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 متر حرة111وانجاز عدو  تصميم جهاز تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية
 

 بد الجبار احمد                                  م. باسم جمعة كاظمأ.د فائزة ع
 

 اشتمل البحث على خمسة أبواب
الباب األول على المقدمة وأهمية البحث حي تكمن أهمية البحث في تصميم جهاز كوسيلة    

ى من عتدريبية جديدة مساعدة تعتمد على األسس العلمية التي تطبق على الجهاز المقترح الذي نس
خًلله تطوير المتغيرات للقدرات البدنية والفنية في أثناء الركض على الجهاز والمحافظة على 
األداء السريع ولزيادة مكونات الحمل التدريبي ضمن الوحدات التدريبية لتطويرها والتكيفات الناتجة 

العدائين  م( حرة. أما مشكلة البحث يواجه 200)من السرعة العالية في تحسين انجاز ركض 
صعوبة تتمثل في عدم القدرة على االحتفاظ بالسرعة المطلوبة للمسافة بسبب اإلعاقات الناتجة 

 ةم( حر 200عن النقص في بعض القدرات البدنية الخاصة لمستوى االنجاز في فعاليات الركض)
ر يلطيلة مراحل السباق. وكان هدف البحث تصميم جهاز تدريبي مقترح كوسيلة مساعدة في تطو 

نجاز ركض  م حرة للناشئين أما فرض البحث إن هناك فروق ذو داللة 200بعض القدرات البدنية وا 
إحصائية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التدريبية في متغيرات الدراسة لدى أفراد 

 عينة البحث.
ادي ث مجموعة من ناشئي نأما الباب الثالث فقد استخدم الباحث المنهج التجريبي أما عينة البح

( من %42.000)( رياضي وشكلت نسبتهم 21م حرة والبالغ عددهم ) 200الزعيم لفعالية ركض 
مجموع العدد الكلي كما وأستخدم الباحثان االختبارات القبلية والبرنامج التدريبي واالختبارات البعدية 

 ( أسابيع وبواقع بوحدتين باألسبوع.20ولمدة )
 ابع حيث اشتمل على عرض ومناقشة وتحليل نتائج االختبارات.أما الباب الر 

 أما الباب الخامس فقد توصل الباحثان إلى االستنتاجات والتوصيات.
 االستنتاجات 

 م  (حرة . 200أن تصميم الجهاز التدريبي يساعد في تطوير القدرات البدنية لفعالية ركض) -2
 م(حرة  200بي قد أثر تأثيراا كبيراا في أنجاز ركض)إن المنهج المعد باستخدام الجهاز التدري -1
إن التمرينات الخاصة المستخدمة في التدريب كانت ذو فعالية عالية في تطوير القدرات البدنية  -1

 م(حرة . 200لفعالية ركض)
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 التوصيات
   ةاستخدام الجهاز التدريبي المصنع في التدريب من خًلل األساليب واألماكن لكسر الرتاب -2

  200ة )خاص –وتطوير صفة اإلرادة لتدريب القدرات البدنية الخاصة لفعالية الركض السريع 
 متر(.

التأكيد على المدربين أن يكون التدريب مبنياا على تطوير المتطلبات البدنية واألداء الحركي  -1
 الخاصة واستخدام األدوات واألجهزة التي تحقق ذلك وبأقل جهد على الرياضي.

 أجراء مثل هذه الدراسة على مراحل عمرية أخرى ولكًل الجنسين ولفئات عمرية أخرى  . -1
Abstract 

The Design of Suggested Training Device to Develop some Physical Training 

Abilities and 100 m Free Running Achievement 

Prof. Dr. Faeza Abduljabbar Ahmed 

Lect. Bassim Joum’a kadhum 

The study includes five sections: 

Section One includes the Introduction and the importance of study. The importance of 

study lies in the design of a device as a new assisting means of training that depend on 

scientific bases which is applied on the suggested device. We aim to develop the 

variables of physical and technical ability through this device during running on the 

device. We also aim at maintaining the fast performance to increase the components of 

training load within the training units to develop them and the adjustments resulting 

from high speed in improving the free running 100 m achievement. The Problem of 

Study lies in runners’ confrontation of difficulties in the inability to maintain the 

required speed due to the hurdle from lack of some physical abilities in running 100 m 

during the phases of tournament. The Objective of Study is to design a suggested 

training device to develop some physical training abilities and 100 m free running 

achievement for junior athletes. The Hypothesis is that there are statistically significant 

differences between the results of the pretest and posttest for the training group in the 

variables of study. 

The third section is about the methodology of study. The sample includes group of 

junior runners from Alza’eem Club in Suweyra city for running 100 m activity of 12 

athletes. The resarchr used the pretest and posttests for 10 weeks; two units per week.  

Section Four includes the display study results and discussion.  

Section five includes the conclusion which includes:  

1- The design of training device helps to develop some physical abilities for free 

running 100 m activity.  

2- The method used by the use of the training device had an effect in free running 

100 m achievement. 

3- The special exercises used in training were highly effective in developing some 

physical abilities for free running 100 m  activity. 

Recommendations:  

1- The use of the training device which is made to avoid monotony in training and 

develop the feature of resolution for free running 100 m activity. 

2- Stressing the trainers to use training based on the development of physical 

requirements and kinetic performance and the use of tools and devices with the 

least effort on athlete.  

3- Making similar study on other ages and both sexes.  
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 الباب االول
 البحث                                                    التعريف  -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

خراجها من  أسهمت األجهزة والوسائل الحديثة في مساعدة القائمين على العملية التدريبية وا 
حيز التكهن والمصادقة إلى اعتماد وسائل علمية حديثة تؤدي إلى معرفة تأثير التدريب الرياضي 

 ير القدرات البدنية مما يزيد قابليات الرياضي للوصول إلى مستوى جيد من االنجاز .في تقد
حرة من فعاليات المسافات القصيرة أي عدو المتسابق بأعلى ( م 200)وفعالية عدو مسافة

سرعة ممكنة وهي أصعب مسابقة في مسابقات الركض من الناحيتين التكنيكية والتوافقية إذ يتطلب 
 أن يعدو بكامل قوته مع تكرار الحركة الدورية بوتيرة عالية . من المتسابق 

إن األداء الفني للعدو ليس مجرد القدرة على العدو فقط بل توجد متطلبات مهمة أخرى كقوة 
وسرعة انقباض واسترخاء العضًلت المستخدمة في األداء للعدو ، ولكي تستطيع من وضع أسس 

قة . يتطلب إتقان خطوات للعمل على د لإلنجازألداء الفني علمية سليمة في التدريب الرياضي وا
ومن هنا تظهر أهمية البحث في تصميم جهاز كوسيلة  للفعالية.معرفة ما يلزم من نواحي فنية 

سعى من المقترح الذي ن على الجهازتدريبية جديدة مساعدة تعتمد على األسس العلمية التي تطبق 
لبدنية والفنية في أثناء الركض على الجهاز والمحافظة على خًلله تطوير المتغيرات للقدرات ا

األداء السريع ولزيادة مكونات الحمل التدريبي ضمن الوحدات التدريبية لتطويرها والتكيفات الناتجة 
 حرة .(م 200)مسافة من السرعة العالية في تحسين عدو 

       مشكلة البحث                                                1-2
يواجه العدائين صعوبة تتمثل في عدم القدرة على االحتفاظ بالسرعة المطلوبة للمسافة بسبب 

ات االنجاز في فعالي الخاصة لمستوىاإلعاقات الناتجة عن النقص في بعض القدرات البدنية 
 الركض السريع يقدر باالحتفاظ بمعدل السرعة المطلوبة طيلة مراحل السباق .

حرة  تعد من الفعاليات التي تحتاج إلى مجهود كبير وزيادة ( م 200)سافة فعالية عدو مف
في الحمل التدريبي وال يتم ذلك إال من خًلل أجهزة مساعدة وتوفير ظروف تدريبية مناسبة وجديدة 
تختلف عن الظروف التي اعتاد عليها الرياضي .ومن هذا المنطلق جاءت فكرت البحث وهي 

خًلل تصميم جهاز تدريبي للتقليل من أعباء الرياضي على الجسم في  إيجاد وسيلة مبتكرة من
أثناء الركض والتأثير على المتغيرات البدنية  والفنية في تسهيل األداء في زمن مًلئم أثناء الركض 

 200)إلى تصميم جهاز تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية وانجاز  انلذا ارتأى الباحث ،
ين وبذلك يمكن وضعها كوسيلة تدريبية يمكن أن يستفيد منه الرياضيين والمدربين حرة للناشئ( م

 في عملية التدريب.
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 أهداف البحث 1-3
تصميم جهاز تدريبي مقترح كوسيلة مساعدة في تطوير بعض القدرات البدنية وانجاز عدو  -2

 حرة للناشئين .( م 200)         مسافة
 طوير متغيرات الدراسة .إعداد منهج تدريبي باستخدام الجهاز لت  -1
معرفة تأثير المنهج التدريبي باستخدام الجهاز المصمم في تطوير متغيرات البحث لدى أفراد  -1

 عينة البحث .
 فرض البحث 1-4

هناك فروق ذو داللة إحصائية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة  -2
 التجريبية في متغيرات الدراسة لدى أفراد عينة البحث .

 االت البحث مج 1-5
  رة/ الصوي : عينة البحث من فئة الناشئين لنادي الزعيم الرياضي المجال البشري 2-1-2
 1022/  4/ 1لغاية   1020/  22/ 2: الفترة من  المجال الزماني 2-1-1
 : ملعب ناحية الوحدة . المجال المكاني 2-1-1

 الباب الثاني
 .والمشابهةالدراسات النظرية  -2

 المرتبطة بدراسة البحث والمشابهةعلى الدراسات النظرية اطلع الباحثان 
 الباب الثالث

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 :منهج البحث 3-1

استخدم الباحثان المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة الواحدة ألنه يتناسب مع طبيعة  
المدروسة  كم في المتغيراتالبحث التجريبي يتميز بالضبط والتح)إجراءات الدراسة وبالنظر ألن 

بحيث يحدث في بعضها تغيرات مقصوداا ويتحكم في متغيرات أخرى الذي يوضح العًلقة بين 
 (99:2) (األثر والسبب على نحو دقيق

" فالتجربة هي مًلحظة الظواهر تحت ظروف محكومة وذلك عن طريق التحكم في المتغيرات 
 ( 24:1جميعها ") والعوامل األساسية

 :نة البحثعي 3-2
تم اختيار عينة البحث من فئة الناشئين لنادي الزعيم الرياضي في محافظة واسط قضاء الصويرة 

 20 – 24)حرة بأعمار  م(200)مسافة عدو ( رياضياا من عدائي 0بالطريقة العمدية مكونه من )
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العينة  ( رياضياا وتم تجانس 0( من مجتمع األصل البالغ عددهم ) %21ويمثلون نسبة )  سنه(
 (.2من حيث الوزن والطول والعمر  كما في جدول)

 مر)العالحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء والمتغيرات  يبين األوساط (1)جدول
 ألفراد عينة البحث والوزن(والطول 

الوسط  وحدة القياس المتغيرات
االنحراف  الوسيط الحسابي

 معامل االلتواء المعياري

 1,111 1,755 15 15 سنة زمنيالعمر ال
 1,365 2,17 161,41 161,24 متر الطول
 1,204 4,136 51,14 51 كغم الوزن

( مما يدل  1±يلحظ من الجدول إن قيم معامًلت االلتواء ومتغيرات الدراسة كانت اصغر من ) 
 ة .سعلى حسن توزيع العينة تحت منحنى التوزيع الطبيعي وهذا يعني أن عينة البحث متجان

 
 الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في البحث 3-3

 . المصادر والمراجع العربية واألجنبية 
  المقابًلت الشخصية والخبراء 
 ) شبكة المعلومات ) االنترنيت 
  المًلحظة والتجريب 
 االختبارات والقياس 
 ( 1ساعة توقيت عدد) 
 ملعب ساحة وميدان قانوني 
  استمارة تسجيل 
 (2روني لقياس الوزن عدد)ميزان الكت 
 ( 10شريط قياس )م 
  الجهاز التدريبي المبتكر 

 خطوات إجراء البحث 3-4
 تصميم الجهاز التدريبي: 3-4-1

والتي تثبت عليها باقي الحديد المتكون منه الجهاز وان هذا الحديد  -: القاعدة الرئيسية -أ
عن طريق مفصًلت سم ( مربوط بالجهاز من الخلف  4متر ( وسمك ) 1يكون بطول ) 

                                                           
  قام الباحثان بأجراء عدة مقابالت  في اختصاص الساحة والميدان والبايوميكانيك والتدريب الرياضي 
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( يربط بين األول والثاني و الثاني والثالث أما عرض  القاعدة الرئيسية فيكون ) 4عدد )
  .سم ( 10
 

 
 
 
 
 
يتكون هيكل المكعبات من مكعبين الخلفي ثابت و األمامي متحرك يكون  -: هيكل المكعبات -ب

لمتحرك يحتوي على سم ( أما المكعب ا 10سم ( وعرضه )  21ارتفاع المكعب الثابت ) 
سم  22ارتفاعات يكون ارتفاع المكعب المتحرك من الثابت ارتفاعه ) 1و  1نوابض عدد 

سم أما االرتفاعات ألي تضمنها  24سم ( أما النوابض فتكون على ارتفاع  10وعرضه 
سم ( 2سم وكبيرة 1سم و متوسطة  1المكعب المتحرك تكون على ثًلث ارتفاعات ) صغيرة 

سم ( ويمكن تبعيد وتقريب المكعب المتحرك 11المكعب الثابت عن المتحرك هو ) . أما بعد 
سم ( 21سم 20 –سم 1على الثابت وتكون المسافة بين المكعبين في حالة التكبير هي ) 

سم(  حسب 21سم 20 –سم 1ويمكن غلق هذه المسافة عن طريق ثًلث خشبات بطول )
اضي أثناء التمرين على الجهاز . ويكون طول طول  ساقي الرياضي حتى ال تعيق أداء الري

سم ( وعند  01الجهاز الذي يشتمل على المكعبين الثابت والمتحرك والمسافة بينهما هو ) 
سم ( ويستند الجهاز على القاعدة الرئيسية ويكون سمك  200التكبير يصبح الجهاز بطول ) 
الجهاز من الجانبين على أقفال  سم ( وعند التكبير يحتوي 1الحديد المتكون منه الجهاز ) 

حسب مسافة التكبير تمنعه من الحركة يتم التكبير من خًلل دفع المكعب المتحرك لألمام . 
 سم ( . 10سم ( وعرضه )  11أما طول الجزء المتحرك من الجهاز فيكون ) 
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ثاني قاعدة تربط الجهاز من ثًلث أجزاء األول الجهاز وال يتكون-: المطاطيةقائم الحبال  –ت 
 سم( 200)طولها  المطاطية ويكونبين الجهاز والقاعدة الخلفية وهي قاعدة قائم الحبال 

 سم( 4)وبسمك  سم( 211)أما قائم الحبال المطاطية فيكون على ارتفاع  (.10)وعرضا 
سم ( تبدأ من الحافة العليا  20حلقات ( وتكون المسافة بين حلقة وأخرى )  0)يحتوي على 

 قاعدة .لل
 
 
 
 
 
  
 
 

 )بزاويةسم اي  10سم وبعرض  21ارتفاع المكعب الثابت  ن: يكو الثابتالمسند للقدم  –ث 
  قائمة(

 
 
 
 
 
 
 
سم ويحتوي  10سم وبعرض  22يكون ارتفاع المكعب المتحرك  : المتحركللقدم  المسند-ج 

سم  1عات ) سم وأيضاا تحتوي على ثًلث ارتفا 24ارتفاع كل نابض  1على نوابض عدد 
 سم ( . 2 –سم  1 –
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سم ( من األمام والخلف أما من  20سم وعرض )  10: يكون بارتفاع  مربع استناد الالعب –ح 

سم ( ويمكن إن يرفع المسند وينخفض حسب متطلبات البدء  10الجانبين فيكون بعرض ) 
سم ( ويحتوي  200 سم وينخفض . وعند رفع المسند إلى أقصى حد يصل إلى ) 10إلى 

على قفل لتثبيت المسند من الحركة ، أما كيفية ربط مربع االستناد بالجهاز عن طريق 
سم  . وهناك أقفال في هيكل الجهاز من الجانبين تستخدم  10خطافين طول كل واحد 

 لتبعيد وتقريب مربع االستناد من والى الجهاز .
                   

 
 
 
 
 

سم (  24ارتفاع كل نابض )  1يحتوي الجهاز على نوابض عدد  -: تفاعاتالنوابض واالر  –خ 
    سم ( . 2 –سم  1 –سم  1أما االرتفاعات فتكون )
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في هذا الجهاز الحبال المطاطية وتكون في مقاومات  اناستخدم الباحث -: الحبال المطاطية –ر 
 .مختلفة  ويحتوي هذا الجهاز على حزام للكاحل والرسغ

 
 
  
 
 
 
 
 تحديد االختبارات الخاصة بالبحث  3-4-2

بعد اجراء المقابًلت الشخصية من ذوي الخبرة في تدريب العاب القوى ولفئة الناشئين تم تحديد 
 االختبارات االتية :

 (111:1من الثابت) (متر 10عدو)اختبار  أوال :
 من الثابت (متر 10عدو): اختبار ثانيا  
  (ثانية.20أستناد أمامي) المميزة بالسرعة للذراعيناختبار القوة  ثالثا :
 ( 119:4) (حجًلت أبعد مسافة20) القوة المميزة بالسرعة للرجلين رابعا:

 متر ( من البداية الواطئة. 200عدو مسافة ) اختبار انجاز خامسا  :
 ( دقيقة بين اختبار واخر واستمرت لمدة يومين(10)راحة )             

 بة االستطالعيةالتجر  3-4-3
أجرى الباحثان عدة تجارب استطًلعية في تصميم الجهاز من حيث القياسات واألبعاد والنوابض 
واألحزمة وحبال المطاط من اجل معرفة صًلحية الجهاز للعمل بصورة جيدة وبمساعدة فريق 

 العمل المساعد.
( على   1/2/10022ادف   )وأجرى الباحثان التجربة االستطًلعية األساسية يوم ) األحد ( المص

( رياضي لمعرفة مدى مًلئمة كل من الجهاز واألحزمة وحبال 1عينة من الرياضيين وكان عددهم )
المطاط من حيث القياسات واألبعاد لعمل التغيرات الًلزمة ومعرفة سًلمة عمل الجهاز في أثناء 

 .التدريب عليه بعد ذلك استبعد من التجربة الرئيسية
 بارات القبليةاالخت 3-4-4

" تعد االختبارات إحدى الوسائل المستخدمة لتقييم المستوى الذي وصل إليه الرياضي كما تبين 
( ولهذا أجرى الباحثان االختبارات على جميع أفراد العينة 22:1مدى صًلحية برنامج تدريبي " ) 
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ي أمكن وضع ( وبعد إجراء االختبار القبل 9/2/1022وذلك في يوم ) األحد ( المصادف ) 
 .التمرينات الخاصة من قبل الباحثان

 المنهج التدريبي  3-4-5
استخدم الباحثان مجموعة من التمرينات الخاصة وعلى وفق األسس العلمية المدروسة لتطوير    

المتغيرات الخاصة بالبحث وتم عرضه على مجموعة من المختصين في علم التدريب الرياضي 
أسابيع( ضمن  وحدتين تدريبية حيث بدء  20ة المنهج التدريبي ) والعاب القوى حيث كانت مد

تطبيق التمرينات الخاصة على الجهاز المصمم من قبل الباحثان في يوم ) األحد ( المصادف  
ولكي يكون هناك   1022/  1/  11وانتهى يوم  ) الخميس (  المصادف   1022/  2/  21

 الحمل التدريبي لألسابيع المختلفة وكما في أدناه :تطور اكبر عن توزيع التمرينات ومكونات 
 في االسبوع وكل اسبوع مجموعة(  وحدتين تدريبية)  ينفذ(  10كان مجموع الوحدات التدريبية ) -2

 .من التمرينات بهدف احداث التكييف
 هناك اختًلفات كبيرة في أحجام التدريب للتمرينات الخاصة على وفق الجهاز المصمم .  -1
 التركيز على التمرينات التي تعزز المتغيرات المدروسة . -1
وفي متطلبات مستوى  م ( 200االعتماد على الشدد المتنوعة الخاصة لفعالية عدو مسافة)  -4

الشدة لكل تمرين ، فضًلا عن ازمنة االداء ، كما راعى الباحثان متطلبات الراحة بين التكرارات 
 نبض والذي يتناسب مع الفئة العمرية.والمجاميع التدريبية وفق معدل ال

وقد نفذت هذه التمرينات نفسها طيلة مدة المنهج المعد ولكن اختلفت في استخدام الجهاز  -1
المصمم في التمرينات عليه وفي األزمنة فضًلا عن استخدام مقاومات لحبال المطاط وقد 

المقاومات أما  ( في تدريب % 90 –% 00استخدم طريقة التدريب التكراري بشدة ) 
 التكرارات اعتمدت على وفق مستويات الشدة .

في تنفيذ التمرينات والتدرج بها ، وقام بوضع مجموعة من التمرينات وذلك  انراعى الباحث -0
 .بالتعامل مع نسبة المقاومة ) سحب المطاط (

 . جميع التمرينات المستخدمة كانت تهدف تطوير القدرات البدنية الخاصة بالبحث -2
 االختبارات البعدية 3-4-6

بعد تطبيق التمرينات الخاصة من الوحدات التدريبية المعدة ضمن المدة المقررة ، أجرى الباحثان 
الساعة  .االختبارات البعدية وكانت مشابهة لًلختبارات القبلية من حيث الظروف الزمانية والمكانية 

/  1/  12-10االثنين ( التي تصادف )   ) األحد ( و )  يومي     ) العاشرة صباحاا ( في 
 ( وعلى ملعب الوحدة الرياضي .1022
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 الوسائل اإلحصائية  3-5
( ألجراء الوسائل اإلحصائية التي ساعدت على spss   ( )10:0استخدم الباحثان البرنامج )

ظهارها .  معالجة نتائج البحث وا 
 الباب الرابع

 عرض النتائج  ومناقشتها -4
ئج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة لدى عرض نتا 4-1

 . مناقشتهام حرة و 111فعالية عدو مسافة 
المحسوبة لالختبارين  (T) يبين الوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية وقيمة  (2جدول )

 القبلي والبعدي لمتغيرات الدراسة .

 ( 1.15( واحتمال خطأ )5=1-ن* درجة حرية )
 
 مناقشة النتائج 4-2
 (21مناقشة نتائج تزايد السرعة لمسافة) 4-2-1

 إلى عودوهذا ي واضح وملموسنتائج تزايد السرعة لوحظ تطور ( ل1الجدول)من خًلل  
تدريبات السرعة المشابهة لألداء خًلل الوحدات التدريبية التي نفذت ضمن المناهج على وفق 
الجهاز المصمم ذات المقاومات المختلفة لحبال المطاط إضافة إلى عمل الجهاز عند اللوح األرضي 

ع لألرجل بالتناوب أثناء الركض . إذ تم التأكيد على الجوانب الفنية المائل والذي يعمل بحركة دف
المصاحبة للركض السريع من خًلل التوافق بين جميع الحركات ذات الطابع السريع التي تركز 
على الجوانب األساسية التي تعزز من تطوير قابلية تزايد السرعة خًلل التدريب وهي التأكيد على 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 Tقيمة لبعديا القبلي
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

 الداللة
 ع س ع س

 معنوي 1.11 4.42 1.21 3.43 1.22 3.50 ثانية م(21)تزايد السرعة
السرعة 

 معنوي 1.11 4.13 1.10 6.21 1.36 6.41 ثانية م(51)القصوى

القوة المميزة 
 معنوي 1.11 4.71 1.60 13.61 1.71 12.51 ثانية بالسرعة لل راعين

قوة المميزة ال
 معنوي 1.12 2.12 1.51 11.61 1.55 11.47 م/سم بالسرعة للرجلين

م 111انجاز عدو 
 معنوي 1.14 2.33 1.31 12.01 1.46 13.14 ثانية حرة
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و ترددها وأطوالها بالشكل الصحيح مما أدى إلى تنظيم وتكييف  ردود  تكرار تطبيق الخطوات
األفعال االنعكاسية في تنسيق الحركة واإليقاع والتحفيز مما اثر ايجابيا في نتائج السرعة واألداء 
الفني ولهذا تم اإلستفاده في تدريبات تزايد السرعة وباستخدام الشدد التدريبية المختلفة مع التكرارات 

سيلة مساعدة لهذا التطور في تزايد السرعة بشكل ايجابي وتحفيز أكبر عدد من األلياف التي كو 
تأثرت بنوعية  التدريبات المستخدمة في المنهج التدريبي ويرى )احمد نصر الدين  ( الذي أوعز 
انه " يعتمد على تزايد كل من طول الخطوة وترددها واللذان يحتاجان من الًلعب قوة عضلية 

 (.02:0تنوعة كبيرة "  ) وم
 م  51مناقشة نتائج السرعة القصوى  4-2-2

م ( من الطائر لمجموعة البحث ويعزو الباحثان 10نتائج السرعة القصوى ركض ) أما 
الفروق المعنوية لتحسين زمن أداء هذا االختبار جاء نتيجة تحسين قدرة السرعة القصوى بسبب 

 لتدريبي الذي تم التأكيد فيه على تطوير العضًلت العاملة فياستخدام الباحثان لمفردات المنهج ا
الركض واستخدامه الجهاز المصنع ) بالمقاومات ( وهذا يتفق مع ) عصام عبد الخالق ( " إن 
تدريب المقاومات حتماا يؤدي إلى زيادة كفاية العضًلت العاملة التي تتعرض غلى هذه المقاومات 

 فايتها وزيادة نشاطها حتى تسبب في زيادة سرعة االنقباض والتيوهذا يبين إن العضًلت ستزيد ك
 ( 04:2تنعكس على زيادة السرعة "   )

الباحثان إن لألحمال التدريبية الخاصة بالسرعة القصوى والى مفردات المنهج التدريبي  كما يعزو
استخدام والمجاميع و  ذات األداء السريع والشدد المتدرجة والعالية ولمدد راحة قصيرة بين التكرارات

) الحبال المطاطية ( مختلفة المقاومات أثناء األداء أدى إلى تطور السرعة القصوى لفعاليات 
 حرة.(م200)ركض
 نتائج القوة المميزة بالسرعة للذراعينأما 

من خًلل النتائج ومعنوية الفروق التي ظهرت في بيانات الدراسة لقدرة القوة المميزة بالسرعة  
عين ( وتطورها من خًلل التدريبات المستخدمة وفق الجهاز المصنع واستخدام المقامات ) للذرا

أثناء األداء لحركة الذراعين هي أحد الوسائل األكثر فعالية في تطوير القوة المميزة بالسرعة ويرى 
 نالباحثان أيضاا أن التطور يعود إلى العمل بأسلوب تجريبي ناجح وقابل للتطبيق لما يتضمنه م

أداء محدد وزمن محدد كل على وفق شدته ووحدة الراحة المحددة بين التكرارات فضًلا عن 
المقاومات المستخدمة ) الحبال المطاطية ( في الجهاز كل على وفق مستويات وصعوبة نوع حبال 
 المطاط المستخدم لنوع التمرين مما ساعد على تنمية القوة المميزة بالسرعة ) للذراعين ( كما إن

رياضيين البدنية الخاصة لل ةالقدر هذه مل التدريبي كان له األثر االيجابي على تطوير حتوزيع ال
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الناشئين وهذا ما يؤكده ) محمد محمود ( من " إن البرامج التدريبية المقننة والمنتظمة على وفق 
 ( . 210:9األسس العلمية تعمل على تطوير المستوى البدني لًلعبين " )

 القوة المميزة بالسرعة للرجليننتائج  أما 
يًلحظ إن هناك تحسن واضح لدى أفراد عينة البحث ويعزو الباحثان هذا التطور إلى  

التمرينات التي استخدمتها عينة البحث التجريبية واالنتظام بالتدريب المبرمج يؤدي إلى تحسين في 
وافقية حركات الركض الت تمريناتكما أن لمستوى األداء الحركي) للرجلين( أثناء عملية الركض ،  

طول الخطوات وتردد الحركة وهذا أعطى مؤشر على زيادة كفاءة وتناسق أيقاع الحصول على في 
العمل بين مفاصل الجسم والعضًلت العاملة وبالتالي إنتاج قوة اكبر وسرعة عالية زادت في 

سين التوافق الحركي يؤدي ( " إن تح  Crosser 1995 االنجاز المتحقق وهذا ما أشار إليه ) 
إلى إتقان األداء الحركي مثل حركة الرجلين والذراعين والتدرج في ربط المهارة فضًلا عن استخدام 

 حرة . (م 200)بحركة الركض في أداء فعالية  وهذا ما لوحظه (  210:20اإليقاع " )
 حرة (م 200)نتائج انجازأما 

ى أفراد عينة البحث ويعزو الباحثان سبب لد نجد تطور واضح( 1من خًلل الجدول )و   
تطور هذا المتغيرات إلى التمرينات المستخدمة التي عدت على الجهاز المصمم قد مكنهم من 
التدريب بأقصى سرعة مع التركيز على الوضع المناسب للركض الذي أعطى انسيابية عالية في 

السرعة في أثناء عملية الترابط اظ بواالحتفاألداء واالقتصاد بزمن األداء من خًلل االستمرار 
 بشكل صحيح .التوافق الحركي للركض و 

( "عند تنمية السرعة يجب ضمان  القابليات الحركية المتصلة بها  2900وهذا ما أكد ) ماتفيف 
( " إن التوافق الحركي يتطلب   kley 1998( ويشير )110:22كالتوافق الحركي للركض ") 

م بالصفة الحركية إذ إن تركيب التوافق الحركي يظهر معلومات حول السرعة  الجيدة واالنسجا
 (.10:21مختلف جوانب الحركة ومكوناتها البدنية " )

 الباب الخامس
 والتوصيات االستنتاجات -5
 االستنتاجات 5-1

 الى االستنتاجات اآلتية: للنتائج ومناقشتهاتوصل الباحثان من خًلل عرضه 
 (م 200)ة مساف يبي يساعد في تطوير القدرات البدنية لفعالية عدوأن تصميم الجهاز التدر  -2

 حرة .
 حرة  (م 200)إن المنهج المعد باستخدام الجهاز التدريبي قد أثر تأثيراا كبيراا في أنجاز ركض  -1
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ان التمرينات الخاصة المستخدمة في التدريب كانت ذو فعالية عالية في تطوير القدرات البدنية  -1
 حرة . (م 200)عدو مسافة  لفعالية

 التوصيات 5-2
 في ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثان يوصي بما يلي : 
استخدام الجهاز التدريبي المصنع في التدريب من خًلل األساليب واألماكن لكسر الرتابة  -2

صة عدو خا –وتطوير صفة اإلرادة لتدريب القدرات البدنية الخاصة لفعالية العدو السريع 
 . (م 200)مسافة 

التأكيد على المدربين أن يكون التدريب مبنياا على تطوير المتطلبات البدنية واألداء الحركي  -1
 الخاصة واستخدام األدوات واألجهزة التي تحقق ذلك وبأقل جهد على الرياضي.

فعاليات أخرى ولأجراء مثل هذه الدراسة على مراحل عمرية أخرى ولكًل الجنسين ولفئات عمرية  -1
 اخرى  وفق الجهاز . 

 واالجنبية العربية المصادر
          
، القاهرة ، دار الفكر  2احمد نصر الدين سيد ؛ فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات ، ط  -2

     1001العربي ، 
صر محسن احمد الشافعي ، سوزان احمد علي : مبادئ البحث العلمي في التربية  البدنية  ،  -1

 . 2999، منشأه المصارف ، 
، القاهرة ، دار الفاروق    spssترجمة التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  خالد العامري :  -1

 ،1000 . 
ريسان خريبط : مناهج البحث في التربية البدنية ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر ،  -4

2902 . 
اضي نظم تدريب الناشئين للمستويات العليا  ، بغداد عامر فاخر شغاتي : علم التدريب الري-1

 .1022، مكتب النور ، 
 تطبيق  ، اإلسكندرية ، دار الفكر العربي –عصام عبد الخالق : التدريب الرياضي نظريات  -0

 ،2999  
قاسم المندالوي وآخرون : االختبارات والقياس والتقويم في التربية البدنية، مطبعة التعليم  -2

 . 2900لي ، الموصل ، العا
قيس ناجي عبد الجبار ، بسطويسي احمد :  اختبارات ومبادئ اإلحصاء في المجال الرياضي    -0

 .2902، بغداد  ، مطبعة التعليم العالي  ، 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

484 
 

محمد محمود عبد الكريم : أثر برنامج مقترح لتنمية المهارات األساسية للناشئين في كرة السلة   -9
 . 2901د الثاني ، بحوث المؤتمر الدولي ، رياضة المستويات العالية ، ، القاهرة ، المجل

و قاسم حسن حسين)ترجمة( ؛ قواعد التدريب الرياضي : جامعة الموصل ، دار   ماتفيف  -22 
 .2900الكتب للطباعة والنشر ، 

10-  Crosser . M : conditions Fraining   , blv , sport wiss verlog munchwn, 
1995.  
12- Kley . o : Enteckungder Bewegungs , Arbeissuchule kolon, 1998.   

 (2ملحق)
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الراحة بين  المجاميع الراحة التكرار الزمن  صعوبة االداء نوع التمرين ريخااليوم والت
 المجاميع

 
 االحد

15/1/2117 

  من وضع الجلوس ركض
مسافة  على طول واالنطالق
 الجهاز

 د2,31 2 ثا01 2 ثا 11 قصوي

  ركض على الجهاز )اللوح المائل
 األمامي ( 

 د2 2 ثا61 4 ثا 11 قصويشبه 

 د2 2 ثا61 4 ثا 11 قصويشبه  ركض بتردد الخطوة 
   ركض مع تثبيت المطاط

بال راعين والرجلين على 
 الجهاز.

 د3 2 ثا01 4 ثا 11 قصويشبه 

 ربعاءاال 
17/1/2117 

 يكرر يكرر يكرر يكرر يكرر يكرر نفس التمرين يكرر


