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٣٩٤ 

تمرینات خاصة لتوزیع حمل تدریب التحمل الخاص وتأثیره  استخدام
  متر لدى العبین من فئة الناشئین ٨٠٠على إنجاز ركض 

  بحث تجريبي
  جامعة ديالى             مدفائزة عبد الجبار أح. م. م
  جامعة دبالى            حميد رجاء عبد الكريم . م. م
  جامعة ديالى                  عماد كاظم احمد . م. م
   
  
  :التعريف بالبحث - ١
  :مقدمة البحث وأهميته ١- ١

تعد فعاليات العاب القوى أحدى الفعاليات األكثر األلعاب تشوقاً ومشاهدة ومتابعة، لتعـدد    
فعالياتها الممتعة التي تبرز فيها القدرات الفردية والمنافسة بين الالعبين لتحقيق أفضل األنجـازات  

سافة واألرتفاع ألجل الوصول إلى تلك االنجازات البد من تطور متطلبات خاصـة  في الزمن والم
لكل فعالية من قدرات بدنية عامة وخاصة ومهارات أساسية لتلك الفعاليات وتـوفير مسـتلزمات   

متر من المسابقات التـي   ٨٠٠تدريبية مختلفة وأستمرار منظم في العملية التدريبية وفعالية ركض 
باً للباحثين في مجال التدريب الرياضي إلجراء البحوث والدرسات التي يمكـن  تحدث مجاالً خص

أن تسهم في تطوير اإلداء وتحسينه في هذه المسابقة وأن أستخدام بعض التمرينات الخاصـة فـي   
توزيع حمل تدريب التحمل الخاص، وهي عالمات توضح العديد من المفاهيم التدريبية إذ يتطلـب  

تركيز على بعض التمرينات الخاصة التي تسهم بشكل أو بآخر فـي األرتقـاء   األعداد الحديث وال
بمستوى المدرب في إتجاه وضع مناهج تدريب بما يخص التحمل الخاص، ومن هنا جاءت أهميـة  

  .البحث
  
  :مشكلة البحث ٢-١

 ٨٠٠تعد صفة التحمل الخاص من الصفات المهمة التي تؤدي دوراً فعاالً فـي ركـض   
ازات غير المرضية وغير مشجعة وخاصة المستوى الذي أظهرته نتـائج فعاليـة   متر وأن االنج

متر، إذ الحظ الباحثين هناك ضعف في عدم استخدام تمرينات خاصة لتوزيع حمل تـدريب   ٨٠٠
التحمل الخاص للعدائين والتوزان وتداخل بين النسب لألحمال التدريبية الخاصة للتحمل الخـاص  
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٣٩٥ 

وتحمل القوة ومن هنا برزت مشكلة البحث التي يعاني منهـا مسـتوى   والتي تشمل تحمل السرعة 
  .متر وهذه أحدى أسباب هبوط مستوى التحمل الخاص للعدائين ٨٠٠انجاز ركض 

  :هدفا البحث ٣-١
أعداد تمرينات خاصة في توزيع حمل تدريب التحمل الخاص وتأثيره على إنجاز ركـض   .١

 .متر لدى أفراد عينة البحث ٨٠٠

تأثير هذه التمرينات الخاصة في توزيع حمل تدريب التحمل الخـاص فـي    التعرف على .٢
 .متغيرات الدراسة لدى أفراد عينة البحث

  :فرض البحث ٤-١
هناك فروق ذات داللة أحصائية بين األختبارين القبلي والبعدي في أختبارات التحمل الخـاص  . ١

  .متر لدى أفراد عينة البحث ٨٠٠وإنجاز ركض 
  :بحثمجاالت ال ٥-١
  .سنة) ١٦-١٤(عينة من العبين فئة الناشئين بأعمار : المجال البشري ١-٥-١
  .٢٢/١٢/٢٠٠٧لغاية  ١/١٠/٢٠٠٧: المجال الزمني ٢-٥-١
  .ملعبي الشعب والكشافة: المجال المكاني ٣-٥-١
  
  -:الدراسات النظرية والسابقة - ٢
  :الدراسات النظرية ١- ٢
  :حمل التدريب مفهومة ١-١- ٢

لة األساسية والكبيرة التي تواجه العاملين في التـدريب الرياضـي هـي حمـل     أن المشك  
التدريب وعلينا أن نفهم كعاملين في هذا المجال أن حمل التدريب هو القاعدة األساسـية للتـدريب   
الرياضي في المجال النظري والتطبيقي، لذا على المدرب أن يعرف أنه يتعامل مع أنسـان الـذي   

ظيفية والتي تتغير من حيث إلى آخر نتيجة لزيادة أو تقليل حمل التدريب لذا يحتوي على أجهزة و
ال بد من التعامل مع هذا الجانب بجدية وبحذر وإذا أردنا التوصل إلـى المسـتويات الرياضـية    
المهمة ومتطلبات الحمل تصبح ذات فعالية لما تحدثه مـن متغيـرات فـي االجهـزة الوظيفيـة      

تنعكس هذه على أجهزة الرياضي الداخلية أثناء الجرع التدريبية لـذا تعـد   والبيولوجية والنفسية و
كمية تأثيرات المعينة والواقعة على األعضاء واالجهزة المختلفة (مفاهيم حمل التدريب منها هو بـ
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٣٩٦ 

كميـة  (فقد عـرف حمـل التـدريب    ) أمر اهللا البساطي(أما ) ١()للفرد أثناء ممارسة النشاط البدني
المجموعات ذات األتجاهات المختلفة والمؤثرة على جميع أعضاء وأجهـزة الجسـم   التدريبات أو 

   )٢()الحيوية التي تظهر على الالعب في صورة ردود أفعال وظيفية نتيجة أداء هذه التدريبات
العبئ أو الجهد البدني والعصبي المسـلط  (هو ) حسين علي وعامر فاخر(ويشير كل من   

ة مثل الجهاز العصبي والدوري التنفسي والعضلي إلداء الفعاليـة أو  على أجهزة الرياضي المختلف
   )٣()اللعبة المقصودة

  :أنواع الحمل التدريبي ومكوناته ١-١-٢
يقسم الحمل التدريبي في الكثير من المصادر إلى نوعيين رئيسيين وأساسيين وهما الحمل   

) فترة الراحة وتوقيتهـا ونوعيتهـا  الشدة ، الحجم ، (الخارجي والمتمثل بمكونات الحمل من حيث 
والحمل الداخلي متمثل في العبئ الواقع على أجهزة الجسم الحيوية وقدرتها على تحمل متغيـرات  

   )٤(.الحمل الخارجي وسرعة العودة إلى الحالة الطبيعية قبل األداء
   )٥(:أما تقسيمات أنواع الحمل التدريبي بحسب ما يلي

فردة كما في القوة والسرعة والتحمل أو النتيجـة مجموعـة   لتسمية صفة بدنية من: الهدف  -أ 
 .صفات بدنية مركبة كتصوير الرشاقة أو التوافق الحركي

 .حمل عام أو خاص طبقاً للنشاط والممارسة: التخصص  - ب 

 .حمل أقصى أو اقل من االقصى أو متوسط أو بسيط والراحة النشطة: الدرجة  -ج 

رينات المناقشة أو أحمال أيـام التـدريب أو   حمل كل مجموعة تدريبية أو حمل تم: الفترة  - د 
 .مجموعة أحمال تدريبية

ونختصر مكونات حمل التدريب من ثالث مكونات حيث يمكن بوسـاطتها تحديـد حمـل      
   )٦()كثافة الحمل(الراحة  –) الحمل(الشدة  –) الحمل(الحجم : (التدريب الرياضي وكما يلي

  
  
  

                                                   
  .٥٨، ص ٢٠٠٥عمان ، دار وائل للنشر والتوزیع : حسین البشتاوي وأحمد أبراھیم ، مبادئ التدریب الریاضي)  ١(
  .٢٧، ص١٩٩٨للنشر ،  األسكندریة، دار المعارف: أمر اهللا البساطي ، قواعد وأسس التدریب الریاضي وتطبیقاتھ)  ٢(
بغداد ، دار ): األستشفاء –تدریب المرتفعات  –دوائر التدریب (حسین علي العلي وعامر فاخر شغاتي، قواعد تخطیط التدریب الریاضي )  ٣(

  .١، ص٢٠٠٦دار الكتب والوثائق ، مكتبة الكرار ، 
  .٦، ص٢٠٠٦حسین علي العلي وعامر فاخر شغاتي، نفس المصدر ، )  ٤(
  .٦١، ص ٢٠٠٥القاھرة ، منشاة المعارف ، : نظریات وتطبیقات  –م عبد الخالق، التدریب الریاضي عصا)  ٥(
  .٦٤، ص٢٠٠١، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  ٢مقتي إبراھیم حمادة ، التدریب الریاضي الحدیث ، تخطیط وتطبیق وقیادة ، ط)  ٦(
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٣٩٧ 

  : التحمل الخاص ٣-١-٢
مؤثر وأسياسي في االنجازات الرياضية النه يتعلق بنـوع الفعاليـة    للتحمل الخاص دور

ومدى األحتياج لها حتى يتمكن الرياضي من األستمرار في اإلداء من خالل توفر التحمل الكـافي  
والمناسب لمواجهه الجهد النفسي والوظيفي ومقاومة المؤثرات الخارجية التي قد تواجه الرياضـي  

من بدياتها إلى نهايتها لذلك يظهر لنا التحمل الخاص على أساس عالقته بنزع أثناء األداء للفعالية 
بـأن التحمـل   (لذا يعد مفهوم التحمـل الخـاص   . التخصص للفعالية الممارسة من قبل الرياضي

الخاص يتمثل في مقدرة الالعب على مقاومة التعب الناتج عن أداء النشاط نفسه لفتره طويلة فـي  
التحمل الخاص يتمثل بالنشاط الـذي تخصـص فيـه أحـدى الفعاليـات      مجال التخصص أي أن 

مسـاعدة الرياضـي علـى    (حيث يؤدي التحمل الخاص إلى ) ثيودور يسكو(ويشير  )٧()الرياضية
مواجهه وإنجاز بعض المتطلبات الخططية بكفاءة عالية وسهلة األداء عنـد تنفيـذها سـواء فـي     

التحمل يؤدي إلى قلة األخطاء الخططية وقلة التحمـل  المسابقة أو التدريب حيث أن تكامل مستوى 
كما أن تكامل أو تطور التحمل الخاص يؤدي إلـى زيـادة التحمـل العـام     ( )٨()يؤدي إلى العكس

وتحسنه والقدرة على العمل حيث تعمل األجهزة متطلبات الفعالية التي يؤديهـا الرياضـي وهنـا    
   )٩()العام والخاص يظهر التأثير المتبادل من جهة نظرهما للتحمل

على تقسـيم   ١١)عصام عبد الخالق(و  )١٠()محمد حسن عالوي(أما تقسيمات التحمل أتفق كل من 
  :التحمل الخاص إلى

  .تحمل السرعة .١
 .تحمل القوة .٢

 .تحمل االداء .٣

 .تحمل التوتر العضلي الثابت .٤

  .لذا عمل الباحثون على اختيار تحمل السرعة وتحمل الفترة النه يخص دراستهم

                                                   
  .٢٩، ص١٩٧٨القاھرة، دار المعارف ، : أحمد خاطر وعلي فھمي، القیاس في المجال الریاضي)  ٧(

(8 ) Teodorescu , L,F There ticalar dologyieal sport of team sport , 1975 , P317. 
  .١٥٥، ص١٩٨٦، مجلة علمیة التربیة الریاضیة ، جامعة البصرة ،   ١مجلة الثقافة ، ج )  بحث منشور: (ھاشم ابراھیم وأبراھیم عادل)  ٩(
  .١٧٣، ص١٩٧٩، القاھرة ، دار المعارف ،  ٦ط: عالوي، علم التدریب الریاضي محمد حسن)  ١٠(
  .٢٢٦، ص ١٩٧٨األسكندریة ، دار الكتب الجامعیة ،  ٣ط: عصام عبد الخالق، التدریب الریاضي )  ١١(
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٣٩٨ 

  
  :منهج البحث وأجراءاته الميدانية - ٣
  :منهج البحث ١- ٣

أستخدم الباحثون المنهج التجريبي وذلك لمالئمة طبيعة المشكلة المـراد حلهـا بتصـميم      
  .المجموعة التجريبية الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي

  :عينة البحث ٢- ٣
ممـن  ) م٨٠٠(مسـافة  تكونت عينة البحث من مجموعة رياضي المسافات المتوسـطة ل 

يتدربوا في المركز التدريسي ونادي التربية في ملعب الكشافة كمجموعة تجريبية واحدة بأعمـار  
رياضيين، كما أجرى الباحثون التجـانس  ) ٨(سنة، تم أختيارهم بشكل متعمد وعددهم ) ١٦-١٤(

سرعة وتحمل القـوة  تحمل ال(و ) العمر -الوزن  –الطول (والتكافؤ بين أفراد العينة في متغيرات 
  )م٨٠٠وإنجاز مسافة 
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٣٩٩ 

  ) ١(الجدول 
يبين الوسط الحسابي للفروق واألنحراف المعياري الوسيط وقيمة معامل األلتواء ألفراد عينة 

  البحث في بعض المتغيرات لغرض التجانس والتكافؤ
الوسط   وحدة القياس  المتغيرات 

  الحسابي
اإلنجراف 
  المعياري

قيمة معامل   المنوال
  لتواءاال

  ٠.٢٩٤-  ١٢٢  ١.٣٥٦  ١٥٣  سم  تجانس 
  ٠.٢٩٤-  ١٢٢  ١.٣٥٦  ١٥٣  سم  الطول 

  ٠.٨٧  ٤٤  ٦.٠٩  ٥٠.٠٦  كغم  الوزن
  ٠.١٥-  ١٥.١١  ٠.٩١  ١٥.٠٣  سنة  العمر
تحمل / التكافؤ

  م٤٠٠السرعة 
  ثانية 
  ثانية

٧١.٨٦  
٧١.٨٦  

٣.٦٣١  
٣.٦٣١  

٦٧.٠  
٦٧.٠  

١.٦٣٢  
١.٦٣٢  

  تحمل القوة
  الذراعين.١

  ٢.٨٣  ٧.٠  عدد مرات
٢.٠٨٣  

٠.٧٦  ٢.٨١  

  ٠.٦٩١  ٤.٥١  ١.٩٢٠  ٢٢.٨  عدد مرات  بطن/الجذع . ٢

  ٠.٨٥١  ٣.٢٩  ١.٥٨١  ٢٠.٦  عدد مرات  ظهر/ الجذع 
  ٢٢٧  ٣.٣٥  ١.٨٩٠  ٢٥.٣٦  عدد مرات  الرجلين. ٣

  ١.٣٥١  ٢.٣٢  ٠.٠٨٤  ٢.٤٢١  دقيقة ثانية  م٨٠٠إنجاز مسافة
  :أدوات البحث واألجهزة المستخدمة ٣- ٣
  : بحثأدوات ال ١-٣- ٣

أستخدم الباحثون الوسائل المهمة التي تدخل ضمن أستخدام التمرينات الخاصة ولتحقيـق أهـداف   
  :البحث وهي 

  ٠المراجع والمصادر العربية والجنبية  -
 ٠المقابالت الشخصية  -

 ٠األختبارات والقياس  -
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٤٠٠ 

   ٠:األجهزة المستخدمة ٢-٣- ٣
  ٠) ٣(ساعة التوقيت عدد -
   ٠حاسبة الكترونية يدوية  -
  ) بانتيوم فور(جهاز الحاسوب  -
  ) ms(ميزان طبي لقياس الوزن والطول  -
   ٠ملعب ساحة وميدان  -

  :خطوات اجراء البحث  ٤- ٣
   ٠التجربة االستطالعية  ١-٤- ٣

أجرى الباحثون تجربة استطالعية ألهمية هذه التجربة وذلك للحصول على نتـائج دقيقـة     
، لية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبل قيامة ببحثـه  دراسة تجريبية أو(التي تعرف بأنها 

حيث أجريـت التجربـة األسـتطالعية علـى      )١٢()الهدف منها اختيار أساليب البحث وادواته
األثنين (ثم أستبعد عن التجربة األستطالعية في يوم ) م٨٠٠(مما يمارس فعالية ) ٢(رياضيين 
  .الساعة العشرة صباحاً) ١/١٠/٢٠٠٧الموافق 

  :األختبارات المستخدمة في البحث ٥- ٣
قام الباحثون بوضع األختبارات بعد أستطالع آراء الخبراء من خالل المقابالت الشخصية 
بهدف أختيار أهم تقسيمات التحمل الخاص وتطويرها وهي متعددة ولكن تم أختيار صـفة تحمـل   

  ).متر ٨٠٠(السرعة وتحمل القوة فضالً عن إنجاز فعالية 
  : ختبارات القبليةاأل ١-٥- ٣

استخدام الباحثون األختبارات القبلية مع فريق العمل المساعد لتقييم مستوى االنجاز لـدى  
إذ  )١٣()أي التعرف على المستوى الواقعي لألفراد الذين وضع البرنامج مـن أجلهـم  (عينة البحث 

اضي ، كما تبين مـدى  إحدى الوسائل المهمة لتقييم المستوى الذي وصل إليه الري(تعد األختبارات 
إذ تم أجراء االختبارات القبلية ألهميتها في تقييم حالة الرياضـي   )١٤()صالحية أي برنامج تدريبي

  :قبل تنفيذ البرنامج التدريبي كما يلي
  )١٥(:متر ٤٠٠أختبار تحمل السرعة مسافة : أوالً

  :اختبار تحمل القوة: ثانياً
                                                   

  .٣٤، ص ١٩٨٤القاھرة ، المجمع العلمي ، : معجم علم النفس والتربیة: فؤاد حطب )  ١٢(
  .٢٤٠، ص ١٩٨٥، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  ٢ط: مید ، محمد صبحي حسانین ، اللیاقة البدنیة ومكوناتھا كمال عبد الح)  ١٣(
  .١١، ص ١٩٨٩الموصل ، مطبعة التعلیم العالي ، : ، االختبارات والقیاس والتقویم في التربیة الریاضیة) وآخرون(قاسم المندالوي )  ١٤(
  .٢١٠، ص ١٩٩٤القاھرة، دار الفكر العربي ، : دین رضوان، اختبارات االداء الحركيمحمد حسن عالوي ومحمد نصر ال)  ١٥(
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٤٠١ 

 ).جلينظهر ور –بطن  –الذراعين والجذع (لكل من 

عدد مرات ثني ومـد ذراعـين   (من وضع األنبطاح المائل : أختبار تحمل القوة للذراعين  -أ 
 . )١٦()لحين إستنفاذ الجهد

ــذع     - ب  ــوة للج ــل الق ــار تحم ــن(أختب ــود   ): بط ــع الرق ــن وض ــوس م   الجل
مـن وضـع   ): ظهـر (أختبار تحمل القوة للجـذع  . )١٧(حتى أستنفاذ الجهد أو في حدوده

 .)١٨(ت رفع الجذع حتى أستنفاذ الجهداألنبطاح ، أقصى عدد مرا

عدد مرات ثني ومد الساقين لحين إسـتنفاذ  (ثني ومد الساقين : أختبار تحمل القوة للرجلين  -ج 
 .)١٩()الجهد

  .متر ٨٠٠اختبار ركض إنجاز مسافة  -ثالثاً
على ملعب الكشافة  ٤/١٠/٢٠٠٧ولغاية الخميس  ٢/١٠/٢٠٠٧تم استدعاء العينة في يوم الثالثاء 

  .عة العاشرة صباحاً إلجراء االختبارات وعلى مدا ثالثة أيامالسا
  :المنهاج التدريبي ٢-٥- ٣

أعد الباحثون منهجاً تدريبياً خاصاً لتوزيع حمل تدريب التحمل الخاص لفعاليـة ركـض     
م ، معتمدا في ذلك على تجربتهم وخبرتهم الميدانية والتدريبية ومستعيناً بآراء المختصين في ٨٠٠

أسابيع بواقع ثالثـة  ) ١٠(م التدريب الرياضي، وقد أستغرقت مدة تنفيذ المنهاج التدريبي مجال عل
وحدة تدريبية تم تطبـيقهم  ) ٣٠(وبلغ عدد الوحدات ) االربعاء –االثنين  –السبت (وحدات تدريبية 

وقد  ١٩/١٢/٢٠٠٧ولغاية يوم األربعاء الموافق  ١٣/١٠/٢٠٠٧في المدة من يوم السبت الموافق 
إلى تنمية تحمل القوة كـذلك  %) ٨٠ – ٦٠(ستخدمة طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة من أ

إلى تنمية تحمل السرعة فضالً عن مبدأ %) ٩٠-٧٠(أستخدمة طريقة التدريب المرتفع الشدة من 
أما أستخدام التمرينات فكانت خاصة بالتحمل القوة وتحمـل  . التدرج والتموج في األحمال التدريبية

تحمل القوة إلى تحمل السرعة ، أمـا  ) ١:٢(السرعة، إذا أستخدمة خالل األسابيع الخمسة االولى 
تحمل القوة إلى تحمل السـرعةن وكانـت التكـرارات    ) ٢:١(األسابيع الخمسة الثانية فقد أستخدم 

/ ن ١١٠(معتمداً على مستوى درجات الشدة وفترات الراحة باالعتماد على مؤشر رجوع النبض 
أي أستشفاء غير كامل، إذ ال بد من العمل على رفع حمل التدريب تـدريجياً خـالل الخطـة     )د

التدريبية ويجب مالحظة التغير بالحجم أوالً وبعد ذلك الشدة ومدد الراحة، إذ يمكن تأمين حـدوث  
                                                   

  .١٤٤، ص ١٩٩٩القاھرة ، دار الفكر العربي، : بسطویس أحمد، أسس نظریات التدریب الریاضي)  ١٦(
  .١٣٧، ص ١٩٩٤محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدین رضوان، نفس المصدر، )  ١٧(
  .١١٦، ص ١٩٩٩مصدر ، بسطویس أحمد ، نفس ال)  ١٨(
  .٣٢٩، ص ١٩٨٧بغدادا ، التعلیم العالي ، : قیس ناجي وبسطویس أحمد ، االختبار ومبادئ االحصاء في مجال الریاضي)  ١٩(
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٤٠٢ 

كما عمل البـاحثون علـى توزيـع االحمـال     . )٢٠()التكيف الذي يأمن حدوث األرتقاء بالمستوى
  .ية الخاصة بالدراسة على شكل نسب معينة خالل مدة تنفيذ المنهاجالتدريب

  :االختبارات البصرية  ٣-٥- ٣
أجريت االختبارات البعدية لعينة البحث مع فريق العمل المساعد في يوم السبت الموافـق  

الساعة العاشرة صـباحا علـى ملعـب     ٢٤/١٢/٢٠٠٧ولغاية االثنين الموافق   ٢٢/١٢/٢٠٠٧
قت طريقة االختبارات واسلوبها  واالجراءات االختبارات القبلية نفسـها وبالترتيـب   وطب،الكشافة 

   ٠السابق نفسه 
  : الوسائل االحصائية  ٦- ٣

  :اذ تم استخدام القوانين االحصائية  •) spss(استخدم الباحثون النظام االحصائي    
  ٠الوسط الحسابي  -١
   ٠االنحراف المعياري -٢
  ٠معامل االلتوى  -٣
  ٠اختبارات للعينات المتناظرة-٤

  
  :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها - ٤
 –بطن  –الجذع  –الذراعين (وتحمل قوة ) م٤٠٠(عرض نتائج أختبارات تحمل سرعة  ١- ٤

  .متر ٨٠٠وإنجاز ركض مسافة ) والرجلين -ظهر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .٢٣٨، ص ١٩٨٧دار القلم للنشر والتوزیع : الكویت : محمد عبد الغني عثمان، التعلیم الجركي والتدریب الریاضي)  ٢٠(
  .spssالقوانین االحصائیة بأستخدام برنامج  أستخدم الباحثون)  •(
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٤٠٣ 

  )٢(جدول 
  الجذع  –اعين الذر(وتحمل قوة ) م٤٠٠(يبين نتائج أختبارات تحمل السرعة 

متر لألختبارين القبلي وابعدي والمقارنة بينهما  ٨٠٠وانجاز ركض مسافة ) الرجلين) ظهر-بطن(
  )T(بأختبار 

  
  المتغيرات 

وحدة 
  القياس

 tقيمة   األختبار البعدي  األختبار القبلي
المحسو
  بة

 tقيمة 
  الجدولية

مستوى 
  الداللة

        ع +  س  ع +  س    
تحمل السرعة *  معنوي

مسافة ركض 
  م٤٠٠

  ٣.٥١  ٧.٤٠١  ٢.٣٤١  ٦٧.٤٦.٥  ٣.٦٣١  ٧١.٨٦  ثانية

تحمل القوة * 
  الذراعين

عدد 
  مرات

١٤.٥٣١  ٣.٣٦٥  ٩.٢  ٢.٠٨٣  ٧.١  

٣.
٥١

  

  معنوي

  الجذع*
  البطن-

عدد 
  مرات

  معنوي  ١٦.١٢١  ٢.٥٤٩  ٣١.٠  ١.٩٢٠  ٢٢.٨

عدد   ظهر-
  مرات

  معنوي  ١٨.١٥١  ١.٣٠٢  ٢٧.٢  ١.٥٨١  ٢٠.٦

عدد   الرجلين
  مرات

  معنوي  ٦.٧٣١  ٢.٣٩٣  ٢٧.٥٧  ١.٨٩٠  ٢٥.٣٦

إنجاز ركض *
  متر٨٠٠مسافة 

دقيقة 
  ثانية

  معنوي  ٣.٥١  ١١.٦١٠  ٠.٠٨١  ٢.٣٧.٧  ٠.٠٨٤  ٢.٤٢١

 )٧=  ١- ٨(وبدرجة حرية ) ٠.٠٥(الجدولة تحت مستوى الداللة  )T(قيمة  •

أن الوسط الحسابي واألنحراف المعياري ألختبار تحمـل السـرعة   ) ٢(يتضح من الجول 
أما االختبار البعـدي يسـاوي   ) ٣.٦٣١،  ٧١.٨٦(لألختبار القبلي يساوي ) م٤٠٠(ض مسافة رك
الجدوليـة  ) T(في حين كانت قيمـة  ) ٧.٤٠١(المحسوبة ) T(وأن قيمة )  ٢.٣٤١،  ٦٧.٤٦.٥(
وبما أن القيمة المحسوبة أكبـر مـن   ) ٧(وأمام درجة حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٣.٥١(
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٤٠٤ 

على معنوية الفروق بين األختبارين القبلي والبعدي في متغيـر ركـض تحمـل    الجدولية دل ذلك 
  .ولصالح االختبار البعدي) م٤٠٠(السرعة 

ظهر  –الذراعين والجذع ، بطن (ويتبين في نفس الجدول ألختبارات تحمل القوة لكل من 
وة للذراعين ما يلي أن الوسط الحسابي واألنحراف المعياري لألختبارات تحمل الق) ، والرجلين

وأن قيمة ) ٣.٣٦٥،  ٩.٢(أما االختبار البعدي يساوي ) ٢.٠٨٣،  ٧.١(لألختبار القبلي يساوي 
)T ( المحسوبة)(في حين كانت قيمة ) ١٤.٥٣١T ( الجدولية)٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٣.٥١ (

ة الفروق وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على معنوي) ٧(وأمام درجة حرية 
  .بين األختبارين القبلي والبعدي في متغير تحمل القوة للذاعين ولصالح االختبار البعدي

، أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي )البطن(أما أختبار الجذع 
) T(وأن قيمة ) ٢.٥٤٩ – ٣١.٠(أما االختبار البعدي يساوي ) ١.٩٢٠ – ٢٢.٨(يساوي 

) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٣.٥١(الجدولية ) T(في حين كانت قيمة ) ١٦.١٢١(المحسوبة 
وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على معنوية الفروق بين ) ٧(وأمام درجة 

  .، ولصالح األختبار البعدي)البطن(االختبارين القبلي والبعدي في متغير تحمل القوة الجذع 
ر، أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبلي يساوي ظه(أما اختبار الجذع 

المحسوبة ) T(وأن قيمة ) ١.٣٠٢ – ٢٧.٢(أما االختبار البعدي يساوي ) ١.٥٨١ – ٢٠.٦(
وأمام درجة ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة ) ٣.٥١(الجدولية ) T(في حين كانت قيمة ) ١٨.١٥١(

من الجدولية دل ذلك على معنوية اللفروق بين  وبما أن القيمة المحسوبة أكبر) ٧(حرية 
  .، ولصالح االختبار البعدي) ظهر(االختبارين القبلي والبعدي في متغير تحمل القوة الجذع 

أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ) الرجلين(وتبين في نفس االختبار تحمل القوة 
) ٢.٣٩٣ – ٢٧.٥٧(البعدي يساوي  أما االختبار) ١.٨٩٠ – ٢٥.٣٦(لالختبار القبلي يساوي 

عند مستوى داللة ) ٣.٥١(الجدولية ) T(في حين كانت قيمة ) ٦.٧٣١(المحسوبة ) T(وأن قيمة 
، وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على معنوية )٧(وأمام درجة حرية ) ٠.٠٥(

، ولصالح االختبار ) الرجلين( الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في متغير تحمل القوة
  .البعدي

أن الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الختبار انجاز ركض ) ٢(ويتضح من الجدول 
 ٢.٣٧.٧(أما االختبار البعدي يساوي %) ٨٤ – ٢.٤٢.١(لالختبار القبلي يساوي ) م٨٠٠(مسافة 

عند ) ٣.٥١(الجدولية ) T(في حين كانت قيمة ) ١١.٦١٠(المحسوبة ) T(وأن قيمة ) ٠.٠٨١ –
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٤٠٥ 

المحسوبة أكبر من الجدولية دل (وبما أن القيمة ) ٧(وأمام درجة حرية ) ٠.٠٥(مستوى داللة 
) م ٨٠٠ذلك على معنوية الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي في متغير أنجاز ركض مسافة 

  .ولصالح االختبار البعدي
  )٣(جدول 

والبعدي والفرق بينهما والنسبة المئوية للتطور وداللة  يبين مقدار الوسطين الحسابيين القبلي
  وتحمل القوة ) م٤٠٠(التطور ألختبارات تحمل السرعة مسافة 

  )متر٨٠٠(وأنجاز ركض مسافة ) الذراعين والجذع ، بطن وظهر والرجلين(
  نسبة التطور   فرق الوسطين  الوسط الحسابي  االختبارات

      البعدي  القبلي  
تحمل السرعة ركض *

  م٤٠٠مسافة 
٦.١١  ٤.٣٩  ٦٧.٤٦.٥  ٧١.٨٦  %  

  % ٢٩.٥٧  ٢.١  ٩.٢  ٧.١  تحمل القوة الذراعين*
  الجذع

  البطن -
٥٧.٩٦  ٨.٢  ٣١.٠  ٢٢.٨ %  

  % ٢٣.٠٣  ٦.٦  ٢٧.٢  ٢٠.٦  ظهر -
  % ٨.٧١  ٢.٢١  ٢٧.٥٧  ٢٥.٣٦  الرجلين

انجاز ركض مسافة *
  متر ٨٠٠

١.٨١  ٠.٠٤٤  ٢.٣٧.٧  ٢.٤٢.١ %  

أن الفرق بين الوسطين الحسابيين القبلي والبعدي الختبـار تحمـل   ) ٣(في الجدول  يتبين  
%)  ٦.١١(في حين بلغت النسبة المئوية للتطور ) ٤.٣٩(بلغ ) متر ٤٠٠(السرعة ركض مسافة 

في حـين  ) ٢.١(، أما تحمل القوة للذراعين أن الفرق بين الوسطين الحسابين القبلي والبعدي بلغ 
  %). ٢٩.٥٧(لمئوية للتطور بلغت النسبة ا

، نجد أن الفرق بـين الوسـطين الحسـابين القبلـي     )بطن(ولو نظرنا إلى أختبار الجذع   
أمـا اختبـار الجـذع    %)  ٣٥.٩٦(في حين بلغت النسبة المئوية للتطـور  ) ٨.٢(والبعدي ، بلغ 

ـ  ) ٦.٦(، أن الفرق بين الوسطين الحسابين القبلي و البعدي، بلغ )ظهر( ت النسـبة  في حـين بلغ
، أن الفرق بين الوسطين الحسابين )الرجلين(ونجد في نفس االختبار %)  ٣٢.٠٣(المئوية للتطور 

  %). ٨.٧١(، في حين بلغت النسبة المئوية للتطور )٢.٢١(القبلي والبعدي بلغ 
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٤٠٦ 

ان الفرق بين الوسطين الحسابين القبلي و البعدي الختبـار  ) ٣(وأخيراً يتبين من الجدول 
  %). ١.٨١(في حين بلغت النسبة المئوية للتطور ) ٠.٠٤٤(بلغ ) متر ٨٠٠(كض مسافة انجاز ر

وتحمـل القـوة لالختبـارات    ) متـر  ٤٠٠ركض (مناقشة نتائج االختبارات تحمل السرعة  ٢-٤
  ).متر٨٠٠ركض (وأختبار االنجاز ) والرجلين) بطن وظهر(الجذع  –الذراعين (

ات لتحمل السرعة وتحمل القوة واالنجاز نالحـظ  من خالل مالحظة تحليل نتائج االختبار
تحمل السرعة وتحمل القوة (أن هناك تحسناً ملحوظاً ألفراد عينة البحث كلهم وفي كال االختبارات 

على الرغم من التباين الذي ظهر في نسبة التطور لالختبارات وهذا يعود إلى القدرات ). واالنجاز
كن بشكل عام كان هناك تطور لجميع عينة البحث وهذا يعـود  الفردية لكل فرد من أفراد العينة ول

كـذلك إلـى   . إلى تنفيذ مفردات المنهج الموضوع بأستخدام التمرينات الخاصة بالتحمل الخـاص 
توزيع حمل التدريب بصورة نسبية ومنظمة من خالل أستخدام التمرينات الخاصة بكل من تحمـل  

نات الخاصة ضمن المنهج التدريبي ، تأثير وكان الحمل السرعة وتحمل القوة ، إذ كان لهذه التمري
حمودي عبد (التدريبي مناسباً ومنظماً بشكل يتالئم مع مستوى وأمكانية أفراد العينة، وهذا ما أكده 

حول أهمية مستوى الالعبين في تقنين الحمل التدريبي المستخدم بحيث ) (المنعم ومحمد عبد الغني
  . )٢١()الً والهدف من التدريب ثانيايتناسب ومستوى الرياضين أو

كما يرى الباحثون أن الشدة التي أستخدمه تمرينات تحمل السرعة والتي تراوحـت بـين   
من قدرة الرياضي لألفراد العينة فضالً عن الشدة التي أستخدمة تمرينات تحمـل  %) ٩٠ – ٧٠(

ئم الذي تـوزع علـى   من قدرة الرياضي مع الحجم المال%)   ٨٠-٦٠(القوة والتي تراوحت بين 
  .كانت كافية لحدوث التطور فالشدة العالية والحجم التدريبي المناسب يولد التعب) عشر أسابيع(

والتعب من عالمات الحمل التدريبي الجيد إذ ال بد التدريب المناسب أن يصل الرياضـي  
بـأن  ) (هولمان( إلى حالة التعب وإال لن تحدث عملية التكيف وهذا ما أكده عصام عبد الخالق عن
  . )٢٢()أستخدام حمل التدريبيؤدي إلى عملية التعب التي تتناسب أيضاً ومستوى ذلك الحمل

كما يرى الباحثون أن للشدة المستخدمة والتدرج والتموج فيها ولزيادة االحمال التدريبيـة  
لـى  والنسب المستخدمة بها ولتوزيع هذه االحمال بصورة مبرمجة ومبينة على أسس علميـة وع 
 ١١٠(شكل دورات تدريبية متوسطة وصغيرة والتي تتخلها فترات راحة بينية وفق مؤشر نـبض  

أي أستشفاء غير كامل بنسبة لهذه االعمار التدريبية بين التكرارات مما ساعدت على ظهور ) د/ن

                                                   
،  ١٩٩٩حمودي عبد المنعم ومحمد عبد الغني، مذكرات علم التدریب لطلبة المرحلة الثانیة ، القاھرة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنین ، )  ٢١(

  .٦٧ص
  .١٥١، ص ١٩٩٩، االسكندریة ،  ٩ط: عصام عبد الخالق، التدریب الریاضي نظریات تطبیق)  ٢٢(
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٤٠٧ 

التـالي  حالة التكيف خالل فترات المنهج التدريبي ولتالفي الحمل الزائد نتيجة االحمال التدريبية وب
عادل عبد البصير وإيهاب عـادل  (ويشير . أدت إلى حدوث تغيرات إيجابية لدى أفراد عينة البحث

ان الهدف من التدريب صورتان الصورة العليا بأستخدام فترة راحة نسبية طويلـة  ) (عبد البصير
يرة لتحقيق هدف التدريب بإثارة وخفض حمل التدريب أما الصورة السفلى فترة راحة بينية صـغ 

  . )٢٣()لتحقيق هدف التدريب باإلثارة واألحتفاض بحمل التدريب
أن الزيادة في شدة التدريب يتناسب وقدرات الفرد الرياضـي قـد   ) (Shpirolm(ويشير 

  .)٢٤()تظهر درجة عالية من التكيف
كما كان لتأثير استخدام التمرينات الخاصة بالتحمل السرعة والتحمل القوه له دور كبيـر  

كان تأثير ) ٣(النتائج في االختبارات البعدية وهذا ما أظهرته نسبة التطور في الجدول  في تحسين
هذه التمرينات أيجابياً على افراد عينة البحث وبالتالي ساعدة على تطوير إنجاز ركـض مسـافة   

ويرى الباحثون إذ أن لهذه الصفتان له دور كبير في تحسين النتـائج واالنجـاز ألن   ) متر ٨٠٠(
م يحتاج إلى األحتفاظ بالسرعة الحركية العالية كما تعطي قدرة العظالت على مقاومة التعـب  الجس

يعـد التحمـل   ) عبد علي نصيف وقاسم حسن(ويشير . من خالل أستخدام التمرينات الخاصة بها
من أهم متطلبات رفع المستوى االنجاز لركض المسافات المتوسطة ومنهـا  (القوة وتحمل السرعة 

 )٢٦( ،) ٢٥()لذا تعطي له األولوية في التدريب) متر ٨٠٠(

                                                   
األسكندریة ، المكتبة المصریة : عادل عبد البصیر وإیھاب عادل عبد البصیر، تدریب القوة العضلیة والتكامل بین النظریات والتطبیق)  ٢٣(

  .٢١٠، ص ٢٠٠٤للطباعة والنشر والتوزیع ، 
(24 ) shapirolm smith RG: Effeet of training on left reuticular structure and function : Ane chocardirgaphie 
Brhratj , 1984 , P82. 

  .١٢١، ص ١٩٧٩بغداد ، مطبعة عالء ، : عبد علي نصیف وقاسم حسن حسین، تطویر المطاولة )  ٢٥(
  .١٨٢، ص١٩٧٨بغداد ، الدار العربیة للطباعة، : عبد علي نصیف وقاسم حسن حسین، تدریب القوة )  ٢٦(
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٤٠٨ 

  
  :األستنتاجات والتوصيات -٥
  :األستنتاجات ١-٥

أن اسلوب العمل لتوزيع حمل تدريب التحمل الخاص أدى إلى تطوير تحمل القوة وتحمل  .١
 .متر ٨٠٠٠السرعة ومستوى االنجاز ركض مسافة 

إل تطوير مستوى إنجاز ركـض  أن التمرينات الخاصة بتحمل القوة وتحمل السرعة أدت  .٢
 .متر ٨٠٠

ان األحمال التدريبية المقننة قد ساعدة في تطوير تحمل القوة وتحمـل السـرعة وإنجـاز     .٣
 .متر ٨٠٠ركض مسافة 

كـان لـه األثـر    ) والشدة وفترة الراحة(أن أساليب التدريب والتموج في الحمل التدريبي  .٤
 .متر ٨٠٠نجاز ركض مسافة اإليجابي في تطوير تحمل القوة وتحمل السرعة واإل

  :التوصيات ٢-٥
ضرورة أستخدام التمرينات الخاصة بالتحمل الخاص لغرض تطوير تحمل القوة وتحمـل   .١

 .متر ٨٠٠السرعة وإنجاز ركض مسافة 

ضرورة أحتواء منهاج التدريب المعد من قبل المدربين على توزيع االحمال التدريبية ذات  .٢
 ).حمل القوة وتحمل السرعةت(نسب عند أستخدام التحمل الخاص 

إجراء بحوث ودراسات أخرى مشابهه تخص أستخدام تمرينات خاصـة بتوزيـع حمـل     .٣
  .التدريب التحمل الخاص
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٤٠٩ 

  المصادر العربية واالجنبية
األسكندرية دار المعارف للنشر ، : امر اهللا الباسطي؛ قواعد وأسس التدريب الرياضي وتطبيقاته .١

١٩٩٨. 
عمان ، دار وائل للنشر والتوزيـع ،  : راهيم؛ مبادئ التدريب الرياضيحسين البشتاوي وأحمد إب .٢

٢٠٠٥. 
 –دوائـر التـدريب   (حسين علي العلي وعامر فاخر شغاتي؛ قواعد تخطيط التدريب الرياضي  .٣

 .٢٠٠٦بغداد ، دار الكتب والوثائق ، مكتبة الكرار ، ): األستشفاء -تدريب المرتفعات 
القـاهرة ، منشـاة المعـارف ،    : نظريات وتطبيقات  –اضي عصام عبد الخالق؛ التدريب الري .٤

٢٠٠٥. 
، القاهرة ، دار  ٢مفتي أبراهيم حمادة ؛ التدريب الرياضي الحديث ، تخطيط وتطبيق وقيادة ، ط .٥

 .٢٠٠١الفكر العربي ،
 .١٩٧٨أحمد خاطر وعلي فهمي ؛ القياس في المجال الرياضي ، القاهرة ، دار المعارف ،  .٦
، مجلة علمية التربية الرياضية ، جامعة  ١مجلة ثقافية ، ج) بحث منشور(ادل ؛ هاشم إبراهيم ع .٧

 .١٩٨٦البصرة ، 
 .١٩٧٩، القاهرة ، دار المعارف ،  ٦ط: محمد حسن عالوي؛ علم التدريب الرياضي  .٨
 .١٩٨٧األسكندرية ، دار الكتب الجامعية ،  ٣ط:عصام عبد الخالق؛ التدريب الرياضي  .٩

 .١٩٨٤القاهرة ، المجمع العلمي، : ؛ معجم علم النفس والتربية فؤاد حطبٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ .١٠
، القاهرة ، دار الفكـر   ٢ط: كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين؛ اللياقة البدنية ومكوناتها .١١

 .١٩٨٥العربي، 
الموصـل ،  : والتقويم في التربيـة الرياضـية  ؛ االختبارات والقياس )وآخرون(قاسم المندالوي  .١٢

 .١٩٨٩مطبعة التعليم العالي، 
القـاهرة ، دار  : محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ اختبارات االداء الحركـي   .١٣

 .١٩٩٤الفكر العربي ، 
 .١٩٩٩القاهرة ، دار القكر العربي ، : بسطويس أحمد ؛ أسس ونظريات التدريب الرياضي   .١٤
بغداد ، التعلـيم  : بسطويس أحمد ؛ االختبار ومبادئ االحصاء في مجال الرياضي قيس ناجي و .١٥

 .١٩٨٧العالي ، 
الكويـت ، دار القلـم للنشـر    : محمد عبد الغني عثمان ؛ التعليم الحركي والتدريب الرياضـي   .١٦

 .١٩٨٧والتوزيع ، 
: لـة الثانيـة  حمدي عبد المنعم ومحمد عبد الغني عثمان ؛ مذكرات علم التدريب لطلبـة المرح  .١٧

 .١٩٩٩القاهرة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، 
 .١٩٩٩، األسكندرية ،  ٩ط: عصام عبد الخالق ؛ التدريب الرياضي نظريات تطبيقات .١٨
عادل عبد البصير وإيهاب عادل عبد البصير؛ تدريب القوة العضلية والتكامل بـين النظريـات    .١٩

 .٢٠٠٤طباعة والنشر والتوزيع ، األسكندرية ، المكتبة المصرية لل: والتطبيق
 .١٩٧٩بغداد ، مطبعة عالء، : عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين ؛ تدريب المطاولة  .٢٠
 .١٩٧٨بغداد ، الدار العربية للطباعة ، : عبد علي نصيف وقاسم حسن حسين ؛ تدريب القوة  .٢١

22. Teodorescu , L , F , There ticalar dologyieal sport of team : sport , 1975. 
23. Shapirolm smith RG: Effeet of training on left reutricular structure and 

function : Ane chocae dirga phie Brhratj , 1984. 
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٤١٠ 

)١(ملحق   
  نموذج يبين مفردات المنهج التدريبي لمدة اسبوعين

الوحدة  اليوم والتاريخ
 التدريبية 

نوع التمرين 
والصفة المراد 

 تطويرها 

%ةالشد  المالحظات الحجم الراحة التكرار  

السبت 
١٣/١٠/٢٠٠٧  

ركض بالقمصلة  األولى
بحسب وزن 
الرياضي 

 ١٥×م٢٠٠
 تحمل القوة

٦٠% مرة ١٥  رجوع النبض  
د \ن ١١٠إلى   

٣.
٠٠
٠

كم
 

 

األثنين 
١٥/١٠/٢٠٠٧  

  ١٠× م ٤٠٠ الثانية
 تحمل السرعة

٧٠% مرة ١٠  رجوع النبض  
/ ن  ١١٠إلى 

.٤ د
٠٠
٠

كم
  

عاء األرب  
١٧/١٠/٢٠٠٧  

قاعدة الحديد  الثالثة
تدريب دائري 
 خمسة محطات 

تحمل  ٥×  ٣
 القوة

٦٠ % تمارين ٣ 
خمسة ×

محطات 
مرة ١٥  

بين التكرارات 
ث بين ٣٠

المحطات 
رجوع 

ن/د١١٠النبض  

 

 نوع التمرينات
تبادل السـاقين   .١

زمـن األداء  . مع الذراعين
  .٣×ث١٥
ــع  .٢ ــم ٤٠دف كغ

 .٣×ث ٢٥بالساقين 
تمــرين نصــف  .٣
 .٣×كغم٣٠
ــريس   .٤ ــنج ب ب

 .٣×كغم ٢٥أمامي 
ــن  .٥ ــرين بط تم

ث ٢٠بالتعاقب مع الرجلين 
 ×٣.  

 السبت
٢٠/١٠/٢٠٠٧  

× م١٢٠٠ الرابعة
مرة ركض ١٣

بالقمصلة حسب 
وزن الرياضي 
 تحمل القوة

٦٥% مرة ١٣  رجوع النبض  
د/ ن ١١٠إلى   

٢.
٦٠
٠

كم
 

 األثنين
٢٢/١٠/٢٠٠٧  

  ٨× م ٤٠٠ الخامسة
 تحمل السرعة

٧٥% مرات  ٨  رجوع النبض  
د/ ن ١١٠إلى   

٣.
٢٠
٠

كم
 

 األربعاء
٢٤/١٠/٢٠٠٧  

قاعة الحديد  السادسة
تدريب دائري 
خمسة محطات 

تحمل  ٥× ٣
 القوة

٦٥%  ٣ 
تمارين 

 ×
خمسة 
 محطات

بين التكرارات 
ث بين ٣٠

المحطات 
رجوع النبض 
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 ملخص البحث 
 ٨٠٠استخدام تمرينات خاصة لتوزيع حمل تدريب التحمل الخاص وتأثيره على إنجاز ركض (

)متر لدى العبي من فئة الناشئين  
فائزة عبد الجبار أحمد: مدرس مساعد   

عماد كاظم أحمد: رجاء عبد الكريم حميد           مدرس مساعد: مدرس مساعد  
  :الباب األول

  . باستخدام التمرينات الخاصة في توزيع حمل تدريب التحمل الخاص: كمن أهمية البحثت
هناك ضعف في أستخدام تمرينات خاصة لتوزيع حمل تدريب التحمل الخـاص  : أما مشكلة البحث

، فضالً عن توازن والتداخل بين النسب لألحمال التدريبية الخاصة بالتحمل السرعة وتحمل القـوة  
أحد أسباب هبوط مستوى التحمل الخاص للعدائين والتي يعاني منها مسـتوى انجـاز    ، والتي تعد

  .متر  ٨٠٠ركض 
أعداد تمرينات خاصة في توزيع حمل تدريب التحمل الخاص وتأثيره على إنجـاز  : * هدفا البحث

والتعرف على تأثير هذه التمرينـات الخاصـة فـي    . * متر لدى أفراد عينة البحث ٨٠٠ركض 
  .ل تدريب التحمل الخاص في متغيرات الدراسة لدى افراد عينة البحثتوزيع حم

هناك فروق ذات داللة أحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي في اختبـارات  : اما فرض البحث
  .متر لدى أفراد عينة البحث٨٠٠التحمل الخاص وانجاز ركض 

  :في حين مجاالت البحث شتملت ما يلي
لغايـة   ١/١٠/٢٠٠٧: والمجـال الزمـاني  . العبـين فئـة الناشـئين    عينة من: المجال البشري

ــال  ٢٢/١٢/٢٠٠٧   والمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ملعبي الشعب والكشافة: المكاني

  :الباب الثاني
مفهمه  –حمل التدريب (ما يلي . أشتمل هذا الباب على الدراسات النظرية الخاصة بدراسة البحث

  ).والتحمل الخاص وتقسيماته. وأنواعه، مكوناته
  :الثالثالباب 

إذ استخدم المنهج التجريبي ، بتصميم المجموعة التجريبية الواحـدة ذات  : وأشتملت منهجية البحث
في حين اشتملت خطوات . رياضين) ٨(األختبارين القبلي والبعدي ، أما عينة البحث فكان عددهم 

 –م ٤٠٠سـرعة  التحمل ال(واالختبارات القبلية لكل من . إجراء البحث على التجربة االستطالعية
اما المنهـاج التـدريبي فقـد    ). متر ٨٠٠وإنجاز مسافة ) للذراعن والجذع والرجلين(تحمل القوة 

وحـدة   ٣٠(وبلـغ عـد الوحـدات    ) وحدات تدريبية ٣(بواقع ) أسابيع ١٠(أستغرقت مدة تنفيذه 



  استخدام مترينات خاصة لتوزيع محل تدريب                      ٢٠٠٩ األول جملة علوم الرياضة  العدد
 متر لدى العبني من فئة الناشئني ٨٠٠التحمل اخلاص وتأثريه على إجناز ركض                                                    

 
 

٤١٢ 

ن أسـتخدام  فضالً ع. وأما االختبارات البعدية أجريت بنفس إجراءات االختبارات القبلية) تدريبية
  .الوسائل االحصائية

  :الباب الرابع
وقد أشتمل هذا الباب على عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها للبيانات التي تم الحصول عليها مـن  

  .خالل االختبارات
  :الباب الخامس

أن أسلوب العمل لتوزيع حمـل التـدريب أدى   : * أشتمل هذا الباب على االستنتاجات التالية
أن التمرينـات  . * م٨٠٠ل القوة وتحمل السرعة ومستوى إنجاز ركض مسـافة  إلى تطوير تحم

. * متـر ٨٠٠الخاصة بتحمل القوة وتحمل السرعة ادت إلى تطوير مستوى اإلنجاز ركض مسافة
كان له األثر اإليجابي في ) والشدة وفترة الراحة(أن أساليب التدريب والتموج في الحمل التدريبي 

  . متر ٨٠٠ل السرعة واإلنجاز ركض مسافة تطوير تحمل القوة وتحم
ضرورة أستخدام التمرينات الخاصـة بالتحمـل   : * فقد يوصي الباحثون إلى: أما التوصيات

ضرورة ). * متر ٨٠٠(الخاص لغرض تطوير تحمل القوة وتحمل السرعة وإنجاز ركض مسافة 
تدريبيـة ذات نسـب عنـد    أحتواء منهاج التدريب المعد من قبل المدربين على توزيع االحمال ال

  ).تحمل القوة وتحمل السرعة(استخدام التحمل الخاص 
 

  


