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م( لتقليل زمن تحمل 111.استخدام التدريب الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة)
 م( للفئة الناشئين011السرعة والسرعة القصوى الخاصة لمسافة )

 األستاذ الدكتور عامر فاخر شغاتي
 مستخلص البحث

 خمسة أبواب:اشتمل البحث على 
م( من الفعاليات التي تتميز بالتحمل 155تعد فعالية) :البحثومشكلة  األول: المقدمةالباب 

السرعة والسرعة القصوى الخاصة بها وفق متطلبات الفعالية كون لها سرعة ايقاع ومعدل سرعة 
اجه و وأن التدريب الفتري وفق المسافة التخصصية من الصعوبات التي ت الرياضي،يحتفظ به 

الرياضيين الناشئين بسبب قلة العمر التدريبي لذا لجاء الباحث الى استخدام التدريب الفتري بسرعة 
م(. 155م( لتقليل زمن تحمل السرعة والسرعة القصوى الخاصة لمسافة )2555خطوة أيقاع مسافة)

. 
خطوة  ةالى اعداد تدريبات الفتري والتعرف على تأثير هذه التدريبات بسرع يهدف البحث:

 م( لتقليل زمن تحمل السرعة والسرعة القصوى الخاصة للفئة الناشئين.2555أيقاع مسافة)
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في : أما فرض البحث

 متغيرات البحث لدى أفراد العينة.
 دراسة الباحث.: فقد اطلع الباحث على الدراسة ذات العالقة بأما الباب الثاني
: فقد استخدم الباحث المنهج )التجريبي( بأسلوب المجموعة الواحدة ذات االختبار أما الباب الثالث

( 11-14م( بأعمار )155القبلي والبعدي  ، وكانت عينة البحث من يتدربون على فعالية مسافة)
 ة بمتغيرات البحث.( رياضيًا بعد ذلك أجراء الباحث االختبارات الخاص4سنة والبالغ عددهم )

: احتوى على عرض النتائج ومناقشتها وقد اظهرت النتائج )معنوية( للصالح أما الباب الرابع
 الدراسة. 

 : احتوى على االستنتاجات ومنها:أما الباب الخامس
م( الى تقليل زمن تحمل السرعة والسرعة 2555أدت تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة) -1

 م( كذلك المنهج المعد له تأثير أيجابي على متغيرات البحث.155لمسافة )القصوى الخاصة 
ضرورة التركيز على تدريبات الفتري واجراء دراسات وبحوث فسيولوجية  وقد أوصى الباحث:    

 وميكانيكية أخرى وعلى فئات مختلفة ولكال الجنسين.
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Abstract 

Using the Interval Training with the rhythm of Step Speed Distance 2000 m to 

reduce Speed Endurance Time and Special maximum Speed Distance (800 M)for 

Juniors 

Prof. Dr. Amir Fakhir Shafti 

The research includes five sections: 

Section one includes the introduction and problems of study:  

The activity of 800m distance is considered one of the activities that is distinguished by 

speed endurance and special maximum speed according to the requirements of the 

activity as it has rhythm speed. The interval training according to the specialized 

distance is one of the difficulties that junior athletes face due to the little training time. 

Therefore, the researcher preferred to use of interval training of rhythm of speed with 

the speed of step distance 2000m to reduce the time of speed endurance time and special 

maximum speed distance (800 m). 

The research’s Objective: is to prepare the interval exercises and to know the effect of 

these exercises on the rhythm of step speed distance 2000M to reduce speed endurance 

time and special maximum speed for juniors.  

The hypothesis of study:  there are statistically significant differences between the 

pretest and posttest in the variables of study.  

Section Two of this paper the researcher reviewed previous related studies.  

Section Three the researcher used the experimental methodology by the one group 

method. The sample includes those who are trained to the activity of 800m aged( 14-

16) years old number (2) athletes after that the researcher implemented the tests.  

Section Four includes the display study results and discussion.  

Section five includes the conclusion which includes:  

1. The interval training with rhythm of step speed 2000 m led to the reduction of 

speed endurance time and special maximum speed distance (800 m) according 

to the course prepared for that. 

The researcher recommends the concentration of the interval exercises and making 

other physiologic, mechanical studies on other categories and for both sexes.  

 الباب األول
 التعريف بالبحث-1
 المقدمة ومشكلة البحث :  1-1

تعد العملية التدريبية والهدف من تحقيق االنجاز أمر في غاية االهمية لدى المجتمعات 
الرياضية التي تبحث عن المستوى العالي كونها الوسيلة العلمية المثالية التي من خاللها أيصال 

ا حرصت هذه المجتمعات الى أنسب العمليات التدريبية والوسائل لذ االنجاز، للوصول الىالرياضي 
ى وتأتي في مقدمتها طرق التدريب ومد تأثيرها،المساعدة واالسلوب االمثل ألجل تطويرها وزيادة 

 تأثيرها المباشر على عمل االجهزة الوظيفية من خالل تأثير االحمال التدريبية.
تميز بالتحمل السرعة والسرعة القصوى الخاصة بها م( من الفعاليات التي ت155تعد فعالية)

وفق متطلبات الفعالية كون لها سرعة ايقاع ومعدل سرعة يحتفظ به الرياضي الى نهاية مسافة 
وبناءًا على ما تقدم فأن أهمية البحث تكمن في وضع أسس علمية صحيحة عند اختيار  السباق،
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( على تطوير زمن تحمل السرعة والسرعة م2555تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة)
 م(للفئة الناشئين .155القصوى الخاصة لمسافة )

 مشكلة البحث: .-1
يعد التدريب الفتري وفق المسافة التخصصية من الصعوبات التي تواجه الرياضيين الناشئين 

بعد  لبسبب  قلة العمر التدريبي ، فضاًل عن عدم توفير وسيلة لضبط سرعة االيقاع مما يجع
انتظام االداء أثناء الركض للتحمل السرعة والسرعة القصوى الخاصة ومدى قدرته باالحتفاظ لفترة 

غلب الحظ أ باألخص،زمنية طويلة . من خالل خبرة الباحث في مجال التدريب ولهذه الفعالية 
م( 2555مسافات اطول مثل مسافة) خطوة أيقاعالمدربين يدرب التدريبات الفترية لم يتبع سرعة 

سرعة االداء والرتابة من التدريب ولغرض اهداف اخرى تخدم الفعالية ومدى انعكاسها على  لتغير
 م(.155فعالية مسافة)

 هذا ما دفع الباحث الى دراسة هذه المشكلة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها.
 هدفا البحث:  1-3
 لفئة الناشئين.م( ل2555أعداد تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة) .1
م( لتقليل زمن تحمل 2555التعرف على تأثير تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة) .2

 م(للفئة الناشئين .155السرعة والسرعة القصوى الخاصة لمسافة )
 فرض البحث:  1-4
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات القبلية والبعدية في متغيرات البحث لدى أفراد  -1

 لعينة.ا
  مجاالت البحث: 1-5 -.
 . سنة(11-14: عينة من فئة الناشئين بأعمار )المجال البشري 1-5-1
  .2512 12 22ولغاية  2512 15 0: من المجال الزماني .-1-5
 : بغداد   ملعب الكشافة والشعب الدولي.المجال المكاني 1-5-3

 الباب الثاني
 : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة2 -

 طلع الباحث على الدراسات النظرية والسابقة ذات العالقة بدراسة الباحث.ا
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 الباب الثالث
جراءاته الميدانية: -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث: 3-1

اسةةةةةةةةةةةةتخدم الباحث المنهج )التجريبي( بأسةةةةةةةةةةةةلوب المجموعة الواحد التجريبية ذات االختبار 
 البحث. القبلي والبعدي  ألنه يتناسب مع طبيعة اجراء

إذ أن التجربةةةة " هي محةةةاولةةةة إلثبةةةات فروض معينةةةة ، وأن البحةةةث التجريبي هو أثبةةةات 
 (.353:  1الفروض عن طريق التجربة" )

 عينة البحث: .-3
تمثل اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية للرياضةةةةةيين ممن يتدربون على فعالية مسةةةةةافة  

( 4الرصافة) األولى والثالثة(والبالغ عددهم )( سنة وضمن تربية بغداد 11-14م( بأعمار )155)
( ، وقد ادخل المتغير التجريبي والمتمثل %155رياضةةةةةةةيًا وشةةةةةةةكلت نسةةةةةةةبتهم في مجتمع البحث )

م( لغرض تطوير متغيرات البحث التي 2555بمجموعة من التدريبات الفتري بسرعة أيقاع مسافة)
 التجريبية. اعدها الباحث من خالل خبرته الميدانية على المجموعة 

 التجانس بين عينة البحث:  3-3
العمر( -وزنال –لكي يستطيع الباحث معرفة تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات )الطول 

( كان 1استخدم الباحث معامل االلتواء الذي أظهر التجانس للعينة بحسب ماهو مبين في الجدول)
(مما يشير الى تجانس عينة 3±ة بين)( وهي القيم محصور 5,52 -، 5,11،  5,14-المعامل بين)

 البحث. 
بين  االلتواءوالعمر( وقيمة معامل  –الوزن  –يبين اختبارات التجانس بـ )الطول  (1جدول)

 أفراد العينة

 الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 3-4
 الوسائل واالجهزة: 3-4-1

 المصادر العربية واألجنبية. -
 ميزان طبي للقياس الطول والوزن. -
 حاسوب..حاسبة الكترونية + جهاز  -

وحدة  المتغيرات
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 الداللة

 غير معنوي 5,14- 3,321 105,11 101,15 سم الطول 
 غير معنوي 5,11 2,121 02,31 02,44 كغم الوزن
 غير معنوي 1410- 1404 15411 15416 سنة العمر
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 المالحظة والتجريب. -المقابالت الشخصية  -
 األدوات المستخدمة:  .-3-4

 (.2ساعة توقيت عدد) -
 شريط قياس. -
 م(.455ملعب قانوني مسافة) -
 (.1شواخص عدد) -

 :االختباراتتحديد   3-5
بعد أن تمت المقابالت الشةةةةةةخصةةةةةةية مع بعض الخبراء والمختصةةةةةةةين في مجال تدريب العاب 

كةان االتفةاق على تحديد متغيرات البحث والتي شةةةةةةةةةةةةةملت تحمل السةةةةةةةةةةةةةرعة  ريةة،العمالقوى للفئةات 
م( ، 155م( ، فضةةاًل عن االنجاز لمسةةافة )355م( وتحمل السةةرعة القصةةوى مسةةافة)155مسةةافة)

ألن االختبارات هي ) إحدى وسةةةةةةةةائل التقويم والقياس والتشةةةةةةةةخيص والتوجيه في المناهج والخطط 
احل العمرية  ، إذ تقوم بدور مؤثر الذي يشةةير بوضةةوح الى مدى المختلفة لجميع المسةةتويات والمر 

 (  212:  2التقدم والنجاح في تحقيق األهداف  الموضوعية. )
 خطوات إجراء البحث:  3-5-1
 التجربة االستطالعية: 3-5-1-1

تعد التجربة االسةةةتطالعية )تدريبًا عمليًا للباحث للوقوف بنفسةةةه على السةةةلبيات وااليجابيات 
( وألجلةه أجرى البةاحةث بمسةةةةةةةةةةةةةاعةدة فريق العمل 112:  3ي تقةابلةه أثنةاء االختبةار لتفةاديهةا( )الت

( السةةةةةاعة الثالث ظهرًا . 2512 15 0 -3-1المسةةةةةاعد تجربته االسةةةةةتطالعية من يوم الخميس)
 –بغداد  –( رياضةةةةةةةةةةةةةيًا وعلى ملعب الكشةةةةةةةةةةةةةافة 2عينةة من خةارج مجتمع البحةث والبةالغ عددهم )

 ة التعرف على إمكانية إجراء االختبارات بمتغيرات البحث.والهدف من التجرب
 االختبارات القبلية: . -3-5-1

تم اجراء االختبةةارات القبليةةة على مجموعةةة البحةةث التجريبيةةة في متغيرات البحةةث لةةدى افراد 
( السةةةةةةةةةةةةةةاعةةة )الثةةالثةةةة ظهرًا( ، وقةةةد تم اجراء االختبةةةارات 2512 15 11-9-2العينةةة من يوم )

 -التالية:
 110./0/11واًل: اليوم األول : السبت أ

 م(.155اختبار تحمل السرعة الخاصة لمسافة ) -
 110./0/11ثانياً: اليوم الثاني : االثنين 

 م(.355اختبار تحمل السرعة القصوى لمسافة ) -
 110./11/11ثالثاً: اليوم الثالث: االربعاء 
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 م(.155اختبار االنجاز مسافة ) -
 المنهج التدريبي: 3-4-1-3

عد الباحث منهجًا تدريبيًا لتقليل زمن تحمل السرعة والسرعة القصوى الخاصة لمسافة أ
 -م( وفق مايلي:2555م( من خالل استخدام التدريب الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة )155)
( أسابيع بواقع)ثالث( وحدات تدريبية في االسبوع وقد نفذ المنهج من 15مدة تنفيذ المنهاج) -1

 (.2512 12 21ولغاية  2512 15 14يوم )
م( أما مسافات التي نفذت من 2555استخدم الباحث تدريبات الفتري بسرعة أيقاع مسافة )   -2

 م(.155 –م 255قبل افراد العينة فكانت من )
ن د( كذلك الراحة  بين التكرارات  115-ن د 145استخدم الباحث الشدة وفق معدل النبض) -3

ونه يتناسب مع متطلبات  أفراد العينة وعلى شكل ن د( ك 125 –ن د  115رجوع النبض )
 هرولة.

استخدم الباحث مبدأ التدرج والتموج في شدة األحمال التدريبية ) مكونات حمل( للتمرينات  -4
 المستخدمة.

ألن التدريب الفتري هو) نظام تدريبي يتكون من مسافات تتكرر في زمن محدد مع وجود 
رى أو يتم تناوب الحمل مع الراحة بشدة معينة  حيث تكون فترات راحة بينية بين كل مسافة وأخ

 (. 32:  4السرعة اعلى من معدلها في السباق( . )
 االختبارات البعدية: 3-5-1-4

 ية وبشكلالبعدبعد أن تم تطبيق المنهاج التدريبي المعد من قبل الباحث أجرى االختبارات 
 لزمانية والمكانية مع فريق العمل المساعد منمشابهة لالختبارات القبلية من حيث جميع الظروف ا

 بغداد. الكشافة في( وعلى ملعب 2512 12 22-20-23يوم )
 الوسائل اإلحصائية: 3-1

وقد  ،التجربةاسةةتخدم الباحث الوسةةائل اإلحصةةائية لمعالجة الدرجات الخام التي حصةةل عليها من 
 (.01:  0في معالجة ذلك) (SPSSاستخدم الباحث البرنامج االحصائي )

 الباب الرابع
 عرض النتائج  ومناقشتها. -4
عرض النتائج بين األختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لدى أفراد عينة البحث  4-1

 ومناقشتها.
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 ( ونسبة الخطأ للمتغيراتTيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) (.جدول )
 البحث لدى أفراد العينة

( والمبين عليه متغيرات البحث المتمثلة بأختبارات )تحمل القصوى 2من خالل الجدول )
أظهرت  ث(( حيم155وانجاز مسافة ) ةم( الخاص155السرعة لمسافة) لم( وتحم355لمسافة)

يعزو الباحث ذلك الى طريقة التدريب الفتري التي نفذ من خاللها التدريبات  ة،دالجميع المتغيرات 
م( مما ساعدة على ضبط الخطوات 2555ذات المسافات المختلفة بسرعة خطوة أيقاع مسافة )

واالحتفاظ على قدرة التحمل للمسافات المنفذة ضمن مفردات المنهج كذلك عدد التكرارات ضمن 
 كذلك الراحة بين التكرارات وفق معدل النبض . النبض،عدل الشدة المطلوبة وفق م

م( 2555كما يعزو الباحث أن تدريبات أفراد العينة وفق التدريب الفتري وأيقاع مسافة )
تساعده على تقليل حالة التعب نتيجة استخدام الراحة بالهرولة بالتالي يساعد مخزون العضلة أثناء 

سفات عن طريق النظام االوكسجيني وتقليل الجهد على عمل فترة الراحة مما يعوض ثالثي الفو 
القلب أثناء أداء التمرينات المستخدمة، فضاًل عن الجهد المستخدم باالتجاه التحمل االوكسجيني 

م( مما يساعد من تخلص مخلفات التمثيل الغذائي حامض البنيك ، كما أن 2555بأيقاع مسافة )
تتناسب مع فئة الناشئين وتراجع ضربات القلب بطريقة منتظمة استخدام الراحة الغير كاملة التي 

م( نتيجة االقتصادية في 155الى وضعه أو المستوى الطبيعي يساعد من القدرة االنجازية لمسافة)
 الجهد، فضاًل عن أحداث عملية التكيف مما يزيد من مستوى حجم اللياقة البدنية وكفاءة القلب.

ات الفترية والمشابهة للرياضة التخصصية حققة أهداف قدرة كما يعزو الباحث أن التدريب
التحمل لكل من السرعة القصوى وتحمل السرعة بالتالي  كان لها التأثير االيجابي على أنجاز 

م( لفئة الناشئين ، وأن هذا االنجاز جاء نتيجة تقليل الفارق الزمني لكل من مسافة 155مسافة )

وحدة  المتغيرات
 القياس

وقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي
(T )

 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

تحمل السرعة القصوى 
 م(311)

ثانية 
 أجزاء

 دال 1411 4401 1406 41403 14.6 4.411

 م(611تحمل السرعة )
دقيقة 
ثانية 
 أجزاء

 دال 1411 5410 14.5 1440410 1430 1451410

 م(011انجاز مسافة )
 دقيقة
ثانية 
 أجزاء

 دال 1411 0411 .141 416411. 1414 410440.
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م( ، ويشير 155بمعدل السرعة الخاصة للفعالية مسافة ) م( نتيجة االحتفاظ155م( و)355)
)عامر فاخر شغاتي وحيدر بالش جبر( بأن تحمل السرعة وهي قابلية المحافظة على سرعة التررد 
الحركي في الحركات االنتقالية العالية والسرعة القصوى لمسافة قصيرة ، كذلك قابلية أداء عمل 

( أن قوة القلب عند fox and mathews(، ويذكر)13:  1بالسرعة القصوى لمدة زمنية طويلة)
التدريب الفتري تكون أعلى أثناء االستشفاء عنها أثناء التدريب ، بمعنى زيادة كمية الدم التي يدفعها 
القلب مع كل نبضة ، وكلما زادت  كمية الدم التي يدفعها القلب كلما زادت كمية االوكسجين 

 (.191:  2للتحمل.)
( أن التدريب الفتري هو طريقة التي من خاللها يؤدي الجسم تكرارات منتظمة Jamesويؤكد)

أقل من الحد االقصى مع التحكم في فترات الراحة وتكون قصيرة نسبيًا وأثناء العمل يسمح 
( أن أيقاع الركض الجيد يمتاز Dintman( ، ويشير )210:  1باالستشفاء جزئيًا وليس كليًا.)

يتميز بعدد من الخطوات وفق متطلبات نوع التدريب وخالل زمن وعند محاولة باالنتظام كما أنه 
 (.111:  9التدريب يجب التركيز على التدريب لمسافات مناسبة وبالمعدل الطبيعي للسرعة . )

 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات: 5-1

الى تقليل زمن تحمل السرعة م( 2555أدت تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة) .1
 م( لدى أفراد العينة.155والسرعة القصوى الخاصة لمسافة )

أن التدريبات الفتري والمنهج المعد من مسافات وزمنه والمدة للراحة وفق معدل النبض له  .2
 تأثير أيجابي وذو فاعلية في تقليل زمن متغيرات البحث ومن خالل االوساط الحسابية.

 التوصيات .-5
 في ضوء ما توصل إليه الباحث من استنتاجات يوصي مايلي :   

التي وضعها  م(2555ضرورة التركيز على تدريبات الفتري بسرعة خطوة أيقاع مسافة) .1
 الباحث في مفردات المنهج التدريبي للفئة الناشئين.

يجابي في تقليل زمن تحمل  .2 ضرورة التركيز على تدريبات الفتري لما لها من دور فعال وا 
 م( للفئة الناشئين. 155لسرعة والسرعة القصوى الخاصة لمسافة )ا

اجراء دراسات وبحوث فسيولوجية وميكانيكية أخرى مشابهة تختص بتدريبات الفتري وعلى  .3
 فئات مختلفة ولكال الجنسين.
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 لمصادر العربية واالجنبية:ا
 .2551وجيه محجوب ؛اصول البحث العلمي ومناهجه: عمان ، دار المناهج ،  .1
كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسنين ؛ اللياقة البدنية ومكونات األسس النظرية األعداد  .2
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 . 1919العالي، 
وعامر فاخر شغاتي ؛ استراتيجيات طرائق وأساليب التدريب الرياضي : بغداد،  حسين علي العلي .4

 .2515مكتب النور للطباعة، 
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Athletics , 5thed , Saunders college publishing , 1998. 
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