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تأثىر تدرىبات الغدو بالمقاومٍ والمساعدٌ علَ تحسىن القدرات البدهىٍ الخاصٍ و بغض التغىرات
(الوظىفىٍ ــ التكوىهىٍ) للقلب والمستوً الرقمي لغدائي سباق  011متر عدو
رامى محمد الطاهر سالم حسن
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مقدمٍ البحج ومشكلته:
تطور كبي اًر في المستويات الرقمية لسباقات العدو في
مما الشك فيو ان العصر الحالي شيد
اً

العاب القوي ،األمر الذي شكل صعوبة عمى المدربين والعدائين لمواكبو المسـتويات الرقمية العالية ،
حيث ان الوصول الي المستويات الرقمية العالية ال يتأتى إال عن طريق اتباع الطرق العممية في

تحسين القدرات البدنية والوظيفية التي تعد بمثابو العمود الفقري لتحسين المستوي الرقمي .

حيث يري " زكي محمد حسن " ( )6102م  :ان ىناك مجيودات عمميو رائعة في عصرنا

الحالي لتطوير القدرات البدنية بأبعادىا المختمفة في ضوء األسس العممية السميمة )71: 71( .
ويذكر كل من " جون كرون  ,كير ىنسين  ,نوكي كوموري  ,بيتر مكنار,

John

 6112 Cronin; Keir Hansen; Naoki Kawamori; Peter Mcnairم  :ان
األسموب العممي ىو األساس لموصول إلى اإلنجازات الرقمية العالية في سباقات العدو  ،حيث ان
تحطيم األرقام القياسية في سباق 711م عدو يرتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم في عمم التدريب الرياضي
والمحددات البدنية والفسيولوجية لمراحل السباق (تزايد السرعة – الوصول لمسرعة القصوى – ىبوط

السرعة) )767– 761: 44( .

ويشير " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6100م  :تعد سباقات العدو بشكل عام و سباق

 711متر عدو بشكل خاص " سباقات الشريط األزرق" من السباقات التي تجذب انتباه عشاق

الرياضة حيث يعتبر اقصر سباقات العاب القوى من حيث المسافة ومن خاللو يتحدد لقب " اسرع
رجل في العالم " )1 : 1( .

ويري كل من " خيريو إبراىيم السكري و محمد جابر بريقع "  6100م  :اصبح تدريب السرعة

وسيمو شائعو في التدريب الرياضي  ،ومع الحاجو المتزايدة باستمرار لالرتقاء بقدرات المتسابقين فقد

اثبت ان تدريبات السرعة تدعم وتعزز القدرات البدنية لممتسابقين )71:74( .

ويذكر " االتحاد الدولي أللعاب القوى " نقال عن " يورغن شيفر " ( )6100م  :ان ىناك

العديد من المدربين الذين مازال يعتقدون بأن العداء "يولد وال يصنع" إال ان االعتقاد السائد بأن

السرعة سمو من السمات الوراثية ال يمكن اكتسابيا من خالل التدريبات أمر خاطئ  ،حيث ان
السرعة يمكن تطويرىا وزيادتيا بوسائل تدريبيو قائمو عمي منيجيو عمميو )1 : 1( .

* مدرس بقسم نظرٌات وتطبٌقات مسابقات المٌدان والمضمار كلٌه التربٌه الرٌاضٌه للبنٌن  -جامعه بنها
البرٌد االلكترونى التعلٌمً ramy.sallem@fped.bu.edu.eg:
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يتفق كل من " ميك سمث "  )6110( Mike Smithم  :و " أبو العال احمد عبد الفتاح

" ( )0331م  :عمي أننا يمكنا تقسيم تدريبات تطوير وتحسين سرعو العدو الي تدريبات " العدو
بالمقاومة  Resistant speed exercisesوتدريبات العدو بالمساعدة Assistant speed
)791 – 796 : 7( )17 : 01( . exercises

ويتفق كل من " ريان مك جل"  )6102( Ryan McGillم و "عويس الجبالي وتامر

الجبالي" ( )6102م :ان لتدريبات العدو بالمساعدة والمقاومة بشدات مختمفة دو ار كبير في تطوير
مستوي القدرات البدنية والفسيولوجية والمستوي الرقمي لمعدائين ،حيث من خالل أدائيا يتم تطوير
اكثر من قدره في وقت واحد ،كما ان العديد من األبحاث العممية الحديثة التي تشير الي أىميتيا في

برامج التدريب الرياضي لمعدائين )491 : 22( )71 : 06( .

ويشير كل من " ماكاروك  ,سوزنكي  ,ساكويز" Makaruk, B., Sozański, H.,

 )6102( Makaruk, H., & Sacewicz, Tم :ان تدريبات العدو سواء كانت بالمقاومة أو
المساعدة تعمل عمي زياده سرعو حركو األطراف وتكيف قمب العداء مع االداءات التي تتطمب
السرعة العالية.

))727 : 46

كما يتفق كل من " محمد عثمان " ( )6102م و" خيريو إبراىيم السكري و محمد جابر بريقع

"  6100م و " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6113م  :ان ىناك عاممين من العوامل الرئيسية
التي يتوقف عمييا المستوي الرقمي لسرعو العدو وىما طول الخطوة و عدد الخطوات المقطوعة في

الزمن (معدل تردد الخطوة) فبتطويرىم يتحسن المستوي الرقمي)9: 6( )29 : 74( )061 : 17( .
ويذكر" ريان ماك جل"

 )6102( Ryan McGillم  :ان لتدريبات العدو بالمقاومة

والمساعدة فائدة عظيمو في تحسين المستوي الرقمي لمتسابقي  711حيث ان تدريبات العدو
بالمقاومة تعمل عمي تحسين طول الخطوة بينيا تعمل تدريبات العدو بالمساعدة عمي تحسين تردد

الخطوة )21 –79 :06( .

كما يشير " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6100م نقال عن جاكالسكي Jakalski

( )6111م :ان الجمع بين تدريبات العدو بالمقاومة وتدريبات العدو بالمساعدة في الوحدة التدريبية
تعد وسيمو فريده من نوعيا الستيداف النمط العصبي والحركي لممتسابق فضال عن التغمب عمي
ظاىره ىضبو السرعة (حاجز السرعة) )9 : 1( .

ويري كل من "ميراي  ,ىارس  ,ادمس  ,جوزيف  ,دي بيمسو Murray, J, Harris, C.

 6101 Adams, K. J. Joseph Berning, J. DeBeliso, Mم  :ان تدريبات العدو
بالمقاومة والمساعدة أثبتت فاعميتيا في تحسين أداء العدو  ،وان تدريبات العدو بالمقاومة تكون ذات

فائدة كبيره لمسافو قصيره " بداية السباق " وتدريبات العدو بالمساعدة ذات فائدة اكبر لمسافو طويمو

في العدو " مرحمو أنياء السباق" ()20 : 02
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ومن خالل خ برة الباحث  ،ومتابعتو لمبطوالت سوء عمى مستوى الجميورية وبعض البطوالت

العالمية ومتابعة اإلنجازات الرقمية المسجمة في سباق  711متر عدو عبر " الشبكة الدولية
لممعمومات " وجد انخفاض كبير في المستوى الرقمي المصري مقارنة بالرقم العالمي جدول رقم (. )7
جدول ()0

الفارق الزمني بين المستوي الرقمي المصري والعالمي في سباق  711متر عدو
األرقام

الالعب

الجنسٌة

الرقم

الفارق
الزمنً

الرقم العالمً
الرقم المصري

Usain Bolt
amr Ibrahim

Jamaica
Egypt

 8559ث
 15513ث

 5555ث

من خالل الجدول رقم ( )7نالحظ الفارق بين الرقم المصري وبين الرقم العالمي والذى يصل

الى ( )1.00ث  ،اآلمر الذي دعا الباحث إلي البحث عن وسيمو لمحد من انخفاض المستوى الرقمي
المصري لسباق  711متر عدو  ،وبأجراء دراسة استطالعيو عمى عينو من مدربي العاب القوى حول
تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة من حيث ماىيتيا وكيفيو تطبيقيا عمى العدائين اتضح لمباحث من
نتائج الدراسة دراية المدربين بتدريبات العدو بالمقاومة وعدم داريتيم بتدريبات العدو بالمساعدة عمي
الرغم من ظيورىا وتطبيقيا منذ سنوات عديده ،وفى ضوء ذلك أمكن تحديد مشكمة البحث بأنيا

محاولة عممية الستخدام أسموب تدريبي حديث قد يساعد المدربين من خالل محاولة زيادة كفاءة
معدالت االرتقاء بالمستوى الرقمي لعدائي سباق  711متر عدو  ،وذلك عن طريق تصميم برنامج

تدريبي يشتمل عمي تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة لعدائي سباق  711متر عدو .

هدف البحث:

تحسين المستوى الرقمي لمتسابقي  011متر عدو قيد البحث من خالل استخدام تدريبات

العدو بالمقاومة والمساعدة ودراسة تأثيرىا عمي -:

 القدرات البدنية الخاصة وبعض التغيرات (الوظيفية ـ التكوينية) لمقمب .
 المستوى الرقمي لعدائي  711متر عدو قيد البحث.

 نسب التغير في القدرات البدنية الخاصة وبعض التغيرات (الوظيفية ـ ـ التكوينية) لمقمب.
 نسب التغير في المستوي الرقمي لعدائي  711متر عدو قيد البحث.

فزوض البحث :

لتوجيـو العمــل إلي إجراءات البحث وسعياً لتحقيق أىدافو فقد افترض الباحث ما يمي :

 توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والبعدي في القدرات البدنية الخاصة
وبعض التغيرات (الوظيفية ـ التكوينية) لمقمب لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات

العدو بالمقاومة والمساعدة .
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 توجــد فــروق دالــو إحصــائيا بــين متوســط القياســين القبمــي والبعــدي فــي المســتوى الرقمــي لعــدائي
 711متر عدو لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة .

 توجــد نســب تغيــر فــي القــدرات البدنيــة الخاصــة وبعــض التغي ـرات (الوظيفيــة ـ ـ التكوينيــة) لمقمــب
لصالح القياس البعدي .

 توجد نسب تغير في المستوى الرقمـي لعـدائي سـباق  711متـر عـدو قيـد البحـث لصـالح القيـاس
البعدي .

املصطلحات املشتددمة يف البحث:

تدرىبات الغدو بالمقاومٍ :

يعرفيا " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6100م  :بانيـا تـدريبات تيـدف الـي تجـاوز الالعـب
لممستوي المعتاد لقوه الدفع األمر الذي يؤدي بدوره الي أحداث تحسن في طول الخطوة  ،ومـن أمثمتيـا "
الجــري فــي المرتفعــات  -الج ــري فــي الرمــال أو الم ــاء – الجــري بارتــداء حــزام محمــل بــأوزان – س ــحب

اإلطارات أو المظالت " )9 : 1( .
تدرىبات الغدو بالمساعدٌ:

يعرفيــا " االتحــاد الــدولي أللعــاب القــوى " ( )6100م  :بانيــا نيجــا ييــدف الــي تشــجيع الالعــب
عمي تجاوز سرعو العدو العالية مع تذكر ىذا اإلحساس الجديد والعمل عمي تكـ ارره فـي التـدريبات التاليـة

" الجــري متبعــا القائــد  -الجــري مــع وجــود الريــاح – الجــري مــع الســحب باســتخدام الحبــل المطــاطي –
الجري عمي جياز التريد ميل فائق السرعة" )7 :1( .
القدرات البدهىٍ الخاصٍ :

يعرفيا " ميشل كالرك "  )6106( Michael a. Clark et alم :بانيا القدرات البدنية

الخاصة التي يعتمد عمييا النشاط الرياضي المختار وليا تأثير قوى ومباشر عمى مستوى األداء
الميارى)717:47( .

التقصر الدفغي : EF

يعرفو " رويل "  )0332( Rowell , L .Bم :بانو كفاءه القمب في حالو االنقباض)470:00( .

الدراسات الشابكه :

الدراسات الشابكه العزبيه :

اجرى " حيدر فميح حسن "  6101م ( :)71دراسة بعنوان " اثر تمرينات المقاومة باألسطح

الصاعدة والسحب بالتثقيل قبل نياية كل تمرين في تطوير القدرات البدنية واألداء الرقمي لمراحل
سباق  211م أللعاب الساحة والميدان " وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي ذو المجموعتين

الضابطة و التجريبية عمى عينو قواميا افضل ( )71أزمنو من طمبو المرحمة األولي والثانية وتم
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تقسيميم لمجموعتين ولكل مجموعو ( )0عدائين ،وكانت اىم النتائج التدريبات المستخدمة كان ليا

دور كبير في تطوير القدرات البدنية واألداء الرقمي لمراحل سباق  211م.

اجرى كل من " رحيم رويح حبيب  ,كريم عبد الحسين الجابر "  6102م ( :)70دراسة بعنوان

" تأثير تدريب المنحدر في طول وتردد الخطوة المرحمة السرعة القصوى واإلنجاز لعدو  711م" وقد

استخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعات المتكافئة عمى عينو قواميا ( )72عداء - 77
 79سنو  ،وتم تقسيميم الي مجموعتين تجريبيو وضابطو قوام كل منيا ( ،)6وكانت اىم النتائج
ظيور فرق معنوي في اختبار  11م عدو وفي طول الخطوة وترددىا و مستوي اإلنجاز الرقمي

لصالح المجموعة التجريبية نتاج استخدام تدريبات المنحدر.

الدراسات الشابكه االجيبيه:
اجرى كل من "ميراي  ,ىارس  ,ادمس  ,جوزيف  ,دي بيمسو Murray, J, Harris, C.

 6101 Adams, K. J. Joseph Berning, J. DeBeliso, Mم ( : )06دراسة بعنوان "
مقارنو بين تدريب العدو بالمساعدة والمقاومة لجموع العدائين "  ،عمى عينو قواميا ( )21قسموا الي

االتي مجموعو تدريبات العدو بالمقاومة ( )71عدائين  ،مجموعو تدريبات العدو بالمساعدة ()71

عدائين ،مستخدمين المنيج التجريبي لمجموعتين تجريبيتين  ،وقد أسفرت اىم النتائج عمى ان طرق
العدو بالمقاومة والمساعدة اثبت فعاليتيا في تحسين أداء العدو  ،حيث تحسنت مجموعو العدو
بالمقاومة في اختبار  11متر وتحسن مجموعو العدو بالمساعدة في اختبار عدو  721متر .

اجرى " باجيرو مينا  ,جونزلز بادالو Bachero-Mena, B., & González-Badillo, J.

 6102J.م ( :)22دراسة بعنوان " تأثير تدريب العدو بالمقاومة عمي التسارع بثالث أحمال مختمفة
ل  ،0 ،72.0و  % 21من وزن الجسم " ،عمى عينو قواميا ( )79العب عدو العاب قوي تم
تقسيميم الي  1مجموعات ،مجموعو ( )1عدائين خضعت لحمل منخفض ،مجموعو ( )6عدائين

خضعت لحمل متوسط ،مجموعو ( )6عدائين خضعت لحمل عالي ،مستخدمين المنيج التجريبي،
وقد أسفرت اىم النتائج افضل حمل لتحسين التسارع ،الوثب العمودي ،قوه الرجمين الحمل (التدريبي

العالي).

إجزاءات البحث:
ميهخ البحث:

اســتخدم الباحــث المــنيج التجريبــي ذو القياســين (القبمــي والبعــدي) لمجموعــة تجريبيــة واحــدة نظ ـ اًر

لمالئمتو لطبيعة وأىداف البحث.

دلتنع البحث:

عدائي سباق  711متر تحت  21سنو والمسجمين باالتحاد المصري أللعاب القوى منطقو

القميوبية لموسم  2179 / 2177م .
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عييه البحث:

تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من (نادي بنيا الرياضي ،مركز شباب بنيا) ،حيـث اشـتممت عينـو

البحث عمى ( )70متسابق لموسم  2179 / 2177م تحت  21سنو وتم تقسيميم الي ما يمي -:
 )77( متسابق كعينة تجريبية (أساسية).

 )4( متسابقين وذلك إلجراء الدراسات االستطالعية عمييم .
جدول ()6

توصيف عينة البحث
عينة البحث االستطالعية عينة البحث األساسية عينة البحث الكمية
العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

4

76.62

11

27.77

11

%111

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2أن عينــة البحــث الكميــة ( )70متســابقين ،عينــة البحــث االســتطالعية

( )4عدائين بنسبة  ، %26.61عينة البحث األساسية ( )77عداء بنسبة . % 11.11

جتاىص العيية :

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

اإلجمالية وذلك قبل قيامة بتطبيق البرنامج في متغيرات (الطول ـ ـ الوزن ـ ـ ـ العمر الزمني ـ ـ العمر

التدريبي) وبعض المتغيرات البدنية والتغيرات (التكوينية-الوظيفية) لعضمة القمب والمستوي الرقمي لسباق
 711متر عدو .
جدول ()2

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث اإلجمالية في

(الطول – الوزن – العمر الزمني – العمر التدريبي)
ن= 00
قياس

وحدة القياس

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

معامل االلتواء

الطول

السنتيمتر

181.86

4.72

181.11

1.10

الوزن

الكيمو جرام

21.70

4.16

68.27

1.77

10.78

1.11

10.71

1.14 -

7.76

1.10

7.41

1.67 -

العمر الزمني
العمر التدريبي

سنة

يتضح من الجدول ( )1أن قيم معامالت االلتواء تنحصر ما بين ( ، )7.21 : 1.61-و جميعيا

تقع ما بين  ، 1±مما يدل عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحـت المنحنـي االعتـدالي فـي متغيـرات
(الطول – العمر الزمني – الوزن – العمر التدريبي) مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث.
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جدول ()2

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في اختبارات القدرات البدنية قيد البحث
ن= 00
اختبار

وحدة القياس

اللوس السفلي والجبًبي
الجشي في الوكبى لوذٍ  51ث
الجشي حىل دائشة
الذوائش الوشلوت

العدد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

معامل

الوسيط

االلتواء

47.46
71.17
4.17
11.02

1.26
1.01
1.18
1.12

47.11
71.11
7.01
11.06

1.17

1.16

1.11

1.28
1.47
1.16
1.47
1.11 -

العدو  01 × 1متر

11.17

11.61

1.82

العذو  51ث
الىثب العشيط هي الثببث
دفع كشٍ غبيَ  3كجن ببليذيي

81.10
7.47
1.17

1.16
1.17
1.18

81.17
7.44
1.11

 1.441.18
 1.111.72

نيمسون لالستجابة الحركية

الثانية

المتر

يتض ــح م ــن الج ــدول ( )4أن ق ــيم مع ــامالت االلتـ ـواء تنحص ــر م ــا ب ــين ( ، )7.76 : 7.01-و

جميعيا تقع ما بين  ، 1±مما يدل عمى أن جميـع أفـراد العينـة قـد وقعـوا تحـت المنحنـي االعتـدالي فـي
اختبارات القدرات البدنية مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث .
جدول ()0

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في التغيرات الوظيفية لمقمب (قيد البحث)

قياس
هعذل الملب أثٌبء الشاحت بطشيمَ السوع ""Ausculation
هعذل الملب بعذ الوجهىد بطشيمَ السوع ""Ausculation
ظغػ الذم االًبسبغي
في الشاحَ
ظغػ الذم االًمببظي
ظغػ الذم االًبسبغي
بعذ الوجهىد
ظغػ الذم االًمببظي
التمصش الذفعي  " EFكفبءٍ الملب "

وحدة القياس
ًبعَ  /دليمَ

هلليوتش صئبك
الٌسبت الوئىيت %

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

62.86
111.17
28.17
177.86
07.17
111.86
66.17

7.17
6.72
7.64
7.11
1.01
4.17
1.71

ن= 00
الوسيط
68.11
111.11
20.11
177.11
07.11
111.11
66.11

يتضح من الجدول ( )0أن قيم معامالت االلتواء تنحصر ما بين ( ، )7.11 : 1.97-و
جميعيا تقع ما بين  ، 1±مما يدل عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحت المنحني االعتدالي في

قياسات التغيرات الوظيفية لمقمب (قيد البحث) مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث.

معامل
االلتواء
 1.171.27
 1.081.17
1.71
1.67
1.71
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جدول ()2

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في التغيرات التكوينية لمقمب (قيد البحث)
ن= 00
قياس
لطش البطيي األيسش ًهبيت االًبسبغ LVEDD
لطش البطيي األيسش ًهبيت التملص LVESD
لطش البطيي األيوي RVD
لطش األريي األيسش LAD
لطش جزس الششيبى األبهش "األوسغي" AOD
سوك الحبجض البطيٌيي IVS
سوك الجذاس الخلفي للبطيي األيسش PWD

وحدة

القياس

المتوسط

االنحراف

الوسيط

الحسابي

المعياري

1.41
7.70
1.87
7.21

1.18
1.12
1.11
1.16

1.41
7.41
1.81
7.21

7.77

1.14

7.71

1.10
1.11

1.12
1.11

1.71
1.11

السٌتيوتش
Cm

معامل

االلتواء
1.72
 1.471.41
1.11
1.11
 1.471.61

يتضح من الجدول ( )6أن قيم معامالت االلتواء تنحصر ما بين ( ، )7.01 : 1.42-و
جميعيا تقع ما بين  ، 1±مما يدل عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحت المنحني االعتدالي في

قياسات التغيرات التكوينية لمقمب (قيد البحث) مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث.
جدول رقم ()1

التوصيف اإلحصائي لعينة البحث في المستوي الرقمي لسباق  011متر عدو
ن= 00
قياس

وحدة القياس

الوستىي الشلوي لسببق  511هتش عذو

الثبًيت

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

11.28

1.17

الوسيط
11.20

معامل
االلتواء
1.11 -

يتضح من الجدول ( )1أن قيمو معامل االلتواء ( ، )7.11 -و تقع ما بين  ، 1±مما يدل

عمى أن جميع أفراد العينة قد وقعوا تحت المنحني االعتدالي في المستوي الرقمي لسباق  711متر
عدو  ،مما يدل عمى تجانس أفراد عينة البحث.

أدوات مجع البياىات:

اســتخدم الباحــث أدوات متعــددة ومتنوعــة لجمــع البيانــات والمســاعدة فــي تنفيــذ الد ارســة األساســية

لمبحث بما يتناسب مع طبيعة البحث والبيانات المراد الحصول عمييا.

استنارات تشحيل البياىات:

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

وسرعة التسجيل وىى :

 استمارة تسجيل القياسات األساسية (العمر الزمني  -الطول -الوزن – العمر التدريبي)
لمعينو قيد البحث مرفق (.)6
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 استمارة تسجيل قياسات القدرات البدنية الخاصة -التغيرات (التكوينية ـ ـ ـ الوظيفية) لعضمو
القمب  -المستوى الرقمي لمعينو قيد البحث مرفق (. )71

املزاجع والبحوث والدراسات املزتبطة بالبحث ( املشح املزجعي) :

قــام الباحــث باالســتعانة بشــبكة المعمومــات الدوليــة و " أكاديميــة البحــث العممــي والتكنولوجيــا

"الشبكة القومية لممعمومات العممية والتكنولوجية " لمحصول عمى احدث الم ارجـع و الد ارسـات العربيـة
و األجنبيــة المرتبطــة بموضــوع البحــث  ،واالســتعانة بــدوريات ونشـرات االتحــاد الــدولي أللعــاب القــوى "
مركز التنمية اإلقميمي بالقاىرة " .
املكابلة الظدصية :

اجــري الباحــث عــدة مقــابالت شخصــية مــع خبـراء العــاب القــوى مرفــق رقــم ( )7وكــان اليــدف مــن

ىــذه المقــابالت ىــو عــرض تحديــد المالمــح لمحتــوي برنــامج العــدو بالمقاومــة والمســاعدة مرفــق (، )1

وتحديد القدرات البدنية الخاصة والتغيرات الوظيفية والتكوينية لعضمو القمب الخاصة بسباق  711متر

عدو مرفق( )74واختباراتيا مرفق (. )70

جدول ()8
اختبارات الكدرات البدىية اخلاصة بشبام  100مرت عدو مزفل رقه ()11
اختبار

اللوس السفلي والجبًبي

وحدة القياس

الغرض من االختبار

العدد

المرونة الديناميكية

نسبه االتفاق %

السرعة " التردد"

الجشي في الوكبى لوذٍ  51ث

الرشاقة

الجشي حىل دائشٍ
الذوائش الوشلوت

الثَبًِيَت

ًيلسىى لالستجببت الحشكيت

التوافق
سرعو رد الفعل

% 011

تحمل السرعة

العذو  11 × 7هتش

السرعة " طول الخطوة "

العذو  51ث
المتر

الىثب العشيط هي الثببث
دفع كشٍ غبيَ  3كجن ببليذيي

القوه المميزة بالسرعة لمرجمين
القوه المميزة بالسرعة لمذراعين

جدول ()9
قياسات التغريات الوظيفية للكلب ( قيد البحث)
قياس

معدل القمب أثناء الراحة بطريقو السمع ""Ausculation
معدل القمب بعد المجيود بطريقو السمع ""Ausculation
ظغػ الذم االًبسبغي
في الشاحَ
ظغػ الذم االًمببظي
ظغػ الذم االًبسبغي
بعذ الوجهىد
ظغػ الذم االًمببظي
التمصش الذفعي  " EFكفبءٍ الملب "

وحدة القياس

الغرض من القياس

نسبه االتفاق %

ًبعَ  /دليمَ

هلليوتش صئبك
الٌسبت الوئىيت %

كفبءٍ الملب

% 011
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جدول ()10
قياسات التغريات التهوييية للكلب (قيد البحث)
قياس

وحدة القياس

لطش البطيي األيسش ًهبيت االًبسبغ LVEDD
لطش البطيي األيسش ًهبيت التملص LVESD
لطش البطيي األيوي RVD
لطش األريي األيسش LAD
لطش جزس الششيبى األبهش "األوسغي" AOD
سوك الحبجض البطيٌي IVS
سوك الجذاس الخلفي للبطيي األيسش PWD

السٌتيوتش

الغرض من القياس




لىٍ وسشعَ اًمببض الملب
سوك الملب

نسبه االتفاق %

% 011

األدوات واألجهزة املشتددمة يف البحث :

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

واألجيزة التي تسيم في إتمام إجراءات البحث وتحقق اليدف منو وىى كاالتي:

األدوات املشتددمة :

 #حمام سباحو  #أحبال وأساتك مطاطة  #مدرجات  #مضمار العاب قوى #صندوق الخطو#

مكعبات بدء  # Start Blok'sتريد ميل  # Treadmillكره سويسرية  #ساعات إيقاف مقرب زمنيا

إلى اقرب  711/7من الثانية  #منحدر  #مدرجات  #المظمة اليوائية #أحبال وأساتك مطاطو #

أقماع  #حواجز  #أثقال مسحوبو  #حفره وثب طويل  #جاكيت أثقال #دراجات بخاريو .

األجهزة املشتددمة :

 جياز الرستاميتر لقياس الطول و ميزان طبي لقياس لقياس وزن الجسم .
 جياز قياس ضغط الدم.

 جيـ ـ ـ ــاز فحـ ـ ـ ــص القمـ ـ ـ ــب بالموجـ ـ ـ ــات فـ ـ ـ ــوق الصـ ـ ـ ــوتية والـ ـ ـ ــدوبمر الممـ ـ ـ ــون لمش ـ ـ ـ ـرايين

 Echocardiographyموديل . Sonosite M-TURBO
اون القدرات البدهىٍ الخاصٍ بسباق  011متر عدو :

تم التوصل إلى اىم القدرات البدنية الخاصة التي يعتمد عمييا سباق  711متر عدو من خالل

استطالع رأي خبراء العاب القوي الذي قام بو الباحث مرفق رقم ( )74حول تحديد اىم القدرات البدنية
الخاصة بسباق  711متر عدو.
الدراسات االستطالعية:
الدراسة االستطالعية األولي:

تــم أج ـراء ى ــذه الد ارســة يــوم األربع ــاء ( )2177/1/77م عمــى عينــة قوامي ــا ( )4مــن نفــس مجتم ــع

البحــث وخــارج العينــة األساســية عمــى جيــاز فحــص القمــب بالموجــات فــوق الصــوتية والــدوبمر الممــون
لمشرايين  Echocardiographyموديل  Sonosite M-TURBOوذلك بغرض:

11

 التأكد من مواقيت عمل وأيام تواجد الطبيب القائم بأجراء القياس عمي الجياز ومعرفة
المدة الالزمة إلجراء القياس لعينو البحث.

 تسييل نقل العينة وتنظيم وترتيب دخول أفراد العينة لحجرة األشعة.
الدراسة االستطالعية الثاىية:

قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية الثانية خالل الفترة من الخميس ( )2177/1/79م

وحتى االثنين ( )2177/1/21م وذلك عمى عينة قواميا ( )4من نفس مجتمع البحث وخارج العينة

األساسية وقام بتطبيق االختبارات المحددة وذلك لألغراض التالية:

 التحقق من سالمة وصالحيو األجيزة واألدوات ومعالجو المعوقات ان وجدت.

 تحديد الزمن الذي تستغرقو التدريبات واالختبارات والقياسات قيد البحث .
الكياسات الكبلية :

تم القياس القبمي لعينة البحث التجريبية في المستوي الرقمي وقياسات (الطول ـ ـ ـ الوزن) يوم

الثالثاء الموافق( )2177/1/24م و اختبارات القدرات البدنية يوم األربعاء الموافق( )2177/1/20م

بإستاد بنيا الرياضي  ،وقياس التغيرات (الوظيفية ـ ـ ـ التكوينية) لمقمب يومي الخميس والجمعة ( 26ـ ـ ـ

 )2177/7/21م بمركز الفؤاد لألشعة والتحاليل المركز الرئيسي ـ ـ ـ بنيا .

بزىامخ العدو باملكاومة واملشاعدة :
ماهية الربىامخ التدرييب :

يعتبر البرنامج التدريبي من الوسائل األساسية التي يتبعيـا الباحـث لتحقيـق أىـداف بحثـو ،لـذا فقـد ارعـى

الباحــث األســس العمميــة ومبــادئ ونظريــات التــدريب الرياضــي مــن خــالل االطــالع عمــى والمســح المرجعــي
لممراجع و الدراسات السابقة لعدد كبير من المراجع التي تناولت سـباق  711متـر عـدو وبـرامج تـدريبات العـدو
بالمقاومة والمساعدة وذلك بجانب استطالع رأي الخبراء في مجال تدريب ألعاب القوى مرفق (.)7

اخلطوات اإلجزائية الستدداو العدو باملكاومة واملشاعدة:

تم استخدام تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة في ضوء األسس العممية لعمم التدريب الرياضي
من خالل االتي :

حتديد اهلدف مً استدداو تدريبات العدو باملكاومة واملشاعدة :

 تحسين المستوى الرقمي لناشئ  711متر عدو قيد البحث من خالل تحسين
مستوى القدرات البدنية وتغيرات القمب (قيد البحث) .

األسص اليت وضعت عليها تدريبات العدو باملكاومة واملشاعدة :

 تحديد اليدف و خصائص المرحمة السنية والفترة التي يطبق فييا تدريبات العدو
بالمقاومة والمساعدة باإلضافة إلى تحديد مدة البرنامج التدريبي واجمالي عدد

الوحدات التدريبية.
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حتديد فرتة تطبيل تدريبات العدو باملكاومة واملشاعدة :

يـذكر " ميشل كالرك "  )6106( Michael a. Clark et alم :أن الفتـرة المناسـبة لدعـداد

لممسابقات الرياضية غالبا ما تتراوح بين  7 -6أسابيع)711 : 47( .

يــري " االتحـــاد الـــدولي أللعـــاب القـــوى " ( )6100م نقــال عــن سيســـك  )6110( cissikم :ان

تكون فتره البرنامج التدريبي لتدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة من  7 – 6أسـابيع وان تكـون مـن مـرتين الـي

ثالثــة وان ي ـتم الفصــل بــين الوحــدات التدريبيــة بمــا ال يق ـل عــن  12ســاعو الن الجيــاز العصــبي يأخــذ وقــت
أطول في استعادتو عن القمب واألوعية الدموية )9 :1( .

وم ــن خ ــالل إط ــالع الباح ــث عم ــى البـ ـرامج التدريبي ــة الس ــابقة م ــن خ ــالل المس ــح المرجع ــي الش ــامل

لمد ارســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة والم ارجــع العمميــة وجــد أن مــده الب ـرامج التدريبيــة لتــدريبات العــدو بالمقاومــة
والمساعدة تراوحت من ( )71 : 6أسابيع  ،وتم تطبيقيا اغمبيا في فتره األعداد الخاص.

وف ــى ض ــوء م ــا س ــبق وبع ــد اس ــتطالع راي الس ــاده الخبـ ـراء مرف ــق رق ــم ( )1امك ــن لمباح ــث تحدي ــد م ــدة

البرنامج المقترحة ( 7أسابيع بواقع  1وحدات أسبوعيا بأجمالي  24وحدة تدريبية) .

حتديد طدة وححه احلنل التدرييب لتدريبات العدو باملكاومة واملشاعدة:

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

( )6102م :ان التدريب باستخدام درجات مختمفة من شده األحمال التدريبية يؤدي الي سرعو
تحسن مستوي القدرات البدنية والفسيولوجية )16 :47( .

يري كل من " باجيرو مينا  ,جونزلز بادالو Bachero-Mena, B., & González-

 )6102( Badillo, J. J.م :ان يتم تدريب العدو بالمقاومة باستخدام الحمل التدريبي (العالي) ،
ولتحسين المرحمة األولية من التسارع حتي  11م  ،بأحمال  % 21من وزن الجسم  ،ولتحسين مرحمو

التسارع عالية السرعة نستخدم أحمال من  % 72.0 : 0من وزن الجسم )2904 : 16(.

ويؤكد عمي ذلك كل من "ميراي  ,ىارس  ,ادمس  ,جوزيف  ,دي بيمسو Murray, J, Harris,

 6101 Adams, K. J. Joseph Berning, J. DeBeliso, M C.م ( :)06حيث أشاروا
الي ان افضل األحمال التدريبية أداء تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة ىو الحمل التدريبي األقصى.
جدول رقم ()00
درجو الحمل

شدتو

حجم (تكرار)

اقصي

%711-71

0-7

متوسط

%10-60

77 - 1

اقل من المتوسط

%61-01

21 - 72

وبناء عمي مـا سـبق عرضـو وبعـد اسـتطالع راي السـاده خبـراء تـدريب العـاب القـوي مرفـق رقـم ( )1قـد قـام الباحـث

باختيار درجو الحمل (األقصى) وذلك لمناسبتو لطبيعة البحث ولمفترة التدريبية.
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جدول رقه ()12
متوسط شده الحمل التدرىبي (تدرىبات الغدو بالمقاومٍ والمساعدٌ ,الحزء الفهي )
شكل ()1

متوسط شدة الحمل التدرٌبً خالل األسابٌع التدرٌبٌة

الوحدة التدريبية:

تكونت الوحدة التدريبية من ثالثة أجزاء رئيسية وىي كاالتي :

أ ـ اإلمحــــــاء :

اشتممت تدريبات اإلحماء عمى الجري حول الممعب و مجموعو مختاره من األلعاب الصغيرة

وتمرينات اطاالت مرفق رقم ( )4وذلك بيدف :

 رفع درجة ح اررة الجسم وتييئتو لمحمل التدريبي فضال عن الحماية من اإلصابات.
 تييئو الجياز القمبي الوعائي.

ب -اجلزء الزئيــــشي :

 .0الجزء الفني الخاص بسابق  711م عدو مرفق رقم (.)0
 .2تدريبات العدو بالمقاومة مرفق رقم (.)6

 عمي اليابس ـ ـ ـ الرمال ـ ـ داخل الوسط المائي

 .1تدريبات العدو بالمساعدة مرفق رقم (.)1

جـ  -اخلتـــــاو :

اشتممت تدريبات الختـام مرفق رقم ( )9عمى تدريبــات الجري الخفيـف وبعض المرجحات

واالىت اززات الخاصة بالذراعين والرجمين والجدول التالي يوضح التوزيع الزمني لموحدة التدريبية.
حدول ()01
التوزىػ الزمهي للوحدٌ التدرىبىٍ
أجزاء الوحدة

اإلحماء

الجزء الرئيسي

الختام

اإلجمالي

الزمن

 00ق

11

0ق

 31دقيقو
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تطبيل الربىامخ التدرييب املكرتح:

تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عمى عينة البحث ابتداء من يوم األحد الموافق

( )2177/1/29م حتى يوم الجمعة الموافق ( )2177/9/27م ( )7أسابيع بواقع ( )1وحدات تدريبية
كل أسبوع أيام (األحد  ،األربعاء  ،الجمعة) مرفق ( ، )7مرفق( )72بستاد بنيا الرياضي " الممعب

الرئيسي والفرعي – حمام السباحة " عمى أفراد عينة البحث األساسية  ،والجدول التالي يوضح

المحتوى العام لمبرنامج التدريبي المقترح .

حدول ()01

المحتوً الغان للبرهامخ التدرىبي المقترح

0

عدد األسابيع

2

6

الوحدات التدريبية في األسبوع

2

2

إجمالي الوحدات التدريبية

62

2

إجمالي زمن الوحدة التدريبية بالدقيقة

31

0

إجمالي زمن التطبيق في األسبوع بالدقيقة

611

2

الزمن الكمي لتطبيق البرنامج بالدقيقة

6021

اإلعداد الخاص

ن

المتغىــــــرات

التوزىػ الزمهي

الفترٌ

:

الكياض البعدي

تم أجراء القياس البعدي لعينة البحث التجريبية في المستوي الرقمي يوم السبت

الموافق( )2177/9/22م والقدرات البدنية يوم االثنين الموافق( )2177/9/24م بإستاد بنيا الرياضي
(الممعب الرئيسي) ،وقياس التغيرات (التكوينية-الوظيفية) لمقمب يومي الثالثاء واألربعاء الموافقين

( )2177/9/26 -20م بمركز الفؤاد لألشعة والتحاليل المركز الرئيسي ـ ـ ـ بنيا ،بنفس األجيزة
واألدوات التي تمت في القياسات القبمية وتوحيد أماكن القياس والشروط والتعميمات وبنفس المساعدين

القائمين بعمميو القياس.

املعاجلات اإلحصائية:

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

المناسبة لتحقيق األىداف والتأكد من صحة الفروض  ،بمعيد الدراسات اإلحصائية بجامعو القاىرة من
خالل البرنامج اإلحصائي لمحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية الذي يرمز لو بالرمز ( SPSS

 )IBM Statistics) (Version24من خالل البرنامج اإلحصائي (. )Excel
 .7المتوسط الحسابي

 .2الوسيط

 .1االنحراف المعياري

 .4النسب المئوية لمتغير

 .0االلتواء

 .6اختبار  (T. Testت ) لممجموعة الواحدة
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عزض ومياقظة اليتائخ وتفشريها:
عزض اليتائخ :

جدول ()11
داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في القدرات البدنية قيد البحث
ن = 11

االختبارات
الممس السفمي والجانبي

وحدة

القياس

القياس القبمي
المتوسط

القياس البعدي
االنحرف
ا

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسط

الفروق

قيمة

"ت"

وداللتيا

22.02

0.32

20.20

0.22

6.61

*3.02

20.22

1.36

21.20

1.21

6.20

*00.22

2.10

1.02

2.12

1.02

1.60

*0.21

00.32

1.11

00.11

1.11

1.01

*2.23

0.02

1.12

0.21

1.13

1.01

*3.16

العدو  01 × 1متر

00.22

1.10

02.30

1.22

0.32

*2.33

العدو  01ث

20.61

0.02

20.31

1.22

1.11

*6.00

6.20

1.16

6.02

1.12

1.02

*01.22

0.66

1.00

0.10

1.60

1.23

*2.16

الجري في المكان لمده  00ث

عدد

الجري حول دائرة
الدوائر المرقمة
نيمسون لالستجابة الحركية

الوثب العريض من الثبات
دفع كره طبيو  2كجم باليدين

ثانية

متر

* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى  1.10ودرجات حرية 0.206 = 01

يتضح من الجدول ( )70وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي في جميع المتغيرات البدنية
الخاصة لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت) المحسوبة تتراوح ما بين ( )77.74 : 2.77وىي أكبر من قيمة (ت)

الجدولية عند مستوى . 1.10
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شكل ()6

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في القدرات البدنية الخاصة (قيد البحث)
جدول رقم ()11
داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى فً التغٌرات الوظٌفٌه للقلب قٌد البحث ن = ()11
القياس القبمي
وحدة القياس

قياس
معدل القمب أثناء الراحة بطريقو السمع ""Ausculation
معدل القمب بعد المجيود بطريقو السمع ""Ausculation

ظغػ الذم االًبسبغي
ظغػ الذم االًمببظي
ظغػ الذم االًبسبغي
ظغػ الذم االًمببظي

ًبعَ /دليمَ

في الشاحَ

هلليوتش صئبك
بعذ الوجهىد

التمصش الذفعي  " EFكفبءٍ الملب "

الٌسبت
الوئىيت %

المتوسط

القياس البعدي
االنحرف
ا

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسط

الفروق

قيمة

"ت"

وداللتيا

22.16

0.22

20.20

0.21

0.61

*3.12

000.61

2.11

023.22

2.11

0.22

*0.21

11.31

6.02

12.20

0.16

0.13

*0.02

062.16

6.20

066.22

6.12

0.13

*2.20

36.02

0.22

30.13

0.21

0.20

*6.30

000.22

2.22

022.16

2.12

6.30

*02.11

22.13

0.02

21.02

0.60

0.13

*2.11

* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى  1.10ودرجات حرية 0.206 = 01

يتضح من الجدول ( )76وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي في جميع التغيرات
الوظيفية لمقمب لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت) المحسوبة تتراوح ما بين ( )71.11 : 2.90وىي أكبر من قيمة

(ت) الجدولية عند مستوى . 1.10
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شكل ()2

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في التغيرات الوظيفية لمقمب (قيد البحث)
جدول ()11
داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى فً التغٌرات التكوٌنٌه للقلب قٌد البحث
ن = ()11
قياس

وحدة
القياس

القياس القبمي
المتوسط

القياس البعدي
االنحرف
ا

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

متوسط
الفروق

قيمة

"ت"

وداللتيا

لطش البطيي األيسش ًهبيت االًبسبغ LVEDD

0.21

1.11

0.06

1.01

1.06

*2.01

لطش البطيي األيسش ًهبيت التملص LVESD

2.21

1.10

2.22

1.11

1.12

*2.12

لطش البطيي األيوي RVD

0.13

1.02

0.30

1.02

1.06

*2.06

2.11

1.11

2.22

1.02

1.02

*2.10

لطش جزس الششيبى األبهش "األوسغي" AOD

2.20

1.12

2.20

1.02

1.02

*2.00

سوك الحبجض البطيٌيي IVS

0.02

1.11

0.63

1.12

1.00

*6.32

سوك الجذاس الخلفي للبطيي األيسش PWD

0.06

1.12

0.22

1.06

1.60

*2.13

لطش األريي األيسش LAD

السٌتيوتش

* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى  1.10ودرجات حرية 0.206 = 01

يتضح من الجدول ( )71وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي في جميع التغيرات التكوينية
لمقمب ( قيد البحث ) لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت) المحسوبة تتراوح ما بين ( )6.02 :2.96وىي أكبر من قيمة

(ت) الجدولية عند مستوى . 1.10
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شكل ()2
داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في التغيرات التكوينية لمقمب (قيد البحث)

جدول رقم ()11
داللة الفروق بٌن القٌاس القبلً والبعدى فً المستوي الرقمً لسباق  111م عدو ن = ()11
قياس

الوستىي الشلوي لسببق  511م عذو

وحدة
القياس
الثبًيت

القياس القبمي
المتوسط

القياس البعدي
االنحرف
ا

الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط

الحسابي

المعياري

00.12

1.12

00.22

1.12

قيمة

متوسط
الفروق
1.01

"ت"

وداللتيا
*2.11

* قيمة " ت " الجدولية عند مستوى  1.10ودرجات حرية 0.206 = 01

يتضح من الجدول ( )77وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس البعدي في المستوي الرقمي لصالح
القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت) المحسوبة ( )7.11وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى . 1.10

شكل ()0

داللة الفروق بين القياس القبمي والبعدي في المستوي الرقمي لسباق  011م عدو (قيد البحث)
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جدول ()03

نسبة التغير المئوية في اختبارات القدرات البدنية الخاصة لمعينو قيد البحث
ن = 00
المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

22.02

20.20

0.60

20.22

21.20

2.36

2.10

2.12

2.62

00.32

00.11

0.26

0.02

0.21

00.12

العدو  01 × 1متر

00.22

02.30

2.20

العدو  01ث

20.61

20.31

1.31

6.20

6.02

0.23

0.66

0.10

3.22

وحدة القياس

اختبار

الممس السفمي والجانبي
الجري في المكان لمده  00ث

لمقياس القبمي

عدد

الجري حول دائرة
الدوائر المرقمة

ثانية

نيمسون لالستجابة الحركية

الوثب العريض من الثبات

متر

دفع كره طبيو  2كجم باليدين

لمقياس البعدي

نسبة التغير %

يتضح من الجدول رقم ( )79وجود نسب التغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة األساسية

فى اختبارات القدرات البدنية الخاصة (قيد البحث) ،حيث كانت أعمي فروق في نسب تغير في
اختبار " دفع كره طبيو  1كجم باليدين " حيث بمغت  % 9.17وكانت أقل فروق في نسب التغير في

اختبار" العدو  71ث "  ،حيث بمغت .% 1.91
جدول ()61

نسبة التغير في التغيرات الوظيفية لمقمب (قيد البحث)
ن = 00
وحدة القياس

قياس
معدل القمب أثناء الراحة بطريقو السمع ""Ausculation
معدل القمب بعد المجيود بطريقو السمع ""Ausculation
ظغػ الذم االًبسبغي
ظغػ الذم االًمببظي
ظغػ الذم االًبسبغي
ظغػ الذم االًمببظي
التمصش الذفعي  " EFكفبءٍ الملب "

ًبعَ /دليمَ

في الشاحَ
هلليوتش صئبك

بعذ الوجهىد
الٌسبت الوئىيت %

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

22.16

20.20

0.31

000.61

023.22

0.12

11.31

12.20

0.23

062.16

066.22

1.22

36.02

30.13

0.02

000.22

022.16

0.30

22.13

21.02

0.22

لمقياس القبمي

لمقياس البعدي

نسبة التغير %

25

يتضح من الجدول رقم ( )21وجود نسب التغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة األساسية

في قياسات التغيرات الوظيفية لمقمب (قيد البحث) ،حيث كانت أعمي فروق في نسب تغير في قياس

" ضغط الدم االنقباضي بعد المجيود " حيث بمغت  % 7.97وكانت أقل فروق في نسب التغير في

قياس" ضغط الدم االنقباضي في الراحة "  ،حيث بمغت .% 1.77
جدول ()60

نسبة التغير في التغيرات التكوينية لمقمب قيد البحث

ن = 00

المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي

لطش البطيي األيسش ًهبيت االًبسبغ LVEDD

0.21

0.06

6.66

لطش البطيي األيسش ًهبيت التملص LVESD

2.21

2.22

6.20

0.13

0.30

2.11

2.11

2.22

2.12

2.20

2.20

2.66

سوك الحبجض البطيٌي IVS

0.02

0.63

3.26

سوك الجذاس الخلفي للبطيي األيسش PWD

0.06

0.22

02.10

وحدة القياس

قياس

لطش البطيي األيوي RVD

لمقياس القبمي

السنتيمتر

لطش األريي األيسش LAD

Cm

لطش جزس الششيبى األبهش "االوسغي" AOD

لمقياس البعدي

نسبة التغير %

يتضح من الجدول رقم ( )27وجود نسب تغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة
األساسية في التغيرات التكوينية لمقمب قيد البحث  ،حيث كانت أعمي نسب تغير في قياس " سمك

الجدار الخمفي لمبطين األيسر  " PWDحيث بمغت  ،%77.10وكانت أقل فروق في نسب التغير
في قياس " قطر البطين األيسر نياية االنبساط  " LVEDDوالتي بمغت. %2.22
جدول ()66

نسبة التغير في المستوي الرقمي لسباق  011م عدو قيد البحث
قياس

وحدة القياس

الوستىي الشلوي لسببق  511م عذو

الثانية

المتوسط الحسابي
لمقياس القبمي

00.12

المتوسط الحسابي

ن = 00

لمقياس البعدي
55.11

نسبة التغير %

1.20

يتضح من الجدول رقم ( )22وجود نسب تغير بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة األساسية

في قياس " المستوي الرقمي لسباق  711متر عدو "  ،حيث بمغت نسبو التغير . % 1.70
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مهاقشٍ الهتائخ وتفسىروا:
في ضوء التحميل اإلحصائي لبيانات البحث واالعتماد عمى المراجع العممية والدراسات السابقة

يتعرض الباحث في ىذا الجزء الى مناقشة نتائج البحث بعد عرضيا في جداول وتم التعميق عمييا ،
وتوضيحا لسير المناقشة فقد رأي الباحث أن يتم ذلك عمى عدة محاور أساسية تتمشى في ترتيبيا

المنطقي مع فروض ونتائج البحث عمى النحو التالي:
مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض االول والذى ىص على :

" توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والبعدي في القدرات البدنية الخاصة
وبعض التغيرات (الوظيفية ــ التكوينية) لمقمب لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات العدو
بالمقاومة والمساعدة " .

يتضح من نتائج جدول رقم ( )70وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس

البعدي في جميع المتغيرات البدنية الخاصة لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت) المحسوبة

تتراوح ما بين ( )77.74 : 2.77وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى معنوي ()1.10

لممجموعة التجريبية  ،حيث أنو في اختبار(الممس السفمي والجانبي) بمغ مجموع متوسط الفروق بين
القياسين القبمي و البعدي ( )2.21فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )9.07أما في اختبار (الجري
في المكان لمده  00ث) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )2.40وقيمة

(ت) المحسوبة بمغت ( ، )77.74واختبار (الجري حول دائرة) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين
القياسين القبمي والبعدي ( )1.20وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )0.11وكذلك اختبار (الدوائر

المرقمة) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )1.71وقيمة (ت) المحسوبة
بمغت ( ، )6.49واختبار " نيمسون لالستجابة الحركية " فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين

القياسين القبمي والبعدي ( )1.71وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )9.12واختبار " العدو 01 × 1
متر " فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )7.91وقيمة (ت) المحسوبة

بمغت ( ، )7.99وكذلك اختبار (العدو 01ث) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي
والبعدي ( )1.11وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )2.77و اختبار (الوثب العريض من الثبات) فقد

بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )1.71وقيمة (ت) المحسوبة بمغت

( ، )71.66واختبار (دفع كره طبيو  2كجم باليدين) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين
القبمي والبعدي ( )1.49وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )7.12ومما سبق يتبين ان ىناك تطو ار
إيجابيا قد ظير في الفروق المعنوية في نتائج القياسين القبمي والبعدي (لممجموعة التجريبية) ولصالح

القياس البعدي في جميع االختبارات البدنية الخاصة  ،ويعزى الباحث ىذا التحسن الى تدريبات العدو
بالمقاومة "  " Resistant speed exercisesعمي األرض وداخل الوسط المائي و تدريبات العدو
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بالمساعدة "  " Assistant speed exercisesوتدريبات اإلعداد الميارى و اإلحماء المختارة

والمنتقاة والتي من شأنيا تحسين وتطوير القدرات البدنية الخاصة.

حيث يري كل من "عويس الجبالي وتامر الجبالي" ( )6102م  :ان تدريبات السرعة

بالمقاومة و المساعدة ليا دور كبير في تطوير القدرات البدنية لمتسابقي المسافات القصيرة  ،حيث

من خالل أدائيا يتم تطوير اكثر من قدره في وقت واحد )491 : 22( .

ويتفق كل من " رحيم رويح حبيب  ,كريم عبد الحسين الجابر " ( )6102م ( )00مع "

أيمان محمد إبراىيم " ( )6106م ( )0و عاطف رشاد خميل  ,محمد جابر عبد الحميد ()6113

م ( )03و أبو المكارم عبيد أبو الحمد ( )6112م ( : )2أن حيث كانت اىم نتائجو ان الستخدام
تدريبات العدو بالمساعدة اثر إيجابي عمي تحسين المتغيرات البدنية لمعينو قيد البحث.

وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل من " فاديو احمد عبد العزيز  ,محمد الديسطي عوض

 ,احمد فؤاد منصور " ( )6100م ( )62و " باجيرو مينا  ,جونزلز بادالو Bachero-Mena,
 )6102( B., & González-Badillo, J. J.م ( )22و"رحيم رويح حبيب ,كريم عبد الحسين

الجابر" ( )6102م ( )02و "حنان السيد عبد الفتاح" ( )6112م ( :)06حيث كانت اىم نتائج
دراستيم ان الستخدام تدريبات العدو بالمقاومة اثر إيجابي عمي تحسين المتغيرات البدنية لمعينو قيد

البحث.

كما يتضح من نتائج جدول رقم ( )76وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي

والقياس البعدي في جميع التغيرات الوظيفية لمقمب قيد البحث لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (

ت ) المحسوبة تتراوح ما بين ( )71.11 :2.90وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى
 ، 1.10حيث أنو في قياس (معدل القمب أثناء الراحة بطريقو السمع " )"Ausculationبمغ

مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( )7.21فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة

( ، )9.11أما في قياس (معدل القمب بعد المجيود بطريقو السمع " )"Ausculationفقد بمغ
مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )7.64وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ،)0.71و

قياس (ضغط الدم االنبساطي في الراحة) بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي

( )7.19فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )0.76و قياس (ضغط الدم االنقباضي في الراحة) بمغ
مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( )7.19فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة

( ، )4.10أما في قياس (ضغط الدم االنبساطي بعد المجيود) فقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين
القياسين القبمي والبعدي ( )7.40وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ،)2.90و قياس (ضغط الدم
االنقباضي بعد المجيود) بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( )2.97فيما

بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )71.11و قياس (التقصر الدفعي  " EFكفاءه القمب ") بمغ مجموع
متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( )7.19فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة (. )6.11
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كما تضح من نتائج جدول رقم ( )71وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي

والقياس البعدي في جميع التغيرات التكوينية لمقمب قيد البحث لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة
(ت) المحسوبة تتراوح ما بين ( )6.02 :2.96وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى

 1.10لممجموعة التجريبية  ،حيث أنو في قياس(قطر البطين األيسر نياية االنبساط )LVEDD
بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( )1.72فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة

( ، )6.01أما في قياس (قطر البطين األيسر نياية التقمص  )LVESDفقد بمغ مجموع متوسط

الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )1.17وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )1.11وقياس (قطر

البطين األيمن  )RVDفقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )1.72وقيمة
(ت) المحسوبة بمغت ( ، )6.02قياس(قطر األذين األيسر  )LADبمغ مجموع متوسط الفروق بين
القياسين القبمي و البعدي ( )1.74فيما بمغت قيمة (ت) المحسوبة ( ، )1.10أما في قياس (قطر
جذر الشريان االبير "االورطي"  )AODفقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي
والبعدي ( )1.74وقيمة (ت) المحسوبة بمغت ( ، )1.07وقياس (سمك الحاجز البطيني  )IVSفقد

بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي والبعدي ( )1.77وقيمة (ت) المحسوبة بمغت

( ، )2.96وقياس (سمك الجدار الخمفي لمبطين األيسر  )PWDفقد بمغ مجموع متوسط الفروق بين
القياسين القبمي والبعدي ( )1.27وقيمة (ت) المحسوبة بمغت (.)4.19

ومما سبق عرضو يتبين ان ىنالك تطو ار إيجابيا قد ظير في الفروق المعنوية في نتائج القياسين

القبمي والبعدي (لممجموعة التجريبية) ولصالح القياس البعدي في جميع قياسات التغيرات الوظيفية

لمقمب (قيد البحث) ،ويعزى الباحث ىذا التحسن الى تدريبات العدو بالمقاومة " Resistant speed
 " exercisesعمي األرض وداخل الوسط المائي و تدريبات العدو بالمساعدة Assistant speed

"  " exercisesوتدريبات اإلعداد الميارى و اإلحماء المختارة والمنتقاة والتي من شأنيا تحسين
وتطوير التغيرات " الوظيفية والتكوينية " لمقمب.

ويؤكد عمي ذلك " ريان مك جل"  )6102( Ryan McGillم  :حيث يري ان لتدريبات العدو

بالمساعدة والمقاومة بشدات مختمفة دو ار كبير في تطوير مستوي التغيرات الفسيولوجية ،حيث ان
ىناك العديد من األبحاث العممية الحديثة التي تشير الي أىميتيا في برامج التدريب الرياضي لعدائي

المسافات القصيرة )71 : 06( .

كما يذكر كل من " ماكاروك  ,سوزنكي  ,ساكويز" Makaruk, B., Sozański, H.,

 )6102( Makaruk, H., & Sacewicz, Tم :ان تدريبات العدو سواء كانت بالمقاومة أو
المساعدة تعمل عمي وتكيف قمب العداء مع االداءات التي تتطمب السرعة العالية)727:46( .

كما تتفق أيضا نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قام بيا كل من " كالرك كنيث ,كوري

ممير  ,ديفد " Clark, Kenneth; Walts, Cory; Miller, Anthony; Stearne, David
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( )6101م ( )23حيث كانت اىم النتائج وجود فروق تحسن في المتغيرات الفسيولوجية استخدمت
تدريبات العدو بالمقاومة .

وبناء عمي ما سبق عرضو من نتائج لمدراسات السابقة وأراء لممراجع العممية التي تناولت

تدريبات العدو بالمقاومة " " Resistant speed exercisesو تدريبات العدو بالمساعدة "
 " Assistant speed exercisesيكون قد امكن لمباحث التأكد من صحة الفرض األول الذي

ينص عمي  " :توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والبعدي في القدرات البدنية

الخاصة وبعض التغيرات (الوظيفية ــ التكوينية) لمقمب لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات

العدو بالمقاومة والمساعدة " .

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

" توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والبعدي في المستوى الرقمي لعدائي
 011متر عدو لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة "

يتضح من نتائج جدول رقم ( )77وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس القبمي والقياس
البعدي في المستوي الرقمي لسباق  711م عدو قيد البحث لصالح القياس البعدي  ،إذ أن قيمة (ت)
المحسوبة ( )7.11وىي أكبر من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى  ، 1.10وىي أكبر من قيمة

(ت ) كما بمغ مجموع متوسط الفروق بين القياسين القبمي و البعدي ( ، )1.71ومما سبق عرضو

يتبين ان ىنالك تطو ار إيجابيا قد ظير في الفروق المعنوية في نتائج القياسين القبمي والبعدي

(لممجموعة التجريبية) ولصالح القياس البعدي في قياس المستوي الرقمي لسباق  711م عدو (قيد

البحث) ،ويعزى الباحث ىذا التحسن إلى تدريبات العدو بالمقاومة " Resistant speed
 " exercisesعمي األرض وداخل الوسط المائي وتدريبات العدو بالمساعدة Assistant speed

"  " exercisesوتدريبات اإلعداد الميارى و األحماء المختارة والمنتقاة والتي من شأنيا تحسين
وتطوير المستوي الرقمي لسباق  711م عدو .

وىذا يتفق مع ما أشارت إليو نتائج الدراسة التي قامت بيا " حيدر فميح حسن "  6101م

( :)71حيث أشارت نتائج دراستيا الي ان استخدام تدريبات العدو بالمقاومة ضمن الوحدات التدريبية
أدي الي تطوير المستوي الرقمي لسباق  211متر عدو.

ويري كل " ديالن ىاكس  )6101( Dylan Hicks ،م (: )26حيث أشارت نتائج دراستيم

الي ان اىم النتائج ان تدريبات العدو بالمقاومة " " Resistant speed exercisesوتدريبات

العدو بالمساعدة "  " Assistant speed exercisesأدت الي تطوير زمن الطيران واالتصال
باألرض والمستوي الرقمي لسباقات العدو .
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كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كل من " محمد احمد عبده  ,محمد محمد احمد

الضيراوي  ,ايمن احمد البدراوي  ,محمد الحسيني المتولي " ( )6102م ( : )62حيث أشارت اىم
نتائج دراستيم الي تطوير المستوي الرقمي لسباق  211متر عدو نتاج استخدام تدريبات العدو

بالمقاومة وتدريبات العدو بالمساعدة في التدريب الواحد .
ويري " ريان ماك جل"

 )6102( Ryan McGillم  :ان لتدريبات العدو بالمقاومة

والمساعدة فائدة عظيمو في تحسين المستوي الرقمي لمتسابقي  711حيث ان تدريبات العدو

بالمقاومة تعمل عمي تحسين طول الخطوة بينيا تعمل تدريبات العدو بالمساعدة عمي تحسين تردد

الخطوة )21 – 79 : 06( .

وبناء عمي ما سبق عرضو من نتائج لمدراسات السابقة وأراء لممراجع العممية التي تناولت

تدريبات العدو بالمقاومة " " Resistant speed exercisesو تدريبات العدو بالمساعدة "
 " Assistant speed exercisesيكون قد امكن لمباحث التأكد من صحة الفرض األول الذي

ينص عمي  " :توجد فروق دالو إحصائيا بين متوسط القياسين القبمي والبعدي فى المستوى

الرقمي لعدائي  011متر عدو لصالح القياس البعدي نتيجة تطبيق تدريبات العدو بالمقاومة
والمساعدة" .

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

" توجد نسب تغير في القدرات البدنية الخاصة وبعض التغيرات (الوظيفية ــ التكوينية) لمقمب لصالح

القياس البعدي "

يوضــح الجــدول رقــم ( )79نســب التغيــر بــين متوســطات القياســين (القبمــي والبعــدي) لممجموعــة

التجريبي ــة ف ــي الق ــدرات البدني ــة الخاص ــة قي ــد البح ــث ويوض ــح الج ــدول النس ــبة المئوي ــة لنس ــب التغي ــر
لمتوسطات القياسات البعدية عن متوسطات القياسات القبمية وىى كاآلتي :

اختبـار " الممس السفمي والجـانبي" وصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي عـن القيـاس القبمـي

الي (. %)0.27

ويعــزى الباحــث ىــذا التحســن إلــى تــدريبات العــدو بالمقاومــة "Resistant speed exercises

"وخاصو تدريبات رقم ( )7 ، 1و تدريبات العدو بالمقاومة في الوسط المائي وخاصو التدريب رقـم (1

 ،)71 ، 7 ،و تدريبات العدو بالمساعدة "  " Assistant speed exercisesوخاصو تدريبات رقم
( )2و ت ــدريبات اإلع ــداد المي ــارى و ت ــدريبات اإلحم ــاء وخاص ــو ت ــدريبات رق ــم ( ، )71، 2حي ــث ان

جميــع التــدريبات التــي أدت بــدورىا الــى تحســن الســرعة ،حيــث ان أداء تمــك التــدريبات يســتيدف تنميــو

السرعة األمر الذي أدي بدوره الي تنميو المرونة الديناميكية لمعينو قيد البحث .
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واختبار " الجري في المكان لمده  00ث " وصمت نسبة التغير في القيـاس البعـدي عـن القيـاس
القبمي الي (. %)6.92

ويعــزى الباحــث ىــذا التحســن الــى تــدريبات العــدو بالمقاومــة "Resistant speed exercises

"وخاصــو تــدريبات رقــم ( )71 ، 9 ، 1 ، 6 ، 4 ، 7و تــدريبات العــدو بالمقاومــة فــي الوســط المــائي

وخاصو التدريب رقم ( ،)0 ، 4و تدريبات العدو بالمسـاعدة "  " Assistant speed exercisesو

تدريبات اإلعداد الميـارى وخاصـو التـدريب رقـم ( " 76أ " ) و ( )77و تـدريبات اإلحمـاء  ،حيـث ان

جميــع التــدريبات التــي أدت بــدورىا الــى تحســن ســرعو التــردد ،حيــث ان أداء تمــك التــدريبات يســتيدف
تنميو سرعو التردد األمر الذي أدي بدوره الي تنميو وتحسين سرعو تردد الخطوات لمعينو قيد البحث .

اختبــار " الجـــري حـــول دائـــرة " وص ــمت نس ــبة التحس ــن ف ــي القي ــاس البع ــدي ع ــن القي ــاس القبم ــي

(. % )6.21

ويعزى الباحث ىذا التحسـن إلـى تـدريبات العـدو بالمقاومـة "" Resistant speed exercises

و تـدريبات العـدو بالمقاومـة فـي الوسـط المـائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed
 " exercisesو تـدريبات اإلحمــاء وخاصـو تــدريب رقـم (  ، )71 ، 9 ، 6حيــث ان جميـع التــدريبات

التي أدت بدورىا إلى تحسن الرشاقة  ،حيث ان أداء تمك التدريبات يستيدف تنميو سرعو تغير االتجاه
الذي أدي بدوره الي تنميو وتحسين زمن االختبار لمعينو قيد البحث .

اختبــار " الـــدوائر المرقمـــة" وصــمت نســبة التغيــر فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس القبمــي الــي

(. %)7.42
ويعـزى الباحـث ىـذا التحسـن إلـى تـدريبات العـدو بالمقاومـة ""Resistant speed exercises

عمي األرض وداخل الوسط المـائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed exercises

" وخاصو تدريبات رقم ( )1و تدريبات اإلعداد الميارى و تدريبات اإلحماء وخاصو التدريب رقـم (71
 ، )77 ،حيث ان جميع التدريبات التي أدت بدورىا إلى تحسن التوافق ،حيـث ان ىـذه التـدريبات كـان
تعتمد في أدائيا عمي التوافق بـين أعضـاء الجسـم المختمفـة األمـر الـذي أدي بـدوره الـي تنميـو وتحسـين
زمن االختبار لمعينو قيد البحث.

واختبــار " نيمســون لالســتجابة الحركيــة " والتــي وصــمت نســبة التغيــر فــي القيــاس البعــدي عــن

القياس القبمي الي 5 %77.11

ويعزى الباحث ىذا التحسـن إلـى تـدريبات العـدو بالمقاومـة "" Resistant speed exercises

عمي األرض وداخل الوسط المـائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed exercises

و تدريبات اإلعداد الميارى وخاصو التدريب رقم ( )27و تدريبات اإلحماء وخاصو التدريب رقم (، 4
 ، )77حيث ان جميع التدريبات التي أدت بدورىا إلى تحسن سرعو االستجابة ورد الفعل ،األمر الذي

أدي بدوره الي تنميو وتحسين زمن االختبار لمعينو قيد البحث.
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واختبـار " العـدو  01 × 1متــر " والتـي وصــمت نسـبة التغيــر فـى القيـاس البعــدي عـن القيــاس
القبمي الي 5 %1.40

ويعزى الباحث ىذا التحسـن الـى تـدريبات العـدو بالمقاومـة "" Resistant speed exercises

عمي األرض وداخل الوسط المـائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed exercises
و تدريبات اإلعداد الميارى وخاصو التدريب رقم ( )22و تدريبات اإلحماء ،حيث ان جميع التـدريبات

التي أدت بدورىا إلى تحسن تحمل السرعة ،األمـر الـذي أدي بـدوره الـي تنميـو وتحسـين زمـن االختبـار
لمعينو قيد البحث.

واختبار " العدو  01ث " والتـي وصـمت نسـبة التغيـر فـى القيـاس البعـدي عـن القيـاس القبمـي الـي

5 %1.91
ويعــزى الباحــث ىــذا التحســن إلــى تــدريبات العــدو بالمقاومــة "Resistant speed exercises

عمي األرض وداخل الوسط المائي ،و تدريبات اإلعداد الميارى وخاصـو التـدريب رقـم ( " 76ج ") و

تــدريبات اإلحمــاء وخاصــو التــدريب رقــم ( ،)1حيــث ان جميــع التــدريبات التــي أدت بــدورىا إلــى تحســن

طـول الخطـوة ،حيــث ان أداء تمـك التـدريبات يســتيدف تنميـو طــول الخطـوة األمـر الــذي أدي بـدوره الــي
تحقيق مسافو اكبر في االختبار لمعينو قيد البحث .

واختبار " الوثب العريض من الثبات" والتي وصمت نسبة التغير في القياس البعدي عن القياس

القبمي الي (5 % )0.19

ويعــزى الباحــث ىــذا التحســن إلــى تــدريبات العــدو بالمقاومــة "Resistant speed exercises

"وخاصو تدريبات رقم ( )71و تدريبات العدو بالمقاومة فـي الوسـط المـائي وخاصـو التـدريب رقـم (، 2
 ،)9و تــدريبات العــدو بالمســاعدة " speed exercises

 " Assistantتــدريبات اإلعــداد الميــارى

وخاصو التدريب رقـم ( " 76ج  ،د ") و تـدريب رقـم ( )71و تـدريبات اإلحمـاء وخاصـو تـدريبات رقـم

( ، )72 ،71 ، 1حي ــث ان جمي ــع الت ــدريبات الت ــي أدت ب ــدورىا إل ــى تحس ــن الق ــوه المميـ ـزة بالسـ ــرعة
لمرجمين لمعينو قيد البحث .

واختبار " دفع كـره طبيـو  2كجـم باليـدين" والتـي وصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي عـن

القياس القبمي الي (. % )9.17

ويعــزى الباحــث ىــذا التحســن إلــى تــدريبات العــدو بالمقاومــة "Resistant speed exercises

"وخاصو تدريبات رقم ( )6و تدريبات العدو بالمقاومة في الوسط المائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة
"  " Assistant speed exercisesتـدريبات اإلعـداد الميـارى و تـدريبات االحماء،حيـث ان جميـع

التدريبات التي أدت بدورىا إلى تحسن القوه المميزة بالسرعة لمذراعين لمعينو قيد البحث .

ونـ ــري ممـ ــا سـ ــبق ان تحســـن جميـ ــع القـــدرات البدنيـ ــة الخاصـــة قيـ ــد البح ــث كـ ــان نت ــاج اسـ ــتخدام

ت ــدريبات العـ ــدو بالمسـ ــاعدة " exercises

speed

 " Assistantو ت ــدريبات العـ ــدو بالمقاومـ ــة
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"" Resistant speed exercisesعمــي األرض وتــدريبات المقاومــة داخــل الوســط المــائي  ،حيــث
يشير كل مـن " خيريـو إبـراىيم السـكري و محمـد جـابر بريقـع " ( )6100م  :ان تـدريبات العـدو فـي

المــاء " تــدريبات المقاومــة المائيــة تعمــل عمــي الــتخمص مــن حمــض الالكتــك ون ـواتج الييــدروجين نتــاج
الضــغط الييدروســتاتيكي كمــا إنيــا تعمــل عمــي تنميــو القــدرات البدنيــة الســرعة والقــوه والرشــاقة والتوافــق
ومطاطيو العضالت)91 : 74( .

ويري " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6100م نقال عن " جاكالسكي " Jakalski

( )6111م :ان الجمع بين تدريبات العدو بالمقاومة وتدريبات العدو بالمساعدة في الوحدة التدريبية
تعد وسيمو فريده من نوعيا الستيداف النمط العصبي والحركي لممتسابق فضال عن تحسين القدرات

البدنية الخاصة لمعداء )9: 1(.

ويشير كل من " ويتني ليفا و ميجن اونج ولي برون " Whitney D Leyva, Megan

 )6101( A Wong and Lee E Brownم ( : )01الي تحسن القدرات البدنية وخاصو سرعو
العدو والتسارع نتاج استخدام تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة .

كمــا تتف ـق النتــائج الســابق ذكرىــا مــع النتــائج التــي توصــل الييــا كــل مــن "يوتــا ســيكن  ,جونشــي

اوكـادا  )6102( Yuta Sekine , Junichi Okadaم ( : )02حيـث أسـفرت اىـم النتـائج ان
عمى ان طرق العدو بالمقاومة اثبت فعاليتيا في تحسين أداء العدو و سرعو رد القوه.

وأيضا مع النتائج التي توصل الييا كل من  ":بسنت سـعد الـدين " ( )6112م ( )3و " عمـاد

كــاظم احمــد ( )6112م ( : )60حيــث أســفرت اىــم النتــائج ان عمــى ان العــدو بالمقاومــة عــن طريــق
استخدام أداه مقترحو مضافو الي وزن الجسم اثبت فعاليتيا في تحسين القدرات البدنية قيد البحث .

كمــا تتف ـق النتــائج الســابق ذكرىــا مــع النتــائج التــي توصــل الييــا كــل مــن "بنيمــين وليمــز  ,بيتــر

سـنكمر  ,مرجـي جمـواي Benjamin K Williams', Peter Sinclair', and Margy
 )6110( Gallowayم ( : )21حيــث أســفرت اىــم النتــائج ان تــدريبات المقاومــة والمســاعدة أدت

الي تطوير المتغيرات البدنية .
ويوض ــح الج ــدول رق ــم ( )27( ، )21نس ــب التغي ــر ب ــين متوس ــطات القياس ــين (القبم ــي والبع ــدي)

لممجموعة التجريبية في التغيرات الوظيفية والتكوينية لمقمب قيد البحث وتوضح الجداول النسبة المئويـة

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

قياس " معدل القمب أثناء الراحة بطريقو السمع " ""Ausculationوصمت نسـبة التغيـر فـى

القياس البعدي عن القياس القبمي الي (. %)7.91

قيــاس " معــدل القمــب بعــد المجيــود بطريقــو الســمع  ""Ausculationوصــمت نســبة التغيــر

في القياس البعدي عن القياس القبمي الي (5% )7.17
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ونري ىنا انخفاض معدل القمب أثناء الراحة وبعد المجيود نتيجة تدريبات العدو بالمقاومـة والمسـاعدة

حيث يشير " أبو العال احمد عبد الفتاح " ( )6112م  :أن من اىم مؤشـرات ارتفـاع الحالـة الوظيفيـة
لمقمب ىو انخفاض معدل القمب  Bradycardiaفي الراحة ومعدل القمب عقب المجيود ()197 : 2

قياس " ضغط الدم االنبساطي في الراحة " وصمت نسبة التغير في القياس البعدي عن القياس

القبمي الي ( , %)7.19قياس " ضغط الدم االنقباضـي فـي الراحـة " وصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس

البعـدي عــن القيـاس القبمــي الــي ( , %)1.77قيـاس " ضــغط الــدم االنبســاطي بعــد المجيــود " وصــمت
نسبة التغير في القياس البعدي عن القياس القبمي الي ( %)7.06قيـاس " ضغط الدم االنقباضـي بعـد

المجيود " وصمت نسبة التغير في القياس البعدي عن القياس القبمي الي (. %)7.97

كما نري ىنا انخفاض ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي (في الراحة  ،بعد المجيود)ىذا التحسـن

يرجع الي تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة وتشير " ليمي عبد الفتـاح شـاىين" ( )0331م ()62

 :ان انخفــاض ضــغط الــدم فــي ال ارحــة وبعــد المجيــود يكــون نتيجــة لتحســن المقاومــة الطرفيــة وزيــاده
مرونة واتساع الشرايين نتاج لسرعو الدورة الدموية .
قياس " التقصر الدفعي EF

" كفاءه القمب " وصمت نسبة التغير فـى القيـاس البعـدي عـن

القيــاس القبمــي الــي ( ، %)7.64ويرجــع الباحــث ىــذه الزيــادة نتيجــة تطبيــق تــدريبات العــدو بالمقاومــة
والمساعدة التي أدت الي تحسن قوه انقباض القمب وزياده كميو الدم في البطين األيسر وزياده االرتـداد
المرن والناتج عن زياده مطاطيو جدران حجرات القمب .

قيــاس " قطــر البطــين األيســر نيايــة االنبســاط  "LVEDDوصــمت نســبة التغيــر فــي القيــاس

البعدي عن القياس القبمي الي ( , %)2.22يرجع الباحث ىذا التحسـن الـي تـدريبات العـدو بالمقاومـة
والمساعدة حيث إنيا أدت الي زياده مرونة جدار البطين األيسـر مـع زيـاده قدرتـو عمـي اسـتيعاب كميـو

اكبــر مــن الــدم ويشــير " كــاميرون بمميكــي "  )0330( Cameron Blimkieم  :ان تــدريبات
السرعة باستخدام المقاومات تودي الي زياده في حجم البطين األيسر نياية االنبساط نظ ار لزياده كميـو
الدم داخل البطين قبل حدوث االنقباض مباشره )771 : 17( .

قياس " قطر البطين األيسر نياية التقمص  "LVESDوصمت نسبة التغير في القيـاس البعـدي

ع ــن القيـ ــاس القبمـ ــي الـ ــي (, %)2.10ويرجـ ــع الباحـ ــث ىـــذا التحســـن الـ ــي ت ــدريبات الع ــدو بالمقاومـ ــة

والمساعدة ذات الشده العالية حيث يشـير كـل مـن " مينـد حسـين  ,احمـد محمـود " ( )6112م  :ان
األحمال البدنية ذات الشده العالية لفتره مستمرة يـؤدي الـي زيـاده قطـر البطـين األيسـر نيايـة االنقبـاض
نتـاج لزيــاده اإلطالــة فــي األليـاف العضــمية لعضــمو البطــين األمـر الــذي يــؤدي الــي زيـاده فــي حجــم الــدم

الوريدي العائد )11: 11( .

قيـاس " قطـر البطـين األيمـن  "RVDوصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي عـن القيـاس القبمــي

الي (. %)6.11
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ويرجع الباحث ىذه الزيادة الي التكيف مع األحمال التدريبيـة لتـدريبات العـدو بالمقاومـة والمسـاعدة

وزيـاده قدرتـو عمـي الحصــول عمـي كميـو اكبــر مـن الـدم القــادم مـن القمـب ,ويــذكر " ريبـورت واخــرون "
 )0331( Robert et alم :ان تــدريبات الســرعة والقــوه المميـزة بالســرعة تعمــل عمــي زيــاده قطــر

البطين األيمن )747 : 01( .

قياس " قطر األذين األيسـر  "LADوصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي عـن القيـاس القبمـي

الي (. %)1.17

ويرج ــع الباح ــث الزي ــادة ف ــي " قط ــر األذي ــن األيس ــر  "LADال ــي ت ــدريبات الع ــدو بالمسـ ـاعدة "

" Assistant speed exercisesو تدريبات العدو بالمقاومـة "" Resistant speed exercises

التــي عممــت عمــي انخفــاض معــدل القمــب ومــن ثــم زيــاده قطــر األذيــن ويتفــق ىــذا مــع مــا أشــار اليــو "
ميرلـي فـوس وسـتيفن كتـيفن "  )0332( Merle foss &Steven ketevinم  :ان التغيـر فـي

قطر األذين األيسر  LADيرجع الي التغيرات المرفولوجيـو فـي أبعـاد القمـب وانخفـاض معـدل ضـربات
القمب خالل الراحة وعقب المجيود )206 – 200 : 41( .

قياس " قطر جذر الشـريان األبيـر "األورطـي"  "AODوصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي

عن القياس القبمي الي (. %)4.22

ويرجع الباحث ىذا التحسن الـي تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed exercises

"و تـدريبات العـدو بالمقاومـة " " Resistant speed exercisesالتـي عممـت عمـي زيـاده قطـر جـذر
الشريان األبير "األورطي" حتي يتمكن من استيعاب اكبر كميو من الدم المدفوع من القمب .

قيــاس " ســمك الحــاجز البطينــي  "IVSوصــمت نســبة التغيــر فــي القيــاس البعــدي عــن القيــاس

القبمي الي (. %)9.12
ويرجــع الباحــث ىــذه الزيــادة بانيــا جــزء مــن التطــور الفســيولوجي النــاتج عــن الممارســة التدريبيــة

لتـ ــدريبات العـ ــدو بالمسـ ــاعدة " exercises

speed

" Assistantو تـ ــدريبات العـ ــدو بالمقاومـ ــة

" " Resistant speed exercisesوتدريبات اإلعداد المهارى 5

قياس " سمك الجدار الخمفي لمبطين االيسـر  "PWDوصـمت نسـبة التغيـر فـي القيـاس البعـدي

ع ــن القي ــاس القبم ــي ال ــي ( , %)77.10ويع ــزي الباح ــث ى ــذه النتيج ــة ال ــي ت ــدريبات الع ــدو بالمقاوم ــة

والمس ــاعدة حي ــث ي ــذكر " حـــازم حســـين ســـالم " ( )6110م ( )01نقـــال عـــن انتونيممـــو وآخـــرين "
 )6116(Antonello et alم :ان تـدريبات السـرعة تـؤدي الـي زيـاده سـمك الحـاجز بـين البطينـين

وسمك الجدار الخمفي لمبطين األيسر مقارنو بتدريبات التحمل .

ومما سبق عرضو يتبين ان ىنالك تطو ار إيجابيا قد ظير في نسب التغير بين متوسطات

القياسين (القبمي والبعدي) لممجموعة التجريبية في التغيرات الوظيفية والتكوينية لمقمب قيد البحث،

ويعزى الباحث ىذا التحسن الى تدريبات العدو بالمقاومة "  " Resistant speed exercisesعمي
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األرض والرمال التدريب رقم ( )71ويؤكد عمي ذلك النتائج التي توصل الييا كل من " مؤيد عيد اهلل

جاسم  ,سياد قاسم سعيد " ( )6101م ( :)22حيث أشارت نتائجيم الي تحسن المتغيرات الوظيفية

لمقمب نتاج أداء تدريبات مقاومو الرمال و تدريبات المقاومة داخل الوسط المائي من ( )9: 7ويؤكد

عمي ذلك النتائج التي توصل كل من " احمد محمد مصطفي " ( )6106م ( " , )2محمد إبراىيم

عمي " ( )6110م ( )60و محمود رجائي محمد ( )6102م ( :)26ان تدريبات المقاومة داخل

الوسط المائي أدت الي تحسن المتغيرات الفسيولوجية كمعدل القمب في الراحة والمجيود وضغط الدم
االنقباضي واالنبساطي والكفاءة الوظيفية لمقمب وتدريبات العدو بالمساعدة Assistant speed

"  " exercisesويؤكد عمي ذلك النتائج التي توصل الييا " ريان مك جل" Ryan McGill

( )6102م  :حيث يري ان لتدريبات العدو بالمساعدة بشدات مختمفة دو ار كبير في تطوير مستوي
المتغيرات الفسيولوجية ،حيث ان ىناك العديد من األبحاث العممية الحديثة التي تشير الي أىميتيا في
برامج التدريب الرياضي لمعدائين )71 : 06( .

وتدريبات اإلعداد الميارى و اإلحماء المختارة والمنتقاة والتي من شأنيا تحسين وتطوير

التغيرات " الوظيفية والتكوينية " لمقمب قيد البحث .

كما تتفق ىذة النتائج مع دراسة " ليسكو  ,سوارس كمداريا واخرون

LU´CIOF.

 )6102(" SOARES-CALDEIRA- et alم ( :)20حيث أشارت إلى تحسن بين القياسين
القبمي والبعدي ولصالح القياس البعدي في معدل ضربات القمب نتيجة استخدام تدريبات العدو.

حيــث يشــير كـل مــن "حســين دري أباظــة  ,احمــد ســمير الجمــال " ( )6102م ( )00و " حــازم

حسـين سـالم ( )6110م ( )01نقـال عـن ريبـورت واخـرون  )0331( Robert et al .م :ان
القمــب يســتجيب س ـريعا الــي أحمــال التــدريب ،حيــث ان التــدريب الرياضــي المنــتظم يــؤدي الــي تغي ـرات
تكوينيو ووظيفيو لمقمب .

وبنــاء عمــي مــا ســبق عرضــو مــن نتــائج لمدراســات الســابقة وأراء لممراجــع العمميــة التــي تناولــت

تــدريبات العــدو بالمســاعدة " speed exercises

" Assistantو تــدريبات العــدو بالمقاومــة

" " Resistant speed exercisesيكون قد امكن لمباحث التأكد من صحة الفرض الثالث الذي
يـــنص عمـــي  " :توجـــد نســـب تغيـــر فـــي القـــدرات البدنيـــة الخاصـــة وبعـــض التغيـــرات (الوظيفيـــة ـــــ

التكوينية) لمقمب لصالح القياس البعدي "
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مياقظة اليتائخ اليت حتكل التأند مً صحه الفزض الزابع والذى ىص على :

" توجد نسب تغير في المسـتوى الرقمـي لعـدائي سـباق  011متـر عـدو قيـد البحـث لصـالح القيـاس

البعدي "

يوضــح جــدول رقــم ( )22نســب التحســن بــين متوســطات القياســين (القبمــي والبعــدي) لممجموعــة
التجريبيــة ف ــى المســتوي الرقم ــي لع ــدائي ســباق  711مت ــر عــدو قي ــد البح ــث ويوضــح الج ــدول النس ــب
المئوية لنسب التحسن لمتوسطات القياسات البعدية عن متوسطات القياسات القبمية وىى كاآلتي :

قيـاس " المستوي الرقمي لسباق  011م عـدو" والتـي وصـمت نسـبة التحسـن فـي القيـاس البعـدي

عن القياس القبمي من (. % )1.70
ويعـزى الباحـث ىـذا التحسـن الـى تـدريبات العـدو بالمقاومـة "Resistant speed exercises

" و تدريبات العدو بالمقاومة في الوسـط المـائي ،و تـدريبات العـدو بالمسـاعدة " Assistant speed
 " exercisesتــدريبات اإلعــداد الميــارى و تــدريبات اإلحمــاء ،حيــث ان جميــع التــدريبات التــي أدت

بــدورىا الــى تحســن المســتوي الرقمــي لســباق  711م عــدو لمعينــو قيــد البحــث حيــث يــري الباح ــث ان
التحســن فــي المســتوي الرقمــي يرجــع الــي تــدريبات العــدو بالمقاومــة عمــي اليــابس وداخــل الوســط المــائي
التي عممت عمي تحسن القوه االنفجارية األمر الـذي أدي بـدوره الـي تحسـن الـتخمص مـن مكعـب البـدء
ويؤكد عمي ىذا ما نتيجة القياس البعدي الختبار " نيمسون لالستجابة الحركية "  ،كما يؤكد عمي ذلك

كل من " مايكل دركثي  )6102( " Mikael Derakhtiم ( " )23محمد حجاج مراد " ( )6102م

( )21و " ويتني ليفـا و مـيجن اونـج ولـي بـرون " Whitney D Leyva, Megan A Wong
 )6101( and Lee E Brownم ( )02و " جون ىري ثوم الس " CON HRYSOMALLIS

( )6100م ( : )41عمـي أىميـو تـدريبات العـدو بالمقاومـة  Resistant speed exercisesفـي

تحسين مرحمو سرعو رد الفعل ومن ثم تطوير زمن البداية ومن ثم المستوي الرقمي ،وتدريبات اإلعداد
الميـ ــارى وخاصـ ــو تـ ــدريبات رقـ ــم ( )27 ، 21 ، 79التـ ــي كانـ ــت تعمـ ــل عمـ ــي تحسـ ــين سـ ــرعو البـ ــدء
واالنط ــالق حي ــث ي ــري " بسطويســـي احمــــد بسطويســـي " وآخـــرين ( )0336م ( :)2ان الت ــدريبات

الخاصة بسرعو االنطـالق كـان ليـا دور كبيـر فـي تطـوير مرحمـو البـدء والمسـتوي الرقمـي لسـباق 711
متر عدو  ،وتدريبات اإلحماء وخاصـو تـدريب رقـم ( )77 ،4التـي كـان ىـدفيا الرئيسـي تحسـين سـرعو

رد الفعل .

كما يري الباحث ان تدريبات العدو بالمقاومة عمي اليابس Resistant speed exercises

وخاصو تدريبات رقم ( )72 ، 9 ، 4، 7كان ليا دو ار كبير في تحسين المستوي الرقمي من خالل

تحسين مقدره العداء عمي التدرج في السرعة وتحسين طول الخطوة ويؤكد عمي ىذا ما نتيجة القياس

البعدي الختبار العدو لمده  71ث حيث تحسنت المسافة المقطوعة في االختبار ،ويتفق ىذا مع ما

أشار اليو " ريان ماك جل"

 )6102( Ryan McGillم  :ان لتدريبات العدو بالمقاومة
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والمساعدة فائدة عظيمو في تحسين المستوي الرقمي لمتسابقي  711حيث ان تدريبات العدو

بالمقاومة تعمل عمي تحسين طول الخطوة ( ،)79 : 06ويؤكد عمي ذلك النتائج التي توصل الييا "

وديع محمد المرسى" ( )6112م ( : )20حيث كان لتدريبات العدو بالمقاومة دور كبير في تطوير

طول الخطوة لعينو البحث  ،كما يذكر كل من " فاديو احمد عبد العزيز  ,محمد الديسطي عوض ,
احمد فؤاد منصور " ( :)62( )6100ان تدريبات العدو بالمقاومة وخاصو تدريبات االستك المطاط
باستخدام جياز تقميل قوي التثاقل كان ليا دور كبير في تحسين مرحمو تزايد السرعة لمتسابقي 711

متر عدو قيد البحث كما يري كل من "ميراي  ,ىارس  ,ادمس  ,جوزيف  ,دي بيمسو Murray,

 6101 Adams, K. J. Joseph Berning, J. DeBeliso, M J, Harris, C.م ()06
 :ان المجموعة التي خضعت لتدريبات العدو بالمقاومة اثبت فاعميتيا في تحسن مرحمو تزايد السرعة

مقارنو بالمجموعة التي خضعت لتدريبات العدو بالمساعدة ،كما يشير" محمد عثمان " ( )6102م :
ان تدريبات العدو بالمقاومات (جاكيت اثقال – سحب ثقل من الخمف  ...الخ) تعمل عمي تحسين

مقدره العداء عمي التدرج في السرعة ( ،)066 : 17فضال عن تدريبات العدو بالمقاومة داخل الوسط
المائي ويتفق ىذا مع ما اشار اليو " احمد محمد مصطفي " ( )6106م ( : )2ان تدريبات العدو

داخل الوسط المائي أدت الي تحسين السرعة االنتقالية  ،وتدريبات اإلعداد الميارى وخاصو تدريب

( 76( ، )72رقم "و") كل ىذا أدي بدوره الي تحسن القدرة عمي التدرج في السرعة وطول الخطوة
ومن ثم تحسين المستوي الرقمي لمسباق .

كما يري الباحث ان لتدريبات العدو بالمساعدة "  " Assistant speed exercisesبصفو

خاصو دو ار رئيسا في تحسين مرحمو السرعة القصوى و طول الخطوة حيث يشير " ريان ماك جل"

 )6102( Ryan McGillم  :بان لتدريبات العدو بالمساعدة فائدة عظيمو في تحسين المستوي
الرقمي لمتسابقي  711حيث ان تدريبات العدو بالمساعدة عمي تحسين تردد الخطوة )21 : 06( .
ويؤكد عمي مستوي عينو البحث في القياس البعدي الختبار " الجري في المكان لمده  70ث " حيث
زاد عدد تردد الخطوات  ،ويري الباحث ان التدريب رقم ( )1في تدريبات العدو بالمساعدة كان لو

دو ار كبي ار في تحسين السرعة القصوى ويتفق ىذا مع ما أشارت اليو " سميو محمد اخويمو "

( )6101م ( )02نقال عن " كفانا و وليمز"  :)0313( Cavana & Wiliamsان العدو عمي
التريد ميل أدي الي زياده تردد الخطوات وأيضا نتائج دراسو كل من " روز  ,ريت مس  ,ىوف مان
 ,فاجن بم  ,كنج  ,شمكوس"

Ross, R. E., Ratamess, N. A., Hoffman, J. R.,

 )6113( Faigenbaum, A. D., Kang, J., and Chilakos, A.:م ( : )02أشارت الي

تحسن السرعة القصوى نتاج أداء تدريبات العدو عمي التريد ميل" ، " treadmill sprint training

ويؤكد عمي ذلك " االتحاد الدولي أللعاب القوى " ( )6100م نقال عن " دينتمان وآخرين "
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 )0332( DINTIMAN et alم :حيث يري ان الجري عمي جياز التريد ميل ىي احدي األدوات
المناسبة لمتدريب عمي السرعة القصوى ومعدل الخطوة " التردد " في المسافات القصيرة )71 : 1( .

كما كان تدريبات العدو بالمقاومة " " Resistant speed exercisesوتدريبات العدو بالمقاومة

في الوسط المائي ،و تدريبات العدو بالمساعدة "  " Assistant speed exercisesتدريبات
اإلعداد الميارى وخاصو التدريب رقم ( )22و تدريبات اإلحماء دور كبير في زياده قدره العداء عمي

الحفاظ عمي سرعتو وانيا السباق وتطوير تحمل السرعة ويؤكد عمي ىذا ما نتيجة القياس البعدي

الختبار " عدو  01 × 1متر " وىذا كما يذكر " االتحاد الدولي أللعاب القوي " ( )6113م ()2
نقال عن " لدوىيرتي " ( )6111م  :ان تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة ليا دور كبير في تطوير

مرحمو نياية السباق  ،كما يتفق ىذا مع نتائج دراسة كل من " ميراي وآخرين " )6110( Murray
م ( " )00جون كروني وآخرين"  )6112( John Croninم ( )22و " أبو المكارم عبيد أبو

الحمد " ( )6112م ( ,)2دراسة كل من " عباس ميدي صالح  ,مقدام عبد الكاظم رحيمو  ,حسام
عبد الكاظم رحيمو " ( )6102م ( : )61حيث تشير نتائج دراستيم الي تحسن مرحمو تحمل السرعة
" السرعة المتناقصة " والمستوي الرقمي لسباق  711متر عدو.
وبناء عمي ما سبق عرضو من نتائج لمدراسات السابقة وآراء لممراجع العممية التي تناولت

تدريبات العدو بالمقاومة " " Resistant speed exercisesو تدريبات العدو بالمساعدة "
 " Assistant speed exercisesيكون قد امكن لمباحث التأكد من صحة الفرض الرابع الذي
ينص عمي  " :توجد نسب تغير في المستوى الرقمي لعدائي سباق  011متر عدو قيد البحث

لصالح القياس البعدي " .
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االستنتاجات والتوصيات :
االستنتاجات :

من خالل أىداف وفروض البحث ووفقا لعينتو ومتغيراتـو ولمـا أشـارت إليـو نتـائج األسـموب

اإلحصائي المستخدم وخصائصو التي تتناسب مع طبيعة الدراسة أمكن الباحث من التوصل
إلى االستنتاجات التالية :

 تؤثر تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة تأثير إيجابيا بداللة معنوية عمى القدرات البدنية و
التغيرات (الوظيفية ـ التكوينية) لمقمب (قيد البحث) والمستوى الرقمي لناشئ  711متر عدو .

 تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة من أفضل األساليب المستخدمة لتحسين القدرات البدنية
و التغيرات (الوظيفية ـ التكوينية) لمقمب (قيد البحث) .

 تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة أدت الي تحسن المستوى الرقمي لسباق  711متر عدو.
التوصيات :

بناء عمى ما تم من استنتاجات نتيجو البحث وما جاء بخصوص عرض النتائج ومن خالل تفسيرىا
يتقدم الباحث بالتوصيات اآلتية :

 إجراء المزيد من الدراسات مستخدمة تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة لسباقات أخرى في
سباقات و مسابقات الميدان والمضمار.

 ضرورة المزج بين تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة عند بناء البرامج التدريبية لسباق 711
متر عدو.

 االستخدام األمثل لتدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة يكون في مرحمو اإلعداد الخاص.

 إجراء دراسات أخري عن تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة تأخذ االتجاه التحميل الحركي .
 االستعانة تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة في مسابقات أخري لمميدان والمضمار .

 االسترشاد بتدريبات تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة في تدريب الناشئين لتحسين مستوي
القدرات البدنية والمتغيرات الفسيولوجية .

 عقد دورات تدريبيو عن تدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة من قبل االتحاد المصري أللعاب
القوي لتوعيو المدربين بأىميتيا ،مما يساعد عمي تحسين المستويات الرقمية المصرية.

 ضرورة اىتمام المدربين بتدريبات العدو بالمقاومة والمساعدة ووضعيا في صوره تدريبات
متدرجو الصعوبة من حيث التركيب تحقيقا لمبدأ الخصوصية والتنوع واالختالف ما يجعميا
اكثر تشويقا وتشابيا لما يحدث في النشاط الرياضي المختار .
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قائمه المراحػ:
أوال :المراحػ الغربىٍ:
 .7أبو العال احمد عبد الفتاح  :التدريب الرياضي  ،األسس الفسيولوجية  ،الطبعة األولي  ،دار
الفكر العربي  ،القاىرة  7991 ،م .

 .2أبو العال احمد عبد الفتاح  :فسيولوجيا التدريب والرياضة  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة ،
 2111م

 .1أبو المكارم عبيد أبو الحمد  :تأثير استخدام أنواع مختمفة من تدريبات السرعة عمي مراحل
العدو واإلنجاز الرقمي لمتسابقي  711م  ،مجمو كميو التربية الرياضية  ،جامعو المنصورة ،
العدد الحادي عشر  ،سبتمبر  2117م .

 .4احمد محمد محمد مصطفي  :تأثير تدريبات نوعيو بمقاومو الوسط المائي عمي األداء الفني
لمتسابقي جري المسافات المتوسطة  ،رسالو ماجستير  ،كميو التربية الرياضية  ،جامعو

المنصورة  2172 ،م .

 .0إيمان محمد إبراىيم  :برنامج تدريبي مقترح باستخدام تدريبات السرعة الفائقة لتحسين
المستوي الرقمي لناشئات مسابقات المسافات القصيرة  ،بحث ماجستير  ،كميو التربية

الرياضية لمبنات  ،جامعو الزقازيق  2172 ،م .

 .6االتحاد الدولي أللعاب القوى " :دراسات حديثو في ألعاب القوى "  ،العدو ،مجمو فنيو ربع
سنوية  ،الجزء الرابع والعشرون  ،اإلصدار رقم  7مارس  2119 ،م .
 .1االتحاد الدولي أللعاب القوى " :دراسات حديثو في ألعاب القوى " مسابقات العدو ،مجمو
فنيو ربع سنوية  ،الجزء السادس والعشرون  2177 ،2/ 7 ،م .
 .7بسطويسي احمد بسطويسي  ,منير سامي رجائي  ,موسي عريمي القندوز  :التمرينات
الخاصة بسرعو االنطالق واثرىا عمي تقييم المستوي الرقمي لسباق  711متر عدو  ،مجمو
بحوث التربية الرياضية  ،مجمد ( ، )71عدد ( 7992 ، )21م .

 .9بسنت سعد الدين  :تأثير استخدام اربطو المقاومة المطاطة عمي تنميو بعض عناصر المياقة
البدنية الخاصة والمستوي الرقمي لمسابقات المسافات القصيرة ( )211 ، 711م  ،رسالو
ماجستير غير منشوره  ،كميو التربية الرياضية لمبنات الجزيرة  ،جامعو حموان  2117 ،م .

.71حازم حسين سالم  :التغيرات التكوينية والوظيفية لعضمو القمب لدي سباحي السرعة والتحمل
 ،المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة  ،العدد ( ، )44يناير  ،كميو التربية الرياضية لمبنين
 ،جامعو حموان . 2110 ،

.77حسين دري أباظة  ,احمد سمير الجمال  :اإلسيامات التدريبية والفسيولوجية في المجال
الرياضي  ،مؤسسو عالم الرياضة ودار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية  2177 ،م
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 .72حنان السيد عبد الفتاح  :تأثير برنامج باستخدام األحزمة المطاطة عمي بعض الصفات
البدنية والبيوكيميائيو والمستوي الرقمي لسباق  211م عدو  ،مجمو عموم وفنون الرياضة ،

كميو التربية الرياضية لمبنات الجزيرة  ،جامعو حموان  ،مجمد  19يناير  2116م .

 .13حيدر فميح حسن  :اثر تمرينات المقاومة باألسطح الصاعدة والسحب بالتثقيل قبل نياية كل

تمرين في تطوير القدرات البدنية واإلداء الرقمي لمراحل سباق  211م أللعاب الساحة
والميدان  ،مجمو جامعو ذي قار  ،المجمد ( )72العدد ( ، )2حزيران  2171 ،م

 .74خيريو إبراىيم السكري و محمد جابر بريقع  :برامج تدريب السرعة  ،السرعة االنتقالية ،
الرشاقة و التوازن  ،الجزء األول  ،منشئو المعارف  ،اإلسكندرية  2170 ،م

 .11رحيم رويح حبيب  ,كريم عبد الحسين الجابر  :تأثير تدريب المنحدر في طول وتردد الخطوة

المرحمة السرعة القصوى واإلنجاز لعدو  711م  ،مجمو القادسية لعموم التربية الرياضية ،

المجمد ( ، )74العدد ( ، )7الجزء ( ، )1نيسان  2174 ،م .

 .76رحيم رويح حبيب  ,كريم عبد الحسين الجابر  :تأثير تدريبات الحبال المطاطية في طول
وتردد الخطوة لمرحمتي السرعة القصوى وتحمل السرعة وانجاز عدو  711م  ،مجمو القادسية

لعموم التربية الرياضية  ،المجمد ( ، )71العدد ( )1ج  ، 2كانون األول  2171 ،م .

 .71زكي محمد محمد حسن  :االرجونوميكس واضطربات الصدمة المتراكمة  ، C.T.Dدار
الكتاب الحديث  ،القاىرة  2176 ،م .

 .77سميو محمد اخويمو  :تأثير استخدام إيقاعات مختمفة من السرعة عمي بعد التغيرات
الكينماتيكيو واإلنجاز في مسابقو  711م لدي العبي منتخب العاب القوي في جامعو

اليرموك  ،مجمو دراسات العموم التربوية  ،المجمد ( ، )44ممحق ( ، )6كميو التربية

الرياضية  ،جامعو اليرموك  2171 ،م .

.79عاطف رشاد خميل  ,محمد جابر عبد الحميد :تأثير استخدام تدريبات السرعة الفائقة عمي
مرحمتي تزايد السرعة والسرعة القصوى والمستوي الرقمي لمتسابقي  711متر عدو  ،المؤتمر
العممي الدولي الثالث  ،كميو التربية الرياضية لمبنين  ،جامعو الزقازيق  0 – 4 ،مارس ،

 2119م

 .21عباس ميدي صالح  ,مقدام عبد الكاظم رحيمو  ,حسام عبد الكاظم رحيمو  :أثر تمرينات
خاصو في تطوير مرحمو تحمل السرعة القصوى وتحسين اإلنجاز لعدائي ( )711م الناشئين
 ،مجمو عموم التربية الرياضية ،المجمد ( ، )9العدد ( ، )1كميو التربية البدنية وعموم الرياضة

 ،جامعو الكوفة  2176 ،م .
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.27عماد كاظم احمد :تأثير استخدام أداه مقترحو مضافو الي وزن الجسم لتنميو تحمل القوه عمي
إنجاز عدو  711م حره لمشباب  ،رسالو ماجستير  ،كميو التربية الرياضية  ،جامعو ديالي ،
 2116م .

 .22عويس الجبالي  ,تامر الجبالي  :منظومو التدريب الحديث " النظرية والتطبيق "  ،الطبعة
الثانية  ،دار أبو المجد لمطباعة والنشر  ،القاىرة  2171 ،م .

 .21فاديو احمد عبد العزيز  ,محمد الديسطي عوض  ,احمد فؤاد منصور  :تأثير تدريبات
االستك المطاط باستخدام جياز تقميل قوي التثاقل عمي بعض متغيرات خطو العدو في
مرحمو تزايد السرعة لمتسابقي  711متر عدو ،مجمو كميو التربية الرياضية  ،جامعو

المنصورة  ،الخامس والعشرون  ،سبتمبر  2170م .

 .24ليمي عبد الفتاح شاىين  :تأثير برنامج تمرينات بدنيو خاص لتحسين الكفاءة الوظيفية
لألفراد متوسطي العمر ذوي بعض عوامل الخطة اإلنتاجية  ،رسالو دكتوراه  ،كميو التربية
الرياضية لمبنين  ،جامعو اإلسكندرية  7991 ،م .

 .20محمد إبراىيم عمي إبراىيم  :تأثير استخدام تدريبات الوسط المائي عمي بعض المتغيرات
البدنية والفسيولوجية والمستوي الرقمي لمتسابقي الوثب الطويل  ،رسالو دكتوراه  ،كميو التربية

الرياضية لمبنين  ،جامعو أسيوط  2110 ،م .

 .26محمد احمد عبده  ,محمد محمد احمد الضيراوي  ,ايمن احمد البدراوي  ,محمد الحسيني
المتولي  :فاعميو تطوير مرحمو تزايد السرعة عمي المستوي الرقمي لعدائي  211عدو ،

مجمو بحوث التربية الرياضية  ،كميو التربية الرياضية لمبنين  ،جامعو الزقازيق  ،المجمد 00

 ،العدد  ، 717ج  ، 2أغسطس  2176 ،م .

 .21محمد حجاج مراد  :تأثير تمرينات بمقاومات متنوعو في تطوير بعض القدرات البدنية وفقا
لم ارحل األداء الفني لركض ( )711م  ،رسالو ماجستير  ،كميو التربية البدنية وعموم الرياضة
 ،جامعو ديالي  2177 ،م .

 .27محمد حسن عالوي ,محمد نصر الدين رضوان :اختبارات األداء الحركي ،دار الفكر
العربي ،القاىرة7994 ،م.
 .29محمد صبحي حسانين  :القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية ،الجزء الثاني  ،ط،1
دار الفكر العربي  ،القاىرة 7996 ،م .
 .11محمد صبحي حسانين :التقويم والقياس في التربية البدنية ،الجزء األول ،ط  ، 1دار الفكر
العربي القاىرة  7990 ،م.
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 .17محمد عثمان :التدريب و الطب الرياضي ،مركز الكتاب لمنشر ،الطبعة األولي ،القاىرة،
 2177م.

 .12محمود رجائي محمد  :تأثير برنامج تدريبي باستخدام مقومات مختمفة داخل الوسط المائي
عمي بعض المتغيرات الفسيولوجية والقدرات البدنية الخاصة لدي العبي الكره الطائرة  ،مجمو
أسيوط لعموم وفنون التربية الرياضية  ،عدد ( ، )16ج ( ، )1كميو التربية الرياضية  ،جامعو
أسيوط  2171 ،م .

 .11ميند حسين  ,احمد محمود  :فسيولوجيا التدريب البدني  ،دار وائل لمنشر والتوزيع  ،الطبعة
األولي  ،عمان  2116 ،م .

 534مؤيد عيد اهلل جاسم  ,سياد قاسم سعيد  :استخدام تدريبات عمي الرمال وتأثيرىا في تطوير
بعض المتغيرات الفسيولوجية والقدرات البدنية بالكره الطائرة  ،مجمو ميسان لعموم التربية
البدنية  ،العدد  ، 2جامعو ميسان  ،العراق  2171 ،م .

 .10وديع محمد المرسي عطيو  :أساس بيو ميكانيكي لتحسين سرعو العدو من خالل تقميل قوي
التثاقل  ،رسالو ماجستير  ،كميو التربية الرياضية  ،جامعو طنطا  2117 ،م .
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