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الختبار الجهد وتأثيرها في تطوير العتبة الفارقة وبعض مؤشرات دراسة مقارنة 
 الطويلةالجهاز التنفسي لعدائي ركض المسافات 

 .د غسان بحري شمخي حسينم
 رئاسة الجامعة –امعة ديالى ج

 الكلمات المفتاحية: اختبار الجهد، العتبة الفارقة، الجهاز التنفسي.
 ملخص البحث

المشاكل التي تواجه الرياضيين في جميع االلعاب الرياضية في التعب العضلي من اهم  ديع  
ح استخدام مصطل وانالبدني، الحياة عامة والرياضة خصوصا كونه المعوق االساسي في االداء 

العتبة الفارقة الالهوائية في مجال التدريب الرياضي والتي تمثل حالة معينة يصل اليها الالعب او 
وهذه الحالة تختلف من حيث توقيت ظهورها لدى الالعبين تبعًا  لبدني،ااثناء االداء في العداء 

هي في كل االحوال و  المختلفة،لحالتهم التدريبية والوظيفية التي وصلوا اليها نتيجة عمليات التدريب 
 تدل على زيادة الحمل البدني. 

ات الوظيفية االختبار ان تطور المستويات الرياضية في مختلف االلعاب تعتمد اساسا على نتائج    
التدريب  فسلجهومن خالل اطالع وخبرة الباحث في  التدريبية.والبدنية التي تقوم بها الكوادر 

وفعاليات االركاض ومن متابعته لعدائي االركاض الطويلة ومدربيهم خاصة الحظ ان هناك حاجة 
دنية للعدائين يفية والبلوظتعرف مستوى القابلية ال الجهد(اختبارات خاصة )اختبار  ألجراءضرورية 
يضا ويرى الباحث ا الفعالية،تدريبهم وهذا بدوره ينعكس على مستوى االنجاز لهذه  مدةخالل 

االهمية من هذه الدراسة عدم اعتماد المدربين على بعض المتغيرات الوظيفية اضافة الى معدل 
 وظيفي والبدني.ضربات القلب بمساعدة المختصين واعتمادها كمؤشر لتطور المستوى ال

اختبارات وظيفية لفترات محددة لقياس بعض المتغيرات ومن اهمها  بأجراءلذا قام الباحث     
 مؤشر العتبة الفارقة.        

وبعض المؤشرات  (ATوقت العتبة/  )تأخيراذ هدف البحث الى تطوير العتبة الالكتيكية    
 الوظيفية التنفسية لعينة البحث.

احث المنهج السببي المقارن لمالئمته متطلبات المشكلة وتكونت عينة البحث من استخدم الب     
( عدائين لركض المسافات الطويلة وضمن عدائي المنتخب الوطني العراقي للساحة والميدان اذ 3)

 العمدية.تم اختيارهم بالطريقة 
قنن( اذ تم اجراء اعداد اختبار الجهد المتدرج )اختبار بروس الم البحث تمفي اجراءات      

 ها قياسفياذ تم  أشهر أربعاختبارات( بواقع اختبارين بالشهر ولمدة  4االختبار لعدة مرات بلغت )
 .     (Fitmate Pro)المؤشرات الوظيفية وباستخدام جهاز اللياقة البدنية 
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 SPSSوتمت معالجة البيانات الناتجة من قيم المؤشرات عن طريق استخدام الحقيبة االحصائية 
 وباالعتماد على اختبار ولكوكسن في االحصاء الالمعلمي.

لوظيفية ن من المؤشرات ايفي اثن اً من خالل النتائج التي حصل عليها الباحث وجد هناك تحسن     
ة وكانت الداللة معنوية في مؤشر وقت العتبة الالكتيكي القبلية والبعديةالمدروسة في االختبارات 

(AT) لقبلي والبعدي بينما كانت الداللة غير معنوية للمؤشرات المدروسة االخرى بين االختبار ا
همها أباحث الى مجموعة من االستنتاجات ال (، وتوصلالرئوية القلب، التهويةمثل )معدل ضربات 

بين االختبارين القبلي والبعدي  (AT time)وجود تحسن ايجابي بمؤشر وقت العتبة الالكتيكية 
 لعينة البحث قيد الدراسة. أشهرة االربع مدةوخالل 

A comparative study of the voltage test and its effect on the 
development of the differential threshold and some respiratory indices of 

the long-distance runner 
Research Summary 

  Muscle fatigue is one of the most important problems faced by athletes in all 
sports in general and sports, especially as being the main obstacle in physical 
performance، 
   The use of the term anaerobic threshold in the field of sports training, which 
represents a specific situation reached by the player or hostility during physical 
performance, and this situation is different in terms of timing of appearance in 
the players depending on their training and functional status, which reached 
them as a result of various training processes, Increase physical load. 
The development of sports levels in various games depends mainly on the 
results of the functional and physical tests carried out by the training cadres. 
  In particular, he noted that there is a need to conduct special tests (stress 
test) to identify the level of functionality and physical fitness of the runners 
during their training period. This is reflected in the level of achievement of this 
activity. Also, the importance of this study is not to adopt the trainers on some 
functional variables in addition to the heart rate with the help of specialists and 
adoption as an indicator of the development of the level of career and physical. 
    Therefore, the researcher carried out functional tests for specific periods to 
measure some variables, notably the threshold index. 
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   The aim of the research is to develop the latticular threshold (delay of 
threshold time / AT) and some respiratory functional indicators of the research 
sample. 
     The researcher used the comparative causal method to suit the requirements 
of the problem. The sample consisted of (3) runners for running long distances 
and within the Iraqi national team's field and field enemies. 
     In the research procedure, the test of the measured voltage was performed. 
The test was performed several times (8 tests) by two tests per month for a 
period of four months, in which the functional indicators were measured using 
the fitness device (Fitmate Pro.) 
The data obtained from the values of the indicators were processed using the 
SPSS statistical bag and based on the Wilkinson test in the non-parametric 
survey. 
     The results showed that there was an improvement in two of the functional 
indicators studied in the tribal and remote tests and the significance was 
significant in the Latakian time (AT) time between the tribal and remote tests, 
while the significance was not significant for the other studied indicators such 
as (heart rate, ventilation Pulmonary pulmonary). The researcher reached a 
number of conclusions, the most important of which was a positive improvement 
in the time-lapse time (AT time) between the tribal and remote tests and during 
the four-month period of the study sample under study. 
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 المقدمة:-1
ئي الالهوائي الغذاان العتبة الفارقة الالهوائية لها اتصال مباشر بحامض الالكتيك وبالتمثيل     

هوائية اذ يمكن القول ان العتبة الفارقة الال االوكسجين،للخاليا العضلية وبالحد االقصى الستهالك 
ولهذه الحالة مواصفات وظيفية  الرياضي،اثناء االداء في هي حالة معينة يصل اليها الالعب 

ذ يمكن من ا التدريبية،وحالته  خاصة وكذلك لها عالقة بنظم انتاج الطاقة وبكفاءة الالعب البدنية
 .خاللها ان نفرق بين العب واخر في القدرة على مواصلة االداء او الحمل البدني

من االشكال التي تتطلب من  الرياضية واحدةتعد فعاليات الساحة والميدان عروس االلعاب    
دريب باستخدام ليما بالتممارسيها قوة بدنية عالية ومهارات فنية متشعبة، وان ذلك يتطلب تخطيطا س

 القواعد العلمية الصحيحة في علم التدريب الرياضي وفسيولوجيا التدريب والعلوم األخرى.
يب الرياضي في مجال التدر  الفارقة(ان استخدام مصطلح العتبة الالكتيكية الالهوائية او )العتبة     

تلف وهذه الحالة تخ البدني،داء اثناء االفي يدل على حالة معينة من التعب يصل اليها الالعب 
من حيث توقيت ظهورها لدى مجموعة من الالعبين تبعًا لحالتهم التدريبية والوظيفية التي وصلوا 

 اليها نتيجة عمليات التدريب المختلفة.
اذ عرفها ابو العال " بانها زيادة شدة الحمل البدني الذي يزيد عندها معدل انتقال حامض      

لعضالت الى الدم بدرجة تزيد عن معدل التخلص منه او هي اللحظات التي يتجمع الالكتيك من ا
من مضاعفة مما يؤخر مدة التخلص منه")ابو العال  أكثرفيها حامض الالكتيك بدرجة مضاعفة او 

 (.6113:حعبد الفتا
 ةمؤشر التعب من خالل استخدام اختبارات وظيفي تأخيروهنا تكمن أهمية البحث وامكانية     

م تعرف قيالغرض منها  تتبعيهدورية  وبصورة (Bruse Test)مقننة منها اختبار الجهد المتدرج 
وعليه يتم تقديم  (AT)المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة وتطويرها واهمها مؤشر العتبة الالكتيكية 

قنن ت ومن خاللها الرياضي،يحتاجها المدربين والعاملين في مجال التدريب  فسلجيهمعلومات 
وحداتهم  ليها فياوصلو  ذينوى الحالة التدريبية لالعبين الوفق مستعلى األحمال التدريبية والبرامج 

 التدريبية.
يعد موضوع التعب والعتبة الفارقة من المواضيع الفعالة التي اجتذبت اهتمام المختصين     

الطرق  فضلأالوصول الى  والباحثين والعاملين في مجال التدريب الرياضي وفسلجة التدريب بهدف
التي من شانها تطوير مستوى الحالة الوظيفية ومستوى االنجاز للعدائين ومنها عدائي ركض 

 المسافات الطويلة.
تعرف قيم المتغيرات الوظيفية قيد الدراسة بشكل دوري ومنها ولهذا  يرى الباحث من الضروري     

ارقة( همها متغير العتبة الالكتيكية )الفأو ية  معدل ضربات القلب وتردد التنفس والتهوية الرئو 
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عرف حالة ترية  يتمكن المدربين من خاللها باستخدام اختبارات الجهد المتدرج ولفترات منتظمة ودو 
العدائين الوظيفية وايجاد افضل الطرق  لتقنين برامجهم التدريبية وحمل التدريب وعدم االكتفاء 

 أخيرتتقييم الحالة الوظيفية  يهدف بالتالي الى محاولة بمتغير معدل ضربات القلب فقط  في 
 اثناء المنافسة وهنا تكمن مشكلة البحث.في ظهور التعب)العتبة( 

ية التنفسية ت الوظيفتعرف قيم مؤشر العتبة الالكتيكية )الفارقة( وبعض المؤشراوهدف البحث    
وبعض المؤشرات الوظيفية  (AT/ وقت العتبة )تأخيرتطوير العتبة الالكتيكية ، و لعينة البحث

 التنفسية لعينة البحث.
جراءاته الميدانية يةمنهج- 2  :البحث وا 
 البحث:منهج  2-1

 هدافه.أاستخدم الباحث المنهج السببي المقارن وهو ما يالئم مشكلة البحث ويسهم في تحقيق     
 البحث:مجتمع وعينة  2-2

تخب العراق للمتقدمين تم اختيارهم بالطريقة اشتملت عينة البحث على مجموعة من عدائي من    
العمدية اشــــتملت على عدائي ركض المســــافات الطويلة والذين يؤدون التدريبات الخاصــــة بهم في 

( عدائين 3بلغ عددهم ) بغداد،ملعب الجادرية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضـــــــــــــة / جامعة 
 يتدربون تحت اشراف مدرب واحد.

 المعلومات:ألدوات المستخدمة ووسائل جمع األجهزة وا 2-3
لغرض الحصول على بيانات صحيحة ودقيقة تؤمن الوصول الى تحقيق أهداف البحث أستعان     

   اآلتي:الباحث بأدوات متعددة لتنفيذ متطلبات البحث وعلى النحو 
 البحث:األجهزة واألدوات المستخدمة في  2-3-1
 Treadmillجهاز السير المتحرك  (.0يطاليا عدد )صنع في ا Fitmate Proجهاز الفت ميت    

 (.0جهاز قياس الطول والوزن االلكتروني صنع في الصين عدد )(.6صنع في الصين عدد )
  (.0صنع في الصين عدد ) HP( بال بتو جهاز حاسوب )

 المعلومات:وسائل جمع  2-3-2
  .Fitmate Proلفت ميت شريط عرض بيانات جهاز ا  واألجنبية.المصادر والمراجع العربية  
 البحث:خطوات إجراء 2-4
 االستطالعية:التجربة 2-4-1

في مختبر الفسلجة التابع  20/12/2010الموافق تم إجراء التجربة االستطالعية يوم االثنين     
طريـق  تعرف المتغيرات الوظيفية عنوذلك ل بغداد،جامعة  –لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

البحث ( وعلى عداء خارج عينة Bruce Test( بواسطة اختبار بروس )Fitmate Proجهـاز )
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ريط ش،فر المستلزمات المطلوبة )البطارية الخاصة بالنبض امن اداء الجهاز وتو  التأكدتم  اذ
 المعلومات( وغيرها.

 اوقد واجهت الباحث عدة صعوبات وتمكن من حلها منها: عدم كفاية شريط القياس في الجهاز مم
 الالعبين.دعا الباحث من أيجاد وشراء الشريط بما يكفي عدد 

 للبحث:  الوظيفيةاالختبارات  2-4-2
 (26: 6106: شمخي اختبار الحد االقصى الستهالك االوكسجين. )اسم االختبار: 

  .(AT time)حساب وقت ظهور العتبة الفارقة الهدف من االختبار: 
جهاز الطول  (Treadmill)جهاز السير المتحرك  ،(fitmate pro)جهاز االدوات المستخدمة: 

 والوزن.
 : طريقة االداء

على صدر العداء وبعدها يصعد  (HR)تتم عملية القياس بداية بربط الحزام الخاص بالنبض    
اذ (Bruce Test) العداء على جهاز السير المتحرك ويلبس القناع الخاص باختبار الجهد المتدرج 

ع بحيث يتنفس العداء منه فقط ويتم تطبيق االختبار مع مالحظة تشغيل جهاز يتم احكام القنا
(fitmate pro) داء يكون اال ،بعد دقيقة من بدء الهرولة للعداء لغرض تصحيح االخطاء واالحماء

 (Fitmate pro)وبالطريقة المباشرة من خالل الجهاز )زيادة الشدة ( عن طريق الجهد المتدرج 
 ،بواسطة القناع الخاص بقياس هذا المؤشر وملحقاته  (Gas analysis)ل الهواءالذي يقوم بتحلي

( على كل 0المذكور اعاله كما في الجدول ) (Bruce Test) المقننبروس  وتم تطبيق اختبار
خالل الركض المستمر بزيادة مراحل الشدة من خالل زيادة سرعة وارتفاع جهاز  نالعينة، مفرد من 

 ى استنفاذ الجهد)التعب( لالعب.السير المتحرك حت
نتائج المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة من خالل الطابعة لموجودة في نفس الجهاز  : تظهرالتسجيل

المنحنى البياني  أسفلوعلى ورق خاص ولكل العب على حدة اذ يكون جدول العتبة الفارقة 
 وباسم:الخاص بالحد االقصى 

 (Measured Anaerobic Threshold) (AT ويضم المؤشرات ايضا )(،RF،HR.VE)  
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السير  عند استخدام جهاز BruceTest)يبين مراحل او منهاج اختبار بروس ) (1الجدول )
 (Treadmill)المتحرك 

(Robert.A.Robergs&Scott O.Roberds،2000،p330) 
The Bruce Treadmill Test Protocol 

 المستوى
Level 

 الوقت)بالدقائق(
Time (mins) 

 السرعة كم / ساعة
Speed (km/hr) 

 درجة االرتفاع
Grade (%) 

1 0 2.74 10 
2 3 4.02 12 
3 6 5.47 14 
4 9 6.76 16 
5 12 8.05 18 
6 15 8.85 20 
7 18 9.65 22 
8 21 10.46 24 

 
  الرئيسة:التجربة  2-4-3
 01/0/6100ئي المسافات المتوسطة يـوم تـم البدء بإجـراء االختبارات لعينـة البحـث المتمثلة بعدا   

غداد اذ كانت جامعة ب –الساعة العاشرة صباحا في مختبر الفسلجة التابع لكلية التربية الرياضية 
م المؤشرات تعرف قياالختبار القبلي ، وذلك ل دف ساعة تقريبا لكل عداء وهو يعمدة االختبار نص

( المتمثل Bruce Testاختبار الجهد بروس )الوظيفية  المدروسة بالبحث عن طريق استخدام 
وان اجراء االختبار البعدي واالخير كان في يوم  (0بالجهد المتدرج وكما موضح في الجدول )

 ،البيئة ودرجة حرارة الجو  مع مراعاة تثبيتالساعة العاشرة صباحا  6/1/6100االحد الموافق 
تدربت فيها العينة ( اسبوعا او اربعة اشهر 02بين االختبار القبلي والبعدي ) مدةوبذلك تكون ال

 .منهج تدريبي واحد وضع من قبل المدرب وخالل فترة االعداد الخاص على
 اآلتية:وقد قام الباحث باإلجراءات  
  المختبر.تم قياس الطول والوزن في الجهاز االلكتروني الموجود في  -
  الختبار.اإعطاء فرصة للعدائين لغرض اإلحماء البسيط قبل إجراء  -
  اإلحصائية:الوسائل  2-5
ادخال ومعالجات البيانات الخاصة  في SPSSاعتمد الباحث على الحقيبة االحصائية     

 تدن في االحصاء الالمعلمي اذ اعهمها اعتماد اختبار ولكوكسأو  الوظيفية للبحثبالمؤشرات 
 . خيرة مثلت االختبار البعديالقياسات االربعة االولى االختبار القبلي والقياسات االربعة اال
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 ومناقشتها: النتائج  عرض-3
من خالل النتائج التي حصل عليها الباحث من االختبارات الدورية الثمانية التي اجراها على    

ث تارها الباحمؤشرات اخ أربعقيد الدراسة وهي  الوظيفيةعينة البحث ومن هذه النتائج قيم المؤشرات 
التدريبية  للمدرب في وضع برامجهم كأساسفي تقييم الحالة الوظيفية لالعبين واعتمادها  ألهميتها

 وسيتم عرضها ومناقشتها في هذا الباب.
عرض نتائج االختبار القبلي والبعدي وقيمة )و( المحسوبة ونسبة الخطأ للمؤشرات  3-1

 الوظيفية لعينة البحث.
والداللة لقيم مؤشر  الخطأسابية وقيمة )و( المحسوبة ونسبة يوضح االوساط الح (2الجدول )

 لعينة البحث  (ATtime))وقت العتبة( 
المؤشر 
 الوظيفي

االختبار  االختبار القبلي
 البعدي

نسبة  ( المحسوبة)و
 الخطأ

 الداللة

AT 
time 
(min) 

3 3.5 

 
 
 
 
 

2.104 
 
 
 
 
 

 معنوي .4.42

..5 3.5 

5.5 13.5 
2.5 5 
3 5 
3 14 
3 5.5 
3 6.5 
0.5 14.5 
2.5 5 
4.5 4.5 
5.5 7 

 50..6 4.450 س
اذ  ؛( مجموعة من قيم مؤشر وقت العتبة الالكتيكية لالختبار القبلي والبعدي6يبين الجدول )    

دقيقة والوسط الحسابي لالختبار  (2.214بلغ الوسط الحسابي لقيمة المؤشر في االختبار القبلي )
 1.169 ونسبة الخطأ 6.042( وعليه بلغت قيمة اختبار ولكوكسن )و( 2.914البعدي قد بلغ )

ة الداللة معنوي تكون نوعوعليه  أكبروهي  الخطأ( مع نسبة 1.11وبعد مقارنة نسبة الداللة البالغة )
بعدي لعينة بين االختبار القبلي واالختبار الاي وجود فروق معنوية بين قيم مؤشر العتبة الالكتيكية 

 البحث.
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والداللة لقيم مؤشر  الخطأيوضح االوساط الحسابية وقيمة )و( المحسوبة ونسبة  (3الجدول )
 لعينة البحث (HR))معدل ضربات القلب( 

المؤشر 
 الوظيفي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

) و( 
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

HR 
 /د()ض

154 165 

 
 
 
 
 

4.110 
 
 
 
 
 

 غير معنوي 46..4

170 104 
176 174 
153 152 
104 175 
177 173 
176 16. 
172 106 
174 16. 
175 17. 
1.1 104 
174 176 

 173.166 173 س
ختبار القبلي والبعدي اذ بلغ قيمة قيم مؤشر معدل ضربات القلب لال (3ويوضح الجدول )    

( دقيقة والوسط الحسابي لالختبار البعدي 023الوسط الحسابي لقيم المؤشر في االختبار القبلي )
 أكبروهي  1.912 ونسبة الخطأ( 1.004( وعليه بلغت قيمة )و( المحسوبة )023.022قد بلغ )

تبار المؤشر بين االخ قيم هذابين  روقفي الفعدم وجود معنوية  ( وبالتالي1.11من نسبة الداللة )
 القبلي واالختبار البعدي لعينة البحث.

والداللة لقيم مؤشر  الخطأيوضح االوساط الحسابية وقيمة )و( المحسوبة ونسبة  (4الجدول )
 لعينة البحث (RF))تردد التنفس( 
المؤشر 
 الوظيفي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

) و( 
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

RF 
 )مرة/د(

52.0 52..  
 
 
 
 

 غير معنوي 4.102
43.5 40.2 
54 45 
52.6 53 
45.3 62.3 
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47.6 4. 1.334 
 
 
 
 
 

56.. 40.6 
44 54 
44.. 46.6 
54 54 
4..3 4. 
43.. 54 

 51.45 40.60 س
القبلي والبعدي اذ بلغت قيمة  لالختبار (RF)قيم مؤشر تردد التنفس ( يبين2وان الجدول )    

( مرة/د والوسط الحسابي لالختبار 24.24الوسط الحسابي لهذا المؤشر في االختبار القبلي )
وهي  1.046الخطأ  وبنسبة( 0.332( وبذلك بلغت قيمة )و( المحسوبة )10.11البعدي قد بلغ )

ايجابي للمؤشر بين قيمته لالختبار  التطوربالرغم من وجود فرق ( و 1.11من نسبة الداللة ) أكبر
القبلي والبعدي مع ذلك فان الداللة تكون عدم وجود فروق معنوية بين االختبارين لمؤشر تردد 

 التنفس لعينة البحث.
والداللة لقيم مؤشر  الخطأيوضح االوساط الحسابية وقيمة )و( المحسوبة ونسبة  (5الجدول )

 لعينة البحث (VE))التهوية الرئوية( 
المؤشر 
 الوظيفي

االختبار 
 القبلي

االختبار 
 البعدي

( )و
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 
 
VE 

التهوية 
 الرئوية
 

.7.4 140 
 
 
 
 
 

4.534 
 
 
 
 
 

 غير معنوي 4.5.4

122 133 
116 112 
146 144 
127 132 
111 117 
131 114 
124 142 
122 124 
136 114 
144 144 
14. 11. 

 1..124 124.11 س
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االختبار  في (VE)نجد ان الوسط الحسابي لمؤشر التهوية الرئوية ( 5ومن خالل الجدول)    
( وعليه بلغت قيمة 061.90( وان الوسط الحسابي لالختبار البعدي بلغ )061.00القبلي يساوي )

ايضا من نسبة الداللة وبذلك تكون الداللة  أكبروهي  1.192ونسبة الخطأ  1.132و( المحسوبة )
 غير معنوية بين االختبار القبلي والبعدي لمؤشر التهوية الرئوية لعينة البحث قيد الدراسة.

  (1الرسم البياني )
 ((RFالتنفس  ( ومؤشر ترددATيبين وجود الفرق في قيم مؤشر وقت العتبة الالكتيكية )

 مناقشة نتائج المؤشرات الوظيفية المدروسة لعينة البحث: 3-3
( 1( )2( )3( )6الجداول ) المذكورة فيمن خالل المعالجات االحصائية التي تمت للقيم       
لمعالجة البيانات في االحصاء الالمعلمي نرى وجود فروق ذات داللة معنوية في مؤشر وقت  وتبعا

تبة اذ ان وقت الع للعدائين،يشير الى تحسن القدرة الوظيفية  فقط وهذا  (AT)كية العتبة الالكتي
تطور  وجودمما يعني  أفضللدى العداء عند ادائه االختبار كان ذلك  أكبرالالكتيكية كلما كان 

 .ملحوظ وصحي لمؤشر العتبة في االختبار البعدي
بي الذي وضعه البرنامج التدري تأثيرية الى ويعزو الباحث السبب في تطور مؤشر العتبة الالكتيك   

المدرب على اساس البيانات الخاصة بالمؤشرات الوظيفية  التي اعطيت اليه من خالل االختبارات 
الدورية لعينة البحث واخبار  المدرب بنجاح او مالئمة برنامجه التدريبي المستخدم وامكانية تصحيح 

ير الشدة او الحمل خالل فترة االربعة اشهر وهي فترة اي خطأ يحصل في منهج العدائين مثل تغي
فترة التعب  أخيرتاالختبارات وبالتالي وجود تحسن في قدرتهم الوظيفية متمثلة في مقاومة التعب او 

 وكذلك وجود تكيفات وظيفية نسبية ساهمت في تطور المؤشر المذكور.
اضية شدة التمرين في التدريبات الريالعتبة الالكتيكية مقياس مفيد وفعال في تحديد  داذ تع  

 المطاولة. لرياضات التحمل او 



032074-6032 :ISSN

 
 

147 
 

ويعد ذلك ايضا مؤشرا جيدا يعكس سالمة جهاز القلب والدورة الدموية عند العدائين وتعوده    
وانخفاض عدد ضربات  ،على ممارسة العمل العضلي وكما يؤدي الى زيادة حجم الناتج القلبي

كمية االوكسجين المدفوعة الى االنسجة في الضربة الواحدة مما  القلب والذي يؤدي الى زيادة
 أخرتيساعد على االستمرار في العمل بشكل منتظم وسليم لمدة اطول دون الشعور بالتعب او 

 ظهور التعب.
فلم نجد  (RF)( الذي يبين نتائج مؤشر تردد التنفس 2اما بخصوص النتائج في الجدول )       

ين االختبار القبلي والبعدي او القياسات رغم وجود فرق بين االوساط الحسابية وجود فروق معنوية ب
نها الجهاز الجسم وم ألجهزةاذ يدل على استجابة عالية نحو االيجاب بين االختبار القبلي والبعدي 

 مرة لعينةاالختبارات الدورية المست وتأثيروهو يدل ايضا الى الفائدة  الدوري والتنفسي او الرئتين
ب ما هو مالحظ حسبالبحث واستفادة المدرب من ذلك لرفع المستوى الوظيفي والبدني لهذه العينة و 

   (.0في الرسم البياني )
لحيوية في ا لألجهزةالتدريبات المقننة والمنتظمة تودي الى استجابة وظيفية ايجابية  نَّ إاذ      

وهذا  ن(الرئتيزيادة حجم تجويف الجهاز التنفسي )كاتساع القفص الصدري و  وباألخصالجسم 
يسهم ويزيد من عملية التبادل الغازي واقتصاد حركة التنفس بسبب الزيادة في السعة الحيوية وهذا 

 :0991:)حسين الالعب.بالنهاية يؤدي الى انخفاض في معدل التنفس او )تردد التنفس( لدى 
032. ) 
نجد عدم وجود فروق  (HR)(VE)ة ( وفيما يخص المؤشرات الوظيفي1( و)3ومن الجدول )  

لك عدم ويرى الباحث سبب ذ والبعدي،بين االختبار القبلي  الحسابية لألوساطاو تغيير  معنوية
بين االختبار القبلي والبعدي لحصول تكيفات وظيفية عالية تؤدي الى فروق لقيم  المدةكفاية 

 المتغيرات تصل الى المعنوية.
 الخاتمة:-4

 ئج التي حصل عليها الباحث من المعالجات االحصائية للبيانات   توصل الىمن خالل النتا    
بين االختبارين القبلي والبعدي  (AT time)وجود تحســـــن ايجابي بمؤشــــــر وقت العتبة الالكتيكية 

لعينة البحث قيد الدراســة.ال يوجد تطور في المؤشــرات الوظيفية )معدل  أشــهراالربعة  مدةوخالل 
دل على عدم ي ا(. وهذالرئوية( مع وجود تطور نسبي لمؤشر )تردد التنفس هويةالقلب، التضربات 

 االختبارات. مدةقيم هذه المؤشرات خالل  تأثر
من  عدتاعتماد المختصين او الباحثين في مجال التدريب على هذه المؤشرات الوظيفية كونها      

ضرورة و  تحقيق االنجازات العالية. اهم المؤشرات التي يعتمد عليها نجاح البرنامج التدريبي او
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قيق برامج حاستخدام االختبارات الوظيفية الدورية من قبل المسؤولين او المدربين على الفرق لت
 التدريب. مدةتعرف القابلية الوظيفية للعدائين خالل تدريبة فعالة وكذلك 
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