،و اختبار ( جموس البرجل األساسي)
حيث كانت قيمه االحتمال  P.valueله ( ، )1.18ونجد ان متوسط الرتب يزيد في اتجاا
اإلشارات السالبة وهذا مؤشر لمتحسن ولصال القياس البعدي  ،حيث كمما قمت المسافة بين
الحوض واألرض كمما تحسنت المرونة .

كما يتض من نتائج الجدول رقم ( )00وجود فرو داله إحصائيا بين القياس القبمي

والقياس البعدي في اختبار (حسض الالكتيك بعد السجيود) كانت قيمه االحتمال  P.valueله
( ، )1.10وبما أن متوسط الرتب يزيد في اتجاا اإلشارات السالبة وهذا مؤشر لمتحسن ولصال

القياس البعدي حيث كمما قل تركيز حمض الالكتيك في الدم كمما تحسن مستوي التحمل ،
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حيث ان ارتفاع مستوي حمض الالكتيك يؤدى إلى تحميض الدم والحا الضرر بالعديد من

األعضاء لدرجه انهيار الجسم .
ويذكر كل من

" الن بيرسون و ديفد ىوكنز

Alan pearson & David

"  )4112( Hawkinsم  :ان تراكم حمض الالكتيك يكون في مناط االتصال العضمي
العصبي لمعداء مما يؤثر سمبا عمي نقل اإلشارات العصبية الي الميفة العضمية  ،عالوة عن

زيادا حموضه الدم بمعني حدوث تغير في التوازن الحامضي القموي  ، PHحيث ان الدم
عندما يكون ( )6درجات فاقل فهذا سوف يؤثر بالسمب عمي خصائص البروتينات في الدم
التي تؤثر بدورها عمي األنزيمات والهرمونات  ،حيث ان األنزيمات والهرمونات تحتوي عمي

البروتينات  ،كما ان زيادا حمض الالكتيك في الدم يؤثر بالسمب عمي عمر العداء وخصوصا

الناشئين وهنا تظهر أهميه تدريبات الساكيو  S.A.Qفي تحويل حمض الالكتيك الي حمض

البيروفيك مما يعمل عمي زيادا قدرا العداء عمي تحمل نقص األكسجين وما يصاحبه من

تغيرات كيميائية وفسيولوجية داخل أجهزا وأعضاء جسمه ودمه ،حيث يتم التكيف مع الحجوم

التدريبية العالية وتزيد قدرته عمي مواجهه التعب لمستوي أطول وأداء افضل)85 -89 :98( .
كما يتض

أيضا وجود فرو

داله إحصائيا بين القياس القبمي والقياس البعدي في

اختبار (الحد األقصى الستيالك األكسجين السطمق) حيث كانت قيمه االحتمال  P.valueله
( )1.10و اختبار (الحد األقصى الستيالك األكسجين النسبي) حيث كانت قيمه االحتمال

 P.valueله ( )1.18وهى قيمه اقل من مستوي المعنوية  1.15التي ارتضاها الباحث حدا
لمداللة اإلحصائية  ،وبما أن متوسط الرتب يزيد فى اتجاا اإلشارات الموجبة وهذا مؤشر
لمتحسن ولصال القياس البعدي .

حيث يشير " سيشل كالرك "  )4104( Michael a. Clark et alم  :اقصي قابميه

الستهالك األكسجين  V02MAXاهم المؤشرات الفسيولوجية لقياس القابمية األكسجين ،حيث

ان العضالت ال تستطيع العمل في غياب األكسجين إال لفترا قميمه في حين يمكن االستمرار
بالعمل العضمي في حال تزويد العضالت باألكسجين عن طري

نقمه من الرئتين الي

العضالت العاممة ،وكمما ذات اقصي قابميه الستهالك األكسجين  V02MAXكمما تحسن
مستوي النمو البدني لمستوي القدرات البدنية وخاصه التحمل ،كما ان القياس الدقي ألقصي

قابميه الستهالك األكسجين  V02MAXيحتاج الي أجهزا كمفه وغير متوفرة في اغمب األحيان.
()000-009:87
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وعميه قام الباحث باستخدام وسيمه قياس حديثه وهى جهاز ( )Meta max 3Bلقياس

الحد األقصى الستهالك األكسجين حتى يتثنى له القياس الدقي لقدرا الجهاز الدوري التنفسي
عمي توفير األكسجين لمعضالت العاممة ونقل ثاني أكسيد الكربون خارجها .

ويعزى الباحث هذا التحسن ووجود الداللة اإلحصائية في اختبارات القدرات البدنية

والمتغيرات الفسيولوجية نتيجة الستخدام تدريبات الساكيو  S.A.Qالمختارة والمنتقاة والتي من
شأنها تحسين وتطوير القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية  ،عالوة عمي ان الباحث استخدم

أسموب التدريب الدائري " كأسموب تنظيمي " ألدارا تنفيذ تدريبات الساكيو  S.A.Qاألمر الذي
اثر بدورا عمي المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث .

وهذا يتف مع ما أشار إليه كل من" ساريو جوفان فيك واخرون" Mario Jovanovic

( )4100م و ارجونان 4102 "Arjunanم :ان تدريبات الساكيو  S.A.Qينتج عنها مردود
كبير لمقدرات البدنية كسرعه االستجابة والسرعة الخطية والرشاقة والقدرة العضمية مقارنه
بالتدريبات التقميدية األخرى)99 : 96( )0999 :86( .

كمررا يررذكر كررل مررن " لززي بيززون و فززاس فيجززون " lee E.beown ,vace A .

 4102 Ferrignoم :ان ترردريبات السرراكيو  S.A.Qتعررد مررن اقرروي واحرردث الطررر التدريبيررة

المسررتخدمة ،حيررث ينررتج عنهررا تررأثير قرروي عمرري مسررتوي القرردرات البدنيررة والفسرريولوجية لمناشررئين
مقارنه بالطر التدريبية األخرى)69 : 88( .

وتتفر نتررائج هررذا الد ارسررة مررع د ارسررة  )9106( Devarajuم ( : )81حيررث كانررت اهررم

نتائجه ان الستخدام تدريبات( )S.A.Qاثر إيجابي عمي تحسرين المتغيررات البيوكيميائيره لمعينره

قيد البحث.

كما تتف نتائج هذا الدراسة مع دراسة " احسد عاصم عثسان "  4107م ( :)0حيث

أشارت اهم نتائجه الي تطوير القدرات البدنية " السرعة والرشاقة وسرعه االنطال

" نتاج

استخدام تدريبات( )S.A.Qواالداء المهاري لعينه البحث نتاج استخدام تدريبات الساكيو .
كما تتف

أيضا هذا النتائج مع دراسة "الوك كسر  ,صبح تتز Alok Kumar ,

 4107 Sophie Titusم ( )42و " شندر كسر و راسش " Chandra Kumar, C

 4102 ( " :Rameshم) ( " )48حيث أشارت إلى وجود فرو دالة إحصائيا بين

القياسين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولصال

الخاصة والمستوى الرقمي نتيجة استخدام تدريبات .

القياس البعدي في المتغيرات البدنية
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ودراسة "  4107 " Amany ibrhim , Gehad nabiaم ( : )42حيث أشارت
اهم نتائج الدراسة المجموعة التي استخدمت تدريبات الساكيو  S.A.Qعمي المجموعة

الضابطة في اختبارات  81متر عدو من البدء الطائر و الوثب العريض من الثبات ،وسرعه
رد الفعل والتسارع باإلضافة.

باإلضافة الي ما توصل اليه " نجيسزوران"  4103 Nageswaranم ( : )38ان تردريبات

الساكيو  S.A.Qأدت إلى تحسين مستوي القدرات البدنية لعينه البحث بشكل ممحوظ .
وبناء عمزي سزا سزبق عرضزو سزن نتزائج لمدراسزات السزابقة وأراء لمسراجز العمسيزة التزي

تناولززت تززدريبات السززاكيو  S.A.Qيكززون قززد اسكززن لمباحززث التأكززد سززن صززحة الفززرض األول
الزذي يزنص عمزي " :توجززد فزروق دالزو إحصززائيا بزين ستوسزط القياسززين القبمزي والبعزدي فززى
القزززدرات البدنيزززة والستغيزززرات الفسزززيولوجية لصزززالح القيزززاس البعزززدي نتيجزززة تطبيزززق تزززدريبات
الساكيو ." S.A.Q

مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض الثاىي والذى ىص على :

" توجد فروق دالو إحصائيا بين ستوسط القياسين القبمي والبعدي في السسزتوى الرقسزي

لناشئ  211ستر عدو لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات الساكيو " S.A.Q
يتض من نتائج الجدول رقم ( )00أيضا وجود فرو ذات داللة إحصائية بين القياس

القبمي والقياس البعدي في اختبار (السستوي الرقسي لسباق  211م عدو) كانت قيمه
االحتمال  P.valueله ( ، )1.18وهى قيمه اقل من مستوي المعنوية  1.15التي ارتضاها
الباحث حدا لمداللة اإلحصائية  ،وبما أن متوسط الرتب يزيد في اتجاا اإلشارات السالبة وهذا

مؤشر لمتحسن ولصال القياس البعدي حيث كمما قل الزمن زاد المستوى الرقمي .

ويرجع الباحث سبب وجود تمك الفرو ذات الداللة إحصائية إلرى ترأثير البرنرامج التردريبي

المقتر رررح باسر ررتخدام تر رردريبات السر رراكيو  S.A.Qلتطر رروير مسر ررتوي القر رردرات البدنير ررة و المتغي ر ررات
الفسيولوجيه (حمض الالكتيك  ،الحد األقصى الستهالك األكسجين) التري يتطمبهرا سربا 011

متررر عرردو نتيجرره اسررتخدام ترردريبات السرراكيو  S.A.Qحيررث تشررير " لي ز از اسسززتوتز "

Lisa J.

 4102 Amstutzم :كممر ررا تحسر ررن مسر ررتوي الحر ررد األقصر ررى السر ررتهالك األكسر ررجين وتحسر ررنت قر رردرا
الالعب عمي التخمص من حمض الالكتيك في الدم كمما تحسرن مسرتوي التحمرل وكفراءا عمرل الجهراز

الدوري التنفسي ومن ثم المستوي الرقمي لمسبا  ،حيث ان سبا  011متر عدو يعتمد بشكل رئيسي
عم رري كفر رراءا الجهر رراز الررردوري التنفسر رري ومرررن ثرررم قررردرا الالع ررب عمر رري الر ررتخمص م ررن حمرررض الالكترررك
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وخصوصا في ال ر  81متر األخيرة من السبا التي تعتبر اهرم م ارحرل السربا  ،حيرث يتحردد المسرتوي

الرقمرري لررزمن السرربا بنرراء عمرري هررذا المرحمررة وقرردرا الالعررب عمرري االسررتمرار فرري األداء األقصررى فرري
غيرراب األكسررجين باإلضررافة الرري قرردرا الالعررب عمرري الررتخمص مررن حمررض الالكتررك فرري الرردم: 85( .

)010 - 018

كمرا ان اهرم مرا يميررز تردريبات السراكيو  S.A.Qالمسررتخدمه مشرابهتها لطبيعرة األداء الفنرري

لسرربا  011متررر عرردو ،حيررث ان كرران هنرراك ترردريبات السرراكيو  S.A.Qالترري تررؤدي فرري خررط

مسررتقيم وأخررري تررؤدى فرري منحنرري باإلضررافة إلررى الترردريبات الترري تعتمررد عمرري مرحمرره البرردء فرري
أدائها.

ويؤكررد عمرري ذلررك " لززي بززرون و فانسززي فيرجنززو Lee E . Beown, Vance A.

 )4102( " Ferrignoم :ان تردريبات السراكيو  S.A.Qتعتبرر مرن افضرل التردريبات النوعيرة
الوظيفيرره لمعرردو فرري سررباقات المضررمار وذلررك لمحاكتهررا لممسررارات الحركيررة العصرربية لررألداء مررن
حيث التسارع والتثبيت والتباطؤ ،فضال عن تحسرين الرشراقة التوقيتيره ""Temporal Agality

الترري يعتمررد عميهررا متسرراب العرردو عنررد أداءا لمرحمرره البرردء  ،والترري تعنرري الزمرران غيررر معمرروم
والمكان معموم " )086 :88( .

ويرذكر يررذكر كررل مررن " دان لززي وانززدو و ديفززد جززوزي Dan Lewindon & David

 )4102( " Joyceم  :ان ت رردريبات الس رراكيو  S.A.Qاس ررموب ت رردريبي ممي ررز لتنمي رره الس رررعة
القص رروى ،حي ررث أنه ررا تقم ررل زم ررن وص ررول الع ررداء م ررن الص ررفر ال رري الس رررعة القص رروى ،والس رررعة

الحركية التفاعمية التي ال تحتراج الري الرزمن السراب برل تحتراج الري اقصري انقبراض عضرمي او
انقباضررات عضررميه متكررررة فرري اقصررر زمررن ممكررن ويظهررر هررذا فرري مرحمرره البرردء فرري سررباقات

المسافات القصيرة في العراب القروي التري تعتمرد عمري " زمرن رد الفعرل " وهرو الفتررة الزمنيرة برين
ظهور المثير وبداية حدوث االستجابة الحركية ال نتاج اقصي انقباضات عضميه فري اقرل زمرن

ممكن لموصول الي مرحمه التسارع)099 -097 : 99( .

كمرا يرذكر كرل مرن " بزرون & فيزراون  4112 " Browen, l. & Ferriano, V.م:

ان ترردريبات السرراكيو  S.A.Qمررن احرردث األسرراليب التدريبيررة لمنهرروض بالمسررتويات الرقميررة فرري
سباقات العدو في العاب القوي)088 : 97( .

حيرث يرذكر كرل مرن " الزن بيرسزون و ديفزد ىزوكنز

Alan pearson & David

 )9115( " Hawkinsم  :ان ت ر رردريبات الس ر رراكيو  S.A.Qت ر ررم تص ر ررميمها ل ر ررتالئم متطمب ر ررات
الناشئين في المرحمة السرنيه مرن ( )08 -09سرنه فري المسرابقات التري تعتمرد عمري السررعة فري
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المقررام االول كسررباقات العرردو فرري العرراب القرروي ،حيررث ان ينررتج عررن ممارسرره ترردريبات السرراكيو

 S.A.Qتط رروير أنر رواع الس رررعة األربع ررة (الس رررعة القص رروى  ، Maximum Speedس رررعه
التس ررارع  ، Acceleration Speedتحم ررل الس رررعة  ، Speed enduranceس رررعه تغي ررر

االتجاا  ، ) Change of direction speedومن ثرم تحسرن المسرتوي الرقمري لمسربا :98(.

)60

وتتف نتائج هذا الدراسة مع دراسة كل من "الوك كسر  ,صبح تتز Alok Kumar ,

 4107 Sophie Titusم ( : )42حيث أشارت نتائج دراستهم ان تدريبات الساكيو
 S.A.Qلها اثر ودور واض فى تطوير زمن البدء وزمن السبا .
ودراسه كل من أماني إبراهيم  ،غادا نبيه " " Amany ibrhim , Gehad nabia

 4107م ( : )42حيث اشارت اهم نتائج دراستهم ان تفو

المجموعة التجريبية التي

استخدمت تدريبات الساكيو  S.A.Qعمي المجموعة الضابطة في المستوي الرقمي لسبا

 011متر عدو .

كما تتف أيضا هذا النتائج مع دراسة " عصام سسير  ,ناصري صالح الدين " 4107

م( : )04حيث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرو

دالة إحصائيا بين القياسين القبمي

والبعدي لممجموعة التجريبية ولصال القياس البعدي في المستوى الرقمي لسبا الحواجز نتيجة
استخدام تدريبات الساكيو . S.A.Q

وبنززاء عمززي سززا سززبق عرضززو سززن نتززائج لمدراسززات السززابقة وأراء لمسراج ز العمسيززة التززي

تناولززت تززدريبات السززاكيو  S.A.Qيكززون قززد اسكززن لمباحززث التأكززد سززن صززحة الفززرض الثززاني
الززذي يززنص عمززي " توجززد فززروق دالززو إحصززائيا بززين ستوسززط القياسززين القبمززي والبعززدي فززي
السسززتوى الرقسززي لناشززئ  211ستززر عززدو لصززالح القيززاس البعززدي نتيجززة تطبيززق تززدريبات
الساكيو " S.A.Q
مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض الثالث والذى ىص على :

" توجد نسب تغير في القدرات البدنية والستغيرات الفسيولوجية لصالح القياس البعدي "
يوض ر ر الجر رردول رقر ررم ( )05نسر ررب التغير ررر بر ررين متوسر ررطات القياسر ررين (القبمر رري والبعر رردي)

لممجموعة التجريبية في القدرات البدنية قيد البحث ويوض الجدول النسبة المئوية لنسب التغيرر
لمتوسطات القياسات البعدية عن متوسطات القياسات القبمية وهى كاآلتي :
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اختبار " الوثب العسودي لسارجنت " وصمت نسبة التغير فى القياس البعدي عن القيراس
القبمي الي (. %)7.51

ويعررزى الباحررث هررذا التحسررن إلررى ترردريبات السرراكيو  S.A.Qالسرررعة التفاعميررة رقررم (09

 )80 ، 88 ، 97 ، 96 ، 98، 90 ، 90،التي أدت بدورها إلى تحسن القوا المميرزة بالسررعة
 ،وتمرين األحماء رقم ( ، )8حيث ان أداء تمك التدريبات يستهدف تنميه القوا المميرزة بالسررعة
لمناشئين قيد البحث .

واختبررار " جززري الزجززاج  " Zig – Zagوصررمت نسرربة التغيررر فرري القيرراس البعرردي عررن

القياس القبمي الي (. %)0.70
ويعزى الباحث هذا التحسن الى تدريبات الساكيو  S.A.Qالسرعة التفاعميرة رقرم ( )89و

ترردريبات السرراكيو الرشرراقة التفاعميررة Agilityرقررم ( ، )8 : 0وتمررين األحمرراء رقررم (، 0 ، 9

 )6والترري أدت برردورها إلررى تحسررين وتطرروير الرشرراقة حيررث ان هررذا الترردريبات كانررت تعتمررد فرري
أداءها عمي سرعه تغير االتجاا .

واختبار " سرعو قبض وبسط سفصل الفخذ " وصرمت نسربة التحسرن فري القيراس البعردي

عن القياس القبمي ( ، % )08.05واختبار " العدو  2ثواني سزن البزدء العزالي " وصرمت نسربة

التغير في القياس البعدي عن القياس القبمي الي (. %)7.05

ويعزى الباحث هذا التحسرن الرى تردريبات السراكيو ( S.A.Qالسزرعة الخطيزة,Speed

تدريبات السرعة التفاعمية , Quicknessالرشزاقة التفاعميزة )Agilityالتري أدت بردورها إلرى
تطوير السرعة من حيث طول الخطوة وسرعه التردد ومن ثم تطوير المستوى الرقمي .
ويؤكد عمي ذلك كل من " دان لي واندو و ديفزد جزوزي Dan Lewindon & David

 )4102( " Joyceم  :حيث أشاروا الي ان تردريبات السراكيو  S.A.Qأسرموب تردريبي مميرز
لتنميه السرعة القصوى والسرعة الحركية التفاعمية وتحسن المردي الحركري لخطروا العردو 99( .

)098 -097 :

واختبار " الجري في شزكل ∞ لفميشزسان " والترى وصرمت نسربة التغيرر فري القيراس البعردي

عن القياس القبمي الي  %6.08ويعزى الباحث هذا التحسرن إلرى ويعرزى الباحرث هرذا التحسرن
إلرى ترردريبات السرراكيو  S.A.Qالسررعة الخطيررة Speedوخاصره الترردريبات رقررم ( )6وترردريبات
ترردريبات السرراكيو السرررعة التفاعميررة  Quicknessوخاصرره الترردريبات رقررم (، 00 ، 09 ، 00

 )80الترري أدت برردورها إلررى تنميرره التواف ر بررين اليرردين والرررجمين  ،األمررر الررذى أدى برردورا إلررى
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التطور الرقمي لزمن االختبار  ،حيث ان هذا التمرينات كان تعتمد في أدائها عمي التواف برين
أعضاء الجسم المختمفة.

ويؤكررد عمرري ذلررك نتررائج د ارسررة كررل مررن " سززساح سحسززد سجززدي " ( )4103م ( )9و

"

سحسززد حسززني سصززطفي " ( )4102م ( :)07حيررث أشررارات الرري ان ترردريبات السرراكيو S.A.Q

كرران لهررا األثررر اإليجررابي فرري االرتقرراء بمسررتوي بمسررتوي التوافر وبعررض القرردرات التوافقيرره لمعينرره
قيد البحث .

واختبار " جموس البرجل األساسي " والتي وصمت نسبة التغير في القياس البعدي عن

القياس القبمي الي ( % )7.05ويعزى الباحث هذا التحسن الى تدريبات الساكيو S.A.Q
(السرعة الخطية ,Speedتدريبات السرعة التفاعمية , Quicknessالرشاقو التفاعميو
 ، )Agilityحيث ان الباحث حاول جاهدا عمي انتقاء تدريبات الساكيو  S.A.Qالتي يعتمد
أداءها في المقام األول عمي طول الخطوة .

واختبار " االنبطاح السائل سزن الوقزوف" والتري وصرمت نسربة التغيرر فري القيراس البعردي

عن القياس القبمي الي (. % )6.79

حيث ان تردريبات السراكيو  S.A.Qالمسرتخدمة والمنتقراة قرام الباحرث بتنفيرذها عمري العينرة

قيررد البحررث مسررتخدما ألسررموب الترردريب الرردائري فرري اكثررر األوقررات كناحيرره تنظيميرره  ،ممررا اثررر
بدورا عمي تنميه التحمل العام لمعينه قيد البحث .

ويؤكد علي ذلك " دٌفبراجى  : )50( َ )4106( " Devarjuان تدريبات الساكيو S.A.Q

تعتبر من افضل األساليب التدريبية المستخدمة في تحسين مستوي التحمل العام.

كما يوض الجدول رقم ( )06نسب التغير بين متوسطات القياسين (القبمي والبعدي)

لممجموعة التجريبية في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث ويوض الجدول النسب المئوية

لنسب التغير لمتوسطات القياسات البعدية عن متوسطات القياسات القبمية وهى كاآلتي :

واختبررار " حسزززض الالكتبيزززك بعزززد السجيزززود " والترري وصررمت نسرربة التحسررن فرري القيرراس

البعدي عن القيراس القبمري مرن ( ، % )00.08واختبرار " الحزد األقصزى السزتيالك األكسزجين
السطمق " والتي وصمت نسبة التغير فى القياس البعدي عن القياس القبمي الي (, % )90.75
واختبار " الحد األقصى الستيالك األكسجين النسبي " والتي وصمت نسبة التحسن فى القيراس
البعدي عن القياس القبمي الي (. % )6.97

حيررث يررذكر " سيشززل كززالرك "  )4104( Michael a. Clark et alم :ان بزيررادا

اقصرري قابميرره السررتهالك االكسررجين  V02MAXتتحسررن قرروا عضررالت التررنفس وزيررادا س رريان
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الهواء في الممرات الهوائية وزيرادا كميره األكسرجين المتجره الري الررئتين األمرر الرذي يرؤثر بردورا
عمي تطوير عمميات تبادل الغازات)009:87( .

و يؤكد " عسرو صابر واخرون " ( )4107م نقال عن " فيمسورجان وباالنيساسى

 )4104( " Velmurugan& Palanisamyم  :ان تدريبات الساكيو  S.A.Qنظام
تدريبي حديث ينتج عنه تأثيرات متكاممة لمعديد من القدرات البدنية داخل برنامج تدريبي واحد

(.)08 : 08

كمررا يررذكر كررل مررن " لززي بيززون و فززاس فيجززون " lee E.beown ,vace A .

 4102Ferrignoم ( :)33انه ينتج عن ممارسه تدريبات الساكيو  S.A.Qتطوير لمقردرات
البدنية ،وتحسين لوظائف الرئتين وتقميل حمض الالكتيك في الدم.

ويرذكر "دان ليونزدون و ديفزد جوسزي )4102( " Dan Lewindon & David Joyce

م  :ان تدريبات الساكيو  S.A.Qتؤدي ممارستها الي تطروير مسرتوي القردرات البدنيرة (كرالقوة ر ر
السرررعة ر ر ر التواف ر ر ر ر التحمررل) وغيرهررا مررن القرردرات و االرتقرراء بكفرراءة األجه رزة الوظيفيررة (القمررب،
الرئتين))090 -091:99( .

وتتفر هررذا النتررائج مررع د ارسررة " نفززين حسززين سحسززود و وداد سحسززد سجاىززد "  4102م

( :)44حيررث أشررارت إلررى تحسررن بررين القياسررين القبمرري والبعرردي لممجموعررة التجريبيررة ولصررال
القيرراس البعرردي فرري بعررض القرردرات البدنيررة الخاصررة والمهررارات الفنيررة نتيجررة اسررتخدام ترردريبات

الساكيو .(S.A.Q) Speed Agility Quickness

وأيضررا د ارسررة " احسززد عاصززم عثسززان "  4107م ( : )0حيررث أشررارت نتررائج د ارسررته الرري

تطوير القدرات البدنية " السرعة والرشاقة وسرعه االنطرال " نتراج اسرتخدام تردريبات( )S.A.Qواألداء
المهارى لعينه البحث نتاج استخدام تدريبات الساكيو.

كما تتف أيضا هذا النتائج مع دراسة كل من " شيف ديسوير  ,سوات شودىاري  ,سنتو

ست ار  4102 Shiv Diswar , Swati Choudhary, Sentu Mitraم (: )20
حيث أسفرت اهم النتائج عمى ان تدريبات الساكيو  S.A.Qكان لها تأثير كبير عمي تنميه

جميع الصفات البدنية المختارة مقارنه بالتدريب الدائري.

كما تتف أيضا هذا النتائج مع دراسة " احسد نور الدين "  4102م( : )2حيرث أشرارت
إلررى تحسررن بررين القياسررين القبمرري والبعرردي لممجموعررة التجريبيررة فرري الصررفات البدنيررة الخاصررة

والمستوى المهارى لصال القياس البعدي نتيجة الستخدام تدريبات الساكيو .S.A.Q

2.

كما تتف أيضا هذا النتائج مع د ارسرة كرل مرن " زوران سمنزوفي جوفزان فيزك Zoran
 Milanoviو جوران سزبور  Goran Sporiو نيبزوج تراجكفزي Neboj a Trajkovi
م و نزك جسززس  Nic Jamesوكريسززر اسجزي  4103 Kreimir amijaم ( : )23حيررث
أشارت نتائج دراستهم الي تحسن واض في مستوي القدرات البدنيرة قيرد الد ارسرة لصرال القيراس
البعدي.

كم ررا تتفر ر أيض ررا ه ررذا النت ررائج م ررع د ارس ررة ك ررل م ررن " سزززاريو جوفزززان فيزززك

Mario

 4100 "Jovanovicم ( )32و ارجونزززان 4102 "Arjunanم ( : )42حيررث أشررارت
النتررائج إلررى ان اسررتخدام ترردريبات السرراكيو  S.A.Qأدي الرري وجررود تحسررن بررين القياسررين القبمرري
والبعدي لممجموعة التجريبية لصال القياس البعدي في القدرات البدنية.

وبناء عمي سا سبق عرضو سن نتائج لمدراسات السابقة وأراء لمسراج العمسية التي تناولت

تدريبات الساكيو  S.A.Qيكون قد اسكن لمباحث التأكد سن صحة الفرض الثالث الذي
ينص:
" توجد نسب تغير فى القدرات البدنية و الستغيرات الفسيولوجية لصالح القياس البعدي "
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مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض الزابع والذى ىص على :

" توجد نسب تغير في السستوى الرقسي لناشئ  211ستر عدو لصالح القياس البعدي "
يوض ر ر جر رردول رقر ررم ( )06نسر ررب التحسر ررن بر ررين متوسر ررطات القياسر ررين ( القبمر رري والبعر رردي)

لممجموعررة التجريبيررة فرري المسررتوي الرقمرري لناشررئ سرربا  011متررر عرردو قيررد البحررث ويوض ر

الجرردول النسررب المئويررة لنسررب التحسررن لمتوسررطات القياسررات البعديررة عررن متوسررطات القياسررات

القبمية وهى كاآلتي :

اختبررار " السسززتوي الرقسززي لسززباق  211ستززر عززدو " والترري وصررمت نسرربة التحسررن فرري
القياس البعدي عن القياس القبمي من (. % )8.59

ويعزى الباحث هذا التحسن إلى تدريبات الساكيو  S.A.Qالتي ترودي بردورها إلرى تحسرين

التسارع وسرعه االنطال من مكعب البدء " سرعه رد الفعل ،وكما سب وان أشرار الباحرث فري

الفرررض الثرراني برران اهررم مررا يميررز ترردريبات السرراكيو  S.A.Qالمسررتخدمة والمنتقرراة فرري البرنررامج

مشررابهتها لطبيعررة وشرركل األداء الفنرري لسرربا  011متررر عرردو ،حيررث ان كرران هنرراك ترردريبات
الساكيو  S.A.Qالتي تؤدي في خط مستقيم وأخرري ترؤدى فري منحنري باإلضرافة إلرى التردريبات
التي تعتمد عمي مرحمه البدء في أدائها.

و يركر " دٌفبراجى  :)50( " َ )4106( Devarjuان تدريبات الساكيو S.A.Q

تعتبر من افضل األساليب التدريبية المستخدمة في تطوير سرعه رد الفعل وتطوير سرعه

التسارع ،والرشاقة والقوا االنفجارية.

كما يري " عسرو صابر وآخرين " ( )4107م :تكمن أهميه تدريبات الساكيو

 S.A.Qفي تحسين التسارع وحركات الذراعين وزمن االستجابة والقوا االنفجارية والقدرة
العضمية ()00: 08

باإلضافة إلى تدريبات اإلعداد السيارى رقم (  ) 02, 02 , 04 : 2 , 0التي أدت

بدورها إلى تطوير السرعة من حيث طول الخطوة وسرعه التردد ومن ثم تطوير المستوى
الرقمي لسباق  433متر عدو .

كما يذكر كل مرن " برون & فيزراون  4112 " Browen, l. & Ferriano, V.م :ان

ت رردريبات الس رراكيو  S.A.Qم ررن اح رردث األس رراليب التدريبي ررة المس ررتخدمة لمنه رروض بالمس ررتويات

الرقمية في سباقات العدو في العاب القوي)088 : 97( .

و يشير " عسرو صابر وآخرين "  4107م :ان تدريبات الساكيو S.A.Qتعد من احدث

التقنيات المستخدمة في المجال الرياضي  ،حيث أنها تعتمد بشكل كبير عمي نموذج الجري
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السميم" فنيات الجري " التي تعتمد عمي األنماط الحركية االنفجارية في الرياضات التي تتطمب

السرعة القصوى والرشاقة والسرعة الحركية التفاعمية كشرط رئيسي لتحقي اإلنجاز الرياضي.

()9 :08

ويذكر " لي برون و فانسي فيرجنو" )4102( Lee E . Beown, Vance A. Ferrigno

م :ان تدريبات الساكيو  S.A.Qتعتبر من افضل التدريبات النوعية الوظيفية لسباقات العدو
في سباقات المضمار وذلك لمحاكتها لممسارات الحركية العصبية لألداء من حيث التسارع
والتثبيت والتباطؤ ،فضال عن تحسين الرشاقة التوقيتيه " "Temporal Agalityالتي يعتمد

عميها متساب العدو عند أداءا لمرحمه البدء  ،والتي تعني الزمان غير معموم والمكان معموم "
)086 :88( .

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة " بديعو عمي عبد السسي "  4104م (:)2

حيث أشارت نتائج دراستها إلى تحسن المستوي الرقمي لسبا  011متر حواجز نتاج استخدام
تدريبات الساكيو . S.A.Q

ودراسة كل من "  4107 " Amany ibrhim , Gehad nabiaم ( : )42حيث

أشارت اهم نتائج الدراسة بان المجموعة التجريبية التي استخدمت تدريبات الساكيو S.A.Q
تفوقت عمي المجموعة الضابطة في المستوي الرقمي لسبا  011متر عدو.

وبناء عمي سا سبق عرضو سن نتائج لمدراسات السابقة وأراء لمسراج العمسية التي

تناولت تدريبات الساكيو  S.A.Qيكون قد اسكن لمباحث التأكد سن صحة الفرض الراب

الذي ينص " :توجد نسب تغير في السستوى الرقسي لناشئ  211ستر عدو لصالح القياس
البعدي "
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االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات :

سززن خززالل أىززداف وفززروض البحززث ووفقززا لعينتززو وستغيرات زو ولسززا أشززارت إليززو نتززائج

األسززموب اإلحصززائي السسززتخدم وخصائصززو التززي تتناسززب س ز طبيعززة الدراسززة أسكززن
الباحث سن التوصل إلى االستنتاجات التالية :
 تؤثر تدريبات الساكيو  S.A.Qتأثير إيجابيا بداللة معنوية عمى القدرات البدنية
والمتغيرات الفسيولوجية والمستوى الرقمي لناشئ  011متر عدو.

 تدريبات الساكيو  S.A.Qمن أفضل األساليب المستخدمة لتحسين القدرات البدنية
والمتغيرات الفسيولوجية.

 تدريبات الساكيو  S.A.Qأدت الي تحسن المستوى الرقمي لسبا  011متر عدو.

التوصيات :

بناء عمى سا تم سن استنتاجات نتيجو البحث وسا جاء بخصوص عرض النتائج وسن خالل

تفسيرىا يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية :
 إجراء المزيد من الدراسات مستخدمة تدريبات الساكيو  S.A.Qلمسابقات أخرى في
سباقات و مسابقات الميدان والمضمار.

 االستخدام األمثل لتدريبات الساكيو  S.A.Qيكون في مرحمه اإلعداد الخاص.
 إجراء دراسات أخري عن تدريبات الساكيو  S.A.Qتأخذ االتجاا التحميل الحركي.
 االستعانة بتدريبات الساكيو  S.A.Qفي مسابقات أخري لمميدان والمضمار.

 االسترشاد بتدريبات الساكيو  S.A.Qفي تدريب الناشئين لتحسين مستوي القدرات
البدنية والمتغيرات الفسيولوجية.

 عقد دورات تدريبيه عن تدريبات الساكيو  S.A.Qمن قبل االتحاد المصري أللعاب
القوي لتوعيه المدربين بأهميتها ،مما يساعد عمي تحسين المستويات الرقمية المصرية.

 ضرورة اهتمام المدربين بتدريبات الساكيو  S.A.Qووضعها في صورا تدريبات
متدرجه الصعوبة من حيث التركيب تحقيقا لمبدأ الخصوصية والتنوع واالختالف ما
يجعمها اكثر تشويقا وتشابها لما يحدث في النشاط الرياضي المختار.
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قائهه امهراحع :
أوال :امهراحع امعربىٍ:
 .0احسد عاصم عثسان سحسد  :تأثير تدريبات السرعة والرشاقة وسرعه االنطال ()S.A.Q
عمي تطوير أداء مجموعات (الناجي نوكاتا) لدى العبي رياضه الجودو  ،رساله
ماجستير  ،كميه التربية الرياضية لمبنين  ،جامعه بنها  9107 ،م .

 .9االتحاد الدولي أللعاب القوي :دراسات حديثة في ألعاب القوي ،سبا  011متر ،مجمة
فنية ربع سنوية ،المجمد الثالث والعشرون ،العدد رقم  9يونيو 9118 ،م.
 .8االتحاد الدولي أللعاب القوي :دراسات حديثة في ألعاب القوي ،سباقات العدو ،مجمة
فنية ربع سنوية ،المجمد السادس والعشرون ،العدد رقم  0نوفمبر 9100،م.

 .0احسد نور الدين سحسد  :تأثير برنامج تدريبي باستخدام تدريبات الساكيو عمي تحسين
بعض القدرات البدنية ومستوي األداء الخططى الهجومي الفردي لناشئ كرا القدم  ،رساله

ماجستير  ،كميه التربية الرياضية  ،جامعه  9106 ،م .

 .5بديعو عمي عبد السسي  :فاعميه تدريبات الساكيو عمي الفصل الكهربائي لمبروتين
وبعض المتغيرات البدنية والمستوي الرقمي لناشئ  011م حواجز ،مجمه عموم وفنون

الرياضة  ،العدد الخامس والثالثون  ،كميه التربية الرياضية لمبنات بالجزيرة  ،جامعه
حموان 9109 ،م .

 .6حسن إبراىيم عبد الحسيد أبو السجد  :تأثير برنامج تدريبي باستخدام اإليقاع الحركي
عمي المستوي الرقمي لمتسابقي  011متر عدو  ،رساله دكتوراا  ،كمية التربية الرياضية
بنين ،جامعه الزقازي  9108 ،م .

 .7خيريو إبراىيم السكري و سحسد جابر بريق  :برامج تدريب السرعة  ،السرعة االنتقالية ،
الرشاقة و التوازن  ،الجزء األول  ،منشئه المعارف  ،اإلسكندرية  9105 ،م .

 .8زكي سحسد درويش ,عادل سحسود عبد الحافظ :موسوعة ألعاب القوي فن العدو
والتتابعات  ،دار المعارف ،القاهرة  0997م.

 .9سساح سحسد سجدي  :فاعميه تدريبات الساكيو عمي مستوي التواف

الحركي واألداء

المهارى لدي العبي سالح سيف المبارزة  ،مجمه بحوث التربية الرياضية والبدنية ،
جامعه بنها  9108 ،م .

 .01صدقي أحسد سالم  :العاب القوى  ،مسابقات الميدان  ،وثب ورمي ومتعمقاتها  ،مركز
الكتاب الحديث  ،القاهرة 9100 ،م .

 .00عبد الرحسن عبد الحسيد زاىر  ,إبراىيم سالم السكار  ,احسد سالم حسن  :سوسوعة
فسيولوجيا مسابقات المضمار ،مركز الكتاب لمنشر  ،القاهرة  0998 ،م
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 .09عصام سسير  ,ناصري صالح الدين  :اثر تدريبات ( S.A.Qسرعه  ،رشاقة وسرعه
االنطال ) عمي مستوي انجاز سبا

الحواجز لدى طالب معهد عموم وتقنيات

النشاطات البدنية والرياضة  ،جامعه محمد بوفرا بومرداس ،الممتقي الدولي الثامن عموم
األنشطة البدنية والرياضة وتحديات األلفية الثالثة  ،معهد التربية البدنية والرياضة ،
جامعه عبد الحميد بن باديس  ،مستغانم  ،الجزائر  9107 ،م

 .08عسرو صابر حسزه  ,نجالء البدري نور الدين  ,بديعو عمي عبد السسي  :تدريبات
الساكيو  ، S.A.Qدار الفكر العربي  ،القاهرة  9107 ،م .

 .00كسال عبد الحسيد إسساعيل  :اختبارات قياس وتقويم األداء المصاحبة لحركه األنسان ،
مركز الكتاب لمنشر  ،القاهرة  9106 ،م .

 .05ليمي السيد فرحات :القياس واالختبارات في التربية الرياضية ،ط  ،0القاهرة ،مركز
الكتاب لمنشر ،القاهرة 9110 ،م.

 .06سحسد حسن عالوي ,سحسد نصر الدين رضوان :اختبارات األداء الحركي ،دار الفكر
العربي ،القاهرة0990 ،م.

 .07سحسد حسني سصطفي  :تأثير تدريبات الساكيو ) (S.A,Qعمي بعض القدرات
التوافقيه لدي العبي المشروع القومي بمحافظه الدقهمية  ،المجمة العممية لمتربية البدنية

وعموم الرياضة  ،العدد ( ، )77الجزء ( ، )9كميه التربية الرياضية لمبنين بالهرم ،
جامعه حموان  9106 ،م .

 .08سحسد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،الجزء الثاني ،
دار الفكر العربي  ،القاهرة 0996 ،م .

 .09سحسد صبحي حسانين :التقويم والقياس في التربية البدنية ،الجزء األول ،دار الفكر
العربي  ،القاهرة 0995 ،م .

 .91سحسد عبد الغني عثسان :موسوعة ألعاب القوي (تكنيك – تدريب – تعميم – تحكيم) ،
ط  ،6دار القمم لمنشر والتوزيع  ،القاهرة  0998 ،م.

 .90سحسد نصر الدين رضوان و " خالد بن حسد ال سعود :القياسات الفسيولوجية في
المجال الرياضي  ،مركز الكتاب لمنشر  9108 ،م .

 .99نفين حسين سحسود ,وداد سحسد سجاىد :تأثير تدريبات

Speed Agility

 (S.A,Q) Quicknessعمي تطوير أداء بعض مهارات الهجوم المركب لدي فتيات
رياضه الجودو  ،المؤتمر العممي الدولي السابع حول " المرآا والرياضة رهانات

وتحديات"  ،معهد عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضة  ،جامعه محمد بن بوضياف

 ،المسيمة  ،الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية  90 - 99 ،نوفمبر  9106م .
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