
 جملة جامعة كرميان                    Journal of Garmian University                   طؤظاري زانكؤي طةرميان 

249 |                              acadj@garmian.edu.krd                 Vol.4, No.4 (December, 2017) 

http://jgu.garmian.edu.krd                                                                https://doi.org/10.24271/garmian.212 

 مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزةتأثري استخدام اسلوبي تزايد السرعة والفارتلك على  بعض 
١فاطمة عبد ماحل

٢أسيل جليل  
 

١،٢
 جامعة بغداد –لية الرتبية البدنية والعلوم  الرياضية للبنات ك 

d.fatimaa@yahoo.com
١ 

 امللخص
اإلجناز الرياضي، تعد طرائق واساليب التدريب بأشكاهلا املختلفة ما هي أال تدريبات تطبيقية موجهة لالرتقاء مبستوى 

وحتقيق هدف التدريب, ومهما تنوعت هذه الطرائق أو األساليب التدريبية فهي تعتمد يف جوهرها على أنواع التدريب اليت 
 حتدد النظام األساسي املستخدم لإلمداد العضالت بالطاقة أثناء اجملهود البدني.

وما على املدرب اال   (1)ىل أفضل درجة ممكنة يف نشاطه التخصصي"أن التدريب الرياضي يهدف اىل "الوصول مبستوى الالعب ا    
أن يكون جدير يف اختيار االسلوب او الطريقة املناسبة للفعالية اليت ميكن فيها استخدام الطريقة األكثر فاعلية من بقية 

 الطرائق األخرى .
ام العلماء والباحثني املختصني يف جمال التدريب ورياضة املبارزة من الرياضات الشيقة, واليت استقطبت  كثري من اهتم   

والفسلجة الرياضية, ودراسة التكيفات اليت حتدث نتيجة ممارسة النشاطات الرياضية, والتدريب املستمر والتغريات اليت 
تتطلب من املدرب حتدث ألجهزة اجلسم ، مما أدى إىل تطورات عديدة يف طرائق التدريب وأساليبها . إذ أن زيادة مقادير التدريب 

 اإلملام الصحيح باألساليب اليت تسمح باإلجناز الرياضي ويتوقف ذلك على االختيار الصحيح لألسلوب التدرييب الناجح .
وتعد مؤشرات التحمل من اهم الصفات املهمة اليت حتتاجها رياضة املبارزة , اذ عندما تصل الالعبات إىل املرحلة الثانية    

ملسة (، وهذا يستمر على طول يوم املنافسة مما جيعل الالعبة  15دقائق و 9ن املنافسات تصبح املنافسة من )م ))خروج املغلوب
ختوض عدة منافسات يف نفس اليوم، وهذا يتطلب منها حتمل قوة وسرعة األداء لألطراف العليا والسفلى حتى تتمكن من تكرار 

 يف املنافسات بكفاءة عالية دون الشعور بالتعب وهبوط املستوى.املهارات اهلجومية والدفاعية، وبتالي االستمرار 
وبناءاً على ما تقدم فأن أهمية البحث تكمن مبعرفة تأثري اسلوبني من طريقة  التدريب املستمر) الفارتلك وتزايد السرعة   

 (على بعض مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة.

 .مؤشرات التحمل  ,تأثري,الفارتلك ,تزايد السرعة  ,العبات املبارزة  الكلمات املفتاحية:

 مشكلة البحث 1-2
يسعى املدربون اىل تنوع الطرائق واألساليب التدريبية باختالف تأثرياتها وحاجة الرياضيني هلا يف فرتة اإلعداد البدني مبا    

الباحثتان  يف جمال العمل التدرييب ورياضة  يتناسب مع إمكانيات وقدرات الالعبني وفق الفعالية ومتطلباتها, ومن خالل خربة
املبارزة , وجدوا أن اغلب العبات املبارزة تعاني من ظهور التعب بشكل مبكر يف الدور الثاني من مراحل اللعب, وضعف قدرة 
                                                           

 .53(, ص998: )منشات املعارف اإلسكندرية ، أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتهأمر اهلل أمحد ألبساطي؛  -1
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ملستوى طيلة الالعبة  باالحتفاظ على نفس املستوى طول فرتة املنافسات بسبب ضعف التحمل، وحتى تتمكن من األداء على نفس ا
فرتة املنافسة, سعى الباحثتان  اىل جتريب  تأثري طريقة التدريب املستمر وباسلوبني خمتلفني )الفارتلك واسلوب تزايد 

 السرعة( يف تطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة .
 هدفا البحث 1-3

 التحمل لدى العبات املبارزة.إعداد منهاجني باسلوبي الفارتلك وتزايد السرعة لتطوير مؤشرات  -1

 التعرف على تاثري تدريبات اسلوبي الفارتلك وتزايد السرعة يف تطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة  -2

 فرضية البحث  1-4

 لتدريبات اسلوبي الفارتلك وتزايد السرعة تاثري اجيابي يف تطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة. -1 

 روق معنوية بني تدريبات  الفارتلك وتزايد السرعة يف تطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة.وجود ف -2

 جماالت البحث  5 -1

 ( العبة. 14اجملال البشري:العبات نادي فتاة بغداد  باملبارزة والبالغ عددهن ) 1-5-1

 م.2014-7-  25لغاية  2014-5-7اجملال ألزماني :  1-5-2

  املكاني :قاعة املبارزة يف كلية الرتبية الرياضية للبنات جامعة بغداد.اجملال  1-5-3

 سات النظرية والدراسات السابقة  الدرا -2
 الدراسات النظرية  2-1
 اسلوب تدريب تزايد السرعة  2-1-1

تتمثل هذه الطريقة يف الزيادة املتدرجة لسرعة اجلري من اهلرولة إىل اجلري إىل الركض  بأقصى سرعة ثم راحة باملشي     
وحيسن هذا النوع من التدريب كل من السرعة والقوة ويستخدم يف اجلو البارد بصفة خاصة حيث التدرج يف سرعة اجلري  يقلل 

 .(2) % تقريبا من مسافة املنافسة اوالسباق املطلوبة120: 60واملسافة املستخدمة ما بنيمن حدوث اإلصابات للعضالت العاملة.
 ويف املبارزة يتم التدرج باداء التمرينات حسب التكرات وسرعة االداء .

 اسلوب تدريب ) الفار تلك ( 2-1-2
حيث (3) نشأت الفكرة من اجلري ملسافات أو فرتات طويلة يف أالماكن الوعرة والغري ممهدة بني التالل وعلى الرمال والشواطئ      

يتطلب األداء إثناء اجلري خالل تلك أالماكن اخنفاض وارتفاع مستوى الشدة طبقا لطبيعة مكان اجلري ,وقدرة الالعب اخلاصة 

                                                           
2-Tadeusz ulatowski: Tedriaimetodyka sporta, sporti  Turystyka,warazawa. 1981.p143. 
3  - Jess , Jarrer  : Long distance, Contempoavy, Teching and  training. 1980.p21. 
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منحنى .. اخل( ولذلك أطلقت  -مرتفع  -منحدر -وثب لتخطي عائق -ق املوجودة )مكان غري مستويعلى اجتياز وختطي العوائ
عليها الفار تلك و تعين اللعب بالسرعة وهذا األساس الذي تقوم عليه الطريقة واليت تتميز بتنوع شدة التمرين آو اجلري 

يب هلذه الطريقة يف اجلري اخلفيف يف البداية ثم تغري شدة . ويتحدد الشكل التدري(4)ملسافات كبرية طبقا إلمكانيات الالعب 
اجلري من وقت ألخر ملسافات قصرية ومن سريع إىل أسرع مبا يتناسب وقدرات الالعب خالل زمن أو مسافة التدريب الكلية, أو 

تدريبات هذه الطريقة  ارتفاع واخنفاض مستوى األداء مع االستمرار دون توقف, أوانتظام يف متطلبات األداء, ولذا تتميز
بالتشويق واإلحساس باملتعة , ويفضل اداءها يف اخلالء وعلى الشواطي كلما أمكن , وهي مناسبة لرياضات اجلري والسباحة 
ملسافات متوسطة وطويلة, واأللعاب اجلماعية )أنشطة التحمل( لتناسبها مع طبيعة تنوع ديناميكية شدة األداء خالل املنافسات 

 .  (5)تلك األلعاب الفعلية يف

 مؤشرات التحمل  2-1-3
ان قابلية الفرد على االستمرار بالعمل واالداء ومقاومة التعب والعودة اىل احلالة الطبيعية قبل التدريب, اي تعويض مصادر      

 (6)الطاقة وحصول االستشفاء بوقت قصري تعد من احملددات املهمة يف اختيار الالعبني لاللعاب الرياضية اليت تتميز بالتحمل .
املؤشرات الفسيولوجية لالنسان بعد تعرضها لضغوط زائدة اوتعرضها لتأثري اداء نشاط مستمر, تعد من  ان استعادة حتديد    

 . (7)مؤشرات التحمل. وميكن قياس او تقدير هذه احلاالت موضوعيا من خالل قياس املؤشرات الفسيولوجية
ابة اجهزة اجلسم للمثريات التدريبية , وقابليتها كما ان االهتمام بالوسائل والفرتات االستشفائية تساعد على حتسني استج   

على االستمرار باالداء لفرتة اطول دون الشعور بالتعب, وحتد من ظاهرة تكرار االصابات اليت ميكن ان يتعرض هلا الرياضي 
املختلفة سواء كان ذلك  والنامجة من االمحال التدريبية املختلفة. كما انها تعمل على االسراع بعمليات اعادة حيوية اجهزة اجلسم

من خالل برامج اسرتخاء بدنية او برامج اسرتخاء عقلية مما يساعد يف تقصري الفرتات الزمنية املخصصة للراحة واليت تعد من 
 واليت تساعد على استمرار وتواصل العملية التدريبية بكفاءة عالية. (8)مؤشرات التحمل والتعب.

 ات السابقةالدراس 2-2
دراسة فاطمة عبد ماحل واخرون, تاثري التدريب املستمر باسلوبي )التدرج والتباين بالسرع( على  التحمل اخلاص  2-2-1

 وبعض مؤشرات التعب لدى العبات املبارزة .
تكمن اهمية البحث يف دراسة مؤشرات التعب وتطوير التحمل اخلاص نتيجة استخدام التدريب املستمر باسلوبني خمتلفني     

واستخدم املنهج التجرييب على عينة من العبات املبارزة ,مت تقسيم   ة ملساعدة العاملني يف جمال تدريب رياضة املبارزة.كخطو

                                                           
4  -  Ken Boherty, Tufnews:Track and field , Omni book1980.p78. 
5  - Raymond, Bridge: The Runner’s Book, New York.1978.p82. 
6-conditions and features of students' motivation to physical activity of wellness orientation at the present stage of 

realization physical education in high schools. املؤلف: Yurchyshyn Y.V. اجمللة: Pedagogies, Psychology, Medical-Biological 

Problems of Physical Training and Sports ISSN: 18189172 اجمللد 2012 :السنة:p124. 
 .58ص 1997،القاهرة: دار الفكرالعربي، 1، طومورفولوجيا الرياضي وطرائق القياس والتقويمفسيولوجيا ابو العال امحد وحممد صبحي؛  - 7
 .61,ص1999ريسان خريبط جميد ؛ حتليل الطاقة احليوية للرياضيني ، عمان ، دار الشرق ،  - 8

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Yurchyshyn%20Y.V.%22&language=ar
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العينة بشكل عشوائي وبالقرعة إىل جمموعتني جتريبية, اجملموعة األوىل تعمل  بطريقة التدريب املستمر وباسلوب التدرج 
 ريقة التدريب املستمر وباسلوب التباين بالسرع . بالسرع . واجملموعة الثانية تعمل بط

وبعد اجراء االختبارات القبلية ومن ثم تطبيق املنهاج التدرييب واجراء االختبارات البعدية يف متغريات التحمل اخلاص   
ت التعب وطورت ومؤشرات التعب. وجد الباحثون ان الطريقة التدريب املستمر وباسلوبي التدرج والتباين بالسرع خفضت مؤشرا

 (9التحمل اخلاص لدى العبات املبارزة.)

 منهج البحث واجراءاته امليدانية -3  
 -منهج البحث: 3-1

 استخدم املنهج التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث إذ يعد هذا املنهج أفضل ما ميكن إتباعه للوصول إىل نتائج دقيقة.     
 عينة البحث:  3-2
سنة( بالطريقة العمديه، وقسمت 23-20( العبة بعمر)14ي فتاة بغداد باملبارزة والبالغ عددهن)مت اختيار العبات ناد   

العبات( يتدربن  باستخدام أسلوب  7عينة البحث بالطريقة العشوائية إىل جمموعتني, حيث كانت اجملموعة التجريبية األوىل )
يتدربن  باستخدام أسلوب تزايد بالسرعة, وأجرت الباحثتان   العبات( 7الفارتلك, بينما كانت اجملموعة التجريبية الثانية)

العمر التدرييب (, وتبني أن أفراد عينة البحث ذو توزيع طبيعي وكما العمر الزمين و التجانس لعينة البحث يف ) الطول والوزن و
 (.1+( , إذ أن قيم معامل االلتواء حمصورة بني )1مبني يف اجلدول )

 جتانس إفراد عينة البحث يف بعض املتغريات( يبني 1جدول ) 
 الوسائل االحصائية املتغريات

 معامل االلتواء االحنراف املعياري الوسط الوسط احلسابي
 0,27 3,6 166 167 الطول/سم
 0,35 2,7 65 66,4 الوزن/كغم
 0,17 1,7 22 22,3 العمر/سنة

 0,72 0,83 4 4,6 العمر التدرييب
يف االختبارات القبلية فتبني عدم وجود فروق بني اجملموعتني يف مؤشرات   واسلوب الفارتلك( تزايد السرعة  )اسلوب  كما مت التكافؤ بني اجملموعتني 

 ( يبني ذلك.2التحمل , واجلدول )

                                                           
لتحمل اخلاص وبعض مؤشرات التعب لدى العبات املبارزة, حبث منشور يف جملد فاطمة عبد ماحل واخرون, تاثري التدريب املستمر باسلوبي )التدرج والتباين بالسرع( على  ا - 9

 .65,ص 2012املؤمتر الثالث لعلوم التدريب والفسلجة جامعة البصرة كلية الرتبية الرياضية ,

 االختبارات القبلية لغرض التكافؤواسلوب الفارتلك( يف تزايد السرعة  يبني املعامل اإلحصائية بني اجملموعتني)اسلوب  (2جدول )

 الوسائل اإلحصائية
 االختبارات

 قيمة ت جمموعة تزايد السرعة جمموعة الفارتلك
 احملسوبة

 النتيجة

 ع سَ ع سَ

 غري معنوي 0,27 0,69 41,74 0,78 41,82 م300اختبار ركض 

 غري معنوي 0,99 2,03 34,16 1,11 35 ثا60اجللوس من الرقود خالل 

 غري معنوي 0,54 1,8 110,5 1,92 110,08 تركيز حامض الالكتيك يف الدم بعد اجلهد

 غري معنوي 1,05 1,4 72,16 1,3 71,5 النبض وقت الراحة

 (3,06= )0,01 ( واحتمال خطأ12قيمة )ت( اجلدولية عند درجة حرية) -مالحظة
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 األجهزة واألدوات املستخدمة يف البحث : . 3-3 

 معقمة. قطن طيب ومواد 

 . حزام ضاغط يربط على منطقة العضد 

 . حقنة طبية ) سرجنة ( لسحب الدم 

 ( ( خالية من مادة إل )48أنابيب حلفظ الدمEDTA .املانعة لتخثر الدم ) 

  ( حافظة تربيدcool Box. ) 

  ( جهاز الطرد املركزيCentrifuge .انكليزي املنشأ ) 

 .كتات لتحديد مستوى املتغريات 

  الكرتونية.ساعة توقيت 

  حاسبة الكرتونية نوعLenovo . 

 .جهاز قياس النبض 

 االختبارات املستعملة: 3-4
 (10)مرت (  300اختبار) ركض  3-4-1

 هـدف االختبار:  قياس حتمل السرعة .
وهنا وصف األداء : يبدأ االختبار ، حيث تأخذ كل اربع العبات مكانهن خلف خط البداية وذلك عند مساع إيعاز على اخلط ، 

مرت  300متت مراعاة مبدأ التنافس بني الالعبات . يبدأ السباق عند مساع إشارة البدء حيث تركض الالعبات حول امللعب ملسافة 
 وخيصص لكل العبة مؤقت حيث تبدأ الساعة بالتوقيت عند إشارة البدء وتوقف الساعة عند وصول الالعبة خط النهاية .

 ل زمن كل العبة يف استمارة تسجيل املعدة هلذا الغرض بالثواني إىل اقرب عشر من الثانية .: يقوم املسجل بتسجي التسجيـــل
 ( 11) ثا .60اختبار اجللوس من وضع االستلقاء خالل  3-4-2

 اهلدف من االختبار : قياس مطاولة قوة عضالت البطن وعضالت املثنية للجذع .
لركبتني وتشبيك اليدين خلف الرقبة، ومتسك احد املساعدات قدمي وصف االداء : تتخذ الالعبة وضع االستلقاء بثين ا

 الالعبة املختربة على االرض يف اثناء االداء.
عند اشارة البدء تبدأ الالعبة املختربه برفع وخفض اجلذع كامال ، حبيث تالمس الركبتني باجلبهة، تستمر الالعبة املختربة   

 ثا.60 باالداء الكرب عدد ممكن من املرات خالل
 ثا .60التسجيل : درجة الالعبة املختربه هي عدد مرات التكرار الصحيح خالل 

 

                                                           
 . 316، ص 1994، مطبعة جامعة بغداد ، قيــس ناجي عبد اجلبار ، بسطويسي امحد :االختبارات والقياس ومبادئ اإلحصاء يف اجملال الرياضي ، بغداد  - 10

 . 114- 113,ص1994حممد حسن عالوي وحممد نصر الدين ؛ اختبارات االداء احلركي, القاهرة ,  - 11
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 (12)اختبار تركيز حامض الالكتيك يف الدم بعد اجلهد. 3-4-3
 اهلـدف : قياس مستوى تركيز حامض الالكتيك يف الدم بعد اجلهد.

الدم ، وذلك بعد قيام الالعبات  جبهد على جهاز وصف األداء : مت إجراء اختبار تركيز حامض الالكتيك يف الدم بسحب 
ن/د 170الرتيدميل )بعد اإلمحاء( وقد مت قياس النبض للتأكد من أن الالعبات  تعرضن جلهد بدني حبيث يصل النبض اىل 

رسي , وبعد مخسة دقائق يتم سحب الدم منهمن ملعرفة تركيز حامض الالكتيك يف الدم بعد اجلهد ، حيث جتلس الالعبة على ك

بإدخال  ()بعدها يتم  شد ذراع الالعبة اليت يتم سحب الدم منها برباط ضاغط  ثم سحب الدم من قبل احد افراد الفريق الطيب
سي سي( , وبعد ذلك يتم وضع الدم املسحوب يف أنابيب 5احلقنة الطبية يف الوريد العضدي ملنطقة املرفق  ثم سحب دم مبقدار)

طبية حاوية على مادة مانعة لتخثر الدم بعد رجها لألعلى واألسفل برفق لغرض مزج املادة بالدم ثم توضع األنبوبة احلاوية على 
ق تربيد , الذي حيوي على قوالب من الثلج لتحفظ مناذج الدم من التلف نتيجة حرارة اجلو ، وتكرر نفس منوذج الدم يف صندو

 العملية جلميع أفراد العينة .
مت نقل عينات الدم إىل خمترب التحليالت املرضية يف مدينة طب بغداد مباشرة بعد االنتهاء من سحب الدم من مجيع أفراد    

ها مت وضع األنابيب احلاوية على الدم يف جهاز الطرد املركزي لفصل املصل عن حمتويات الدم األخرى  جمموعيت البحث ، وبعد
 دورة / دقيقة .  3000دقائق وبسرعة  5وملدة 
 قياس مؤشر النبض وقت الراحة : 3-4-4
 بابة وملدة دقيقة واحدة.مت حتديد مؤشر النبض اثناء الراحة من خالل جهاز الكرتوني يتحسس النبض عن طريق اصبع الس   
 التجربة االستطالعية:  5 -3

على ثالث العبات مبارزة من منتخب كلية الرتبية البدنية والعلوم الرياضية 2014-5-7متّ إجراء جتربة استطالعية يوم     
راء املنهاج التدرييب للبنات وهن من اجملتمع االصل وخارج العينة للتعرف على املعوقات اليت قد تواجه الباحثتان  خالل اج

 . واالختبارات

 -خطوات إجراء البحث : 3-6
 االختبارات القبلية :   3-6-1
الساعة التاسعة صباحاً, يف ملعب الساحة وامليدان وقاعة  12/5/2014مت أجراء االختبارات القبلية على عينة البحث يوم )   

م وبعدها 300الرشاقة  يف كلية الرتبية الرياضية للبنات وعلى التوالي )اختبار النبض وقت الراحة ومن ثم  اختبار ركض 
ا ومن ثم اداء جهد بدني على جهاز الرتيدميل يف قاعة الرشاقة وبعد مخسة دقائق مت ث60اختبار الرقود من اجللوس خالل 

                                                           
12- Anthony D. Mehon , Blood Lactate  and perceived exertion relative to ventilatory threshold boys versus men, In 

Medicine and science in sports and exercise , vol. 29, No. 10 , October, 1997, P. 1333. 
 - تكون الفريق الطيب من 
 السيدة مها امحد داود / معاون طيب , مركز التحليالت املرضية يف مدينة طب بغداد.- 

 , مركز التحليالت املرضية يف مدينة طب بغداد.السيد حممد علي  حسني/ معاون طيب -
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سحب الدم من الالعبات ( مت اعطاء مخسة دقائق بني اختبار واخر. مت تثبيت كافة الظروف الزمانية واملكانية لغرض توحيدها 
 مع االختبارات البعدية وتاليف حدوث اخلطأ.

 اسلوبي )الفارتلك وتزايد السرعة(املنهاج التدرييب ب  3-6-2
مت إعداد املنهاج التدرييب وباسلوبني خمتلفني بعد االطالع على جمموعة من املصادر واملراجع اخلاصة مبوضوع البحث إذ مت   

 ( وفق األتي : 2014-7-24( ولغاية )2014-5-13تطبيق مفردات املنهاج بتاريخ )
 ( دورات متوسطة .3يع مقسمة على )( أساب9يتكون املنهاج التدرييب من )  -
( دقيقة بضمنها اإلمحاء والراحة, 90( وحدات تدريبية أسبوعياً. استغرق تنفيذ الوحدة التدريبية زمن قدره )3بواقع ) -

 دقيقة(  . 20وكان  زمن تدريبات االسلوبني )الفارتلك وتزايد السرعة( من طريقة التدريب املستمر بزمن )
 ( .1:  2احلمل يف كل دورة متوسطة )يكون متوج درجة  -
ن/د( ، وقد تضمن  120تبدأ كل وحدة تدريبية باإلمحاء العام واخلاص لتهيئة عضالت اجلسم للعمل ) أي وصول النبض إىل  -

القسم الرئيس من الوحدة التدريبية على اإلعداد املهاري واخلططي )مهارات املبارزة املختلفة وحسب توجيه املدرب( فضالً عن 
ليت تضمنت مترينات التحمل اخلاص)سرعة وقوة األداء املهاري باملبارزة( فضال عن القدرات مترينات اإلعداد البدني اخلاص وا

 األخرى اليت يعتمدها املدرب.  
 تنتهي الوحدة التدريبية بتمرينات التهدئة, أي العودة للنبض الطبيعي قبل التدريب.   -
ت نفسه حبيث تطبق اجملموعة التجريبية األوىل طريقة يطبق املنهاج التدرييب على كلتا اجملموعتني التجريبية يف الوق -

 التدريب املستمر وباسلوب الفارتلك ,بينما تطبق اجملموعة التجريبية الثانية طريقة التدريب املستمر وباسلوب تزايد السرعة.
 االختبارات البعدية : 3-6-3
( الساعة التاسعة صباحاً ,ومت مراعاة  كافة 2014-7-25مت أجراء االختبارات البعدية على أفراد عينة البحث بتاريخ )   

 الظروف الزمانية واملكانية يف االختبارات القبلية .
 الوسائل اإلحصائية: 3-7
 وباستخدام القوانني اآلتية: spss مت معاجلة النتائج إحصائيا بوساطة نظام   

 .الوسط احلسابي 

 .االحنراف املعياري 

 .معامل االلتواء 

  املئوية.قانون النسبة 

 .اختبار )ت( ملتوسطني غري مرتبطني 
 ( 13.)اختبار )ت( ملتوسطني مرتبطني 

 عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها :   -4

                                                           
 .218,ص1996، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة املوصل ,التطبيقات اإلحصائية يف  واستخدامات احلاسوب يف حبوث الرتبية الرياضيةوديع ياسني و حسن حممد:  -13
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(  يف تزايد السرعة عرض وحتليل النتائج بني االختبارات القبلية والبعدية لدى اجملموعتني)اسلوب الفارتلك واسلوب  4-1
  -مؤشرات التحمل ومناقشتها  :

اسلوب تدريب لغرض اختبار الفرضية املتعلقة بداللة الفروق بني االختبارات القبلية والبعدية لدى إفراد اجملموعة اليت استعملت 
 .الفارتلك مت استخدام اختبار ) ت ( للعينات املرتابطة

 

(  أن قيم ) ت ( احملسوبة  لالختبارات مؤشرات التحمل لدى إفراد اجملموعة اليت استعملت اسلوب تدريب 3تبني من اجلدول )    

( وملا كانت قيمة )ت( 0,01( واحتمال خطا )6( حتت درجة حرية )3,71الفارتلك اكرب من قيم )ت( اجلدولية والبالغة )
فهذا يعين وجود فروق معنوية لصاحل االختبارات البعدية أي أن إفراد اجملموعة اليت احملسوبة اكربمن قيمة)ت( اجلدولية, 

 استعملت اسلوب تدريب الفارتلك حققت تطورا يف اختبارات مؤشرات التحمل.
(  أن قيم )ت( احملسوبة  لالختبارات  مؤشرات التحمل لدى إفراد اجملموعة اليت استعملت اسلوب 4كما تبني من اجلدول )   

( وملا كانت قيمة 0,01( واحتمال خطا )6( حتت درجة حرية )3,71التزايد بالسرعة اكرب من قيم )ت( اجلدولية والبالغة )
لية, فهذا يعين وجود فروق معنوية لصاحل االختبارات البعدية أي أن إفراد اجملموعة )ت( احملسوبة اكرب من قيمة )ت( اجلدو

 اليت استعملت اسلوب التزايد بالسرعة حققت تطورا يف اختبارات مؤشرات التحمل ايضا.

 ؤشرات التحمل (يف االختبارات البعدية ملواسلوب تزايد السرعة عرض وحتليل النتائج بني اجملموعتني)اسلوب الفارتلك 4-2
( يف االختبارات تزايد السرعة )اسلوب الفارتلك واسلوب  ولغرض اختبار الفرضية املتعلقة بداللة الفروق بني اجملموعتني     

 ( 5البعدية  مت استخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة, فتبني من اجلدول )
 
 
 
 
 

 اسلوب تدريب الفارتلك يف مؤشرات التحمليبني الفرق بني االختبار القبلي والبعدي لدى  إفراد اجملموعة اليت استعملت  (3جدول )
 قيمة )ت( ع ف س ف االختبار ألبعدي االختبار القبلي االختبار

 احملتسبة
 الداللة اإلحصائية

 2ع 2︠س 1ع 1︠س

 معنوي 10,22 0,7 2,08 0,96 39,75 0,78 41,82 م300اختبار ركض 

اجللوس من الرقود خالل 
 ثا60

 معنوي 13,6 2,9 11,4 1,8 40,5 1,11 35

تركيز حامض الالكتيك يف 
 الدم

 معنوي 9,13 2,17 5,7 2,2 121,5 1,92 110,08

 معنوي 5,32 1,13 1,75 0,93 69,8 1,3 71,5 النبض وقت الراحة

 3,71= ) 0,01( واحتمال خطا )6مالحظة: قيمة )ت( اجلد ولية عند درجة حرية )
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( 12( حتت درجة حرية )3,06)أن قيم )ت( احملسوبة الختبارات مؤشرات التحمل, اكرب من قيم )ت( اجلدولية والبالغة 

(,  وملا كانت القيمة احملسوبة اكرب من القيمة اجلدولية فهذا يعين وجود فروق معنوية بني االختبارات 0,01واحتمال خطا)
تزايد ( أي أن اجملموعة التجريبية اليت استعملت تدريبات تزايد السرعة )اسلوب الفارتلك واسلوب  البعدية بني اجملموعتني

 كانت افضل من اجملموعة التجريبية اليت استعملت اسلوب الفارتلك.  السرعة
 وترى الباحثتان  مبا ان قابلية الالعبات   

حتسنت يف التخلص من تركيز حامض الالكتيك  وانتقاله من العضالت اىل الدم , هذا يعين االستمرار بالعمل الطول فرتة دون 
م واختبار 300العبات على التحمل, وهذا ما جنده عند تطور اختبار حتمل السرعة لركضالشعور بالتعب اي ازدياد قابلية ال

 حتمل القوة لعضالت البطن واجلذع واخنفاض معدل النبض خالل فرتة الراحة.
العملية اذ ان تشكيل التدريب والتنظيم الصحيح لألمحال التدريبية وفرتات الراحة البينية تعد من العوامل احليوية يف جناح 

 (14) التدريبية.
وترى الباحثتان  إن الربنامج التدرييب مشل أكثر من زمن يف أداء التمرينات ومسافات خمتلفة  يف مجيع الوحدات التدريبية    

إذ ختتلف طبيعة التدريب عندما يتعلق األمر  املعدة بطريقة التدريب بتزايد السرعة, وهذا ما ساعد يف تطوير مؤشرات التحمل.
بالقدرات البدنية اخلاصة ,حيث يتطلب من الالعب "التدريب على مسافات  وسرعات  خمتلفة  يف الشدة واحلجم , ويعد ذلك 
 امرأ ضروريا حلدوث عملية التكيف للنشاط املمارس والذي يشري إىل تطور املستوى وإمكانية االرتقاء باحلمل ومستوى

. وهذا ما راعاه الباحثتان  خالل التدريب باسلوب الفارتلك وتزايد السرعة خالل تطبيق الربنامج التدرييب. إذ (15)االجناز"
وجد أن تدريب تزايد السرعة كان أفضل يف تطوير مؤشرات التحمل كون املسافات املستخدمة تتناسب مع منافسات املبارزة, 

 تخدمة يف تدريب اسلوب الفارتلك كانت اغلب املسافات طويلة وذات شدد متوسطة .وبشدد خمتلفة, بعكس املسافات املس
 تغريات فسيولوجية ويتقدم مستوى األداء الرياضي كلما كانت هذه التغريات اإلجيابية اذ أن التدريب الرياضي يؤدي إىل حدوث   

   (16)االقتصاد باجلهد.  بكفاءة عالية معمبا حيقق التكيف ألجهزة اجلسم ألداء التحمل البدني وحتمل األداء 

                                                           
 .61, ص1997للنشر ، ، االسكندرية ، منشاة املعارف   راحة الرياضيعلي البيك واخرون ؛  -14
 .66(,ص1998 مصدر سبق ذكره,أمر اهلل أمحد ألبساطي؛  -15
 .24ص (.1992القاهرة. )، دار املعارف،11، الطبعة علم التدريب الرياضيحممد حسن عالوي   -16

 اسلوب الفارتلك واسلوب تزايد السرعة( في االختبارات البعدية.يبين المعالم اإلحصائية بين المجموعتين)  (5جدول )

 قيمة ت مجموعة تزايد السرعة مجموعة الفارتلك االختبار

 المحسوبة

 النتيجة

 ع س   ع س  

 معنوي 3,5 0,98 38,33 0,96 39,75 م300اختبار ركض 

 معنوي 13,9 1,2 47,8 1,8 40,5 ثا60الجلوس من الرقود خالل 

 معنوي 11,2 4,2 131,8 2,2 121,5 حامض الالكتيك في الدمتركيز 

 معنوي 8,06 0,98 66,6 0,93 69,8 النبض وقت الراحة

 (  3,06= ) 0,01 ( واحتمال خطأ12قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية) -مالحظة
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وترى الباحثتان  ان حتسني القدرة اهلوائية دليل على خفض مؤشرات التعب . اذ ان طريقة تغيري سرعة الالعبة الذاتية يف إثناء 
 . (17)التدريب أو)تزايد بالسرعة( "وهي طريقة ذات تأثري يف حتسني القدرة اهلوائية"

مل التدرييب يف هذه الطريقة له أسلوبه و خصوصيته مبا يتناسب وقدرة الفرد الرياضي وطبيعة املكان أو كما أن جديد احل       
املرحلة التدريبية, ونوع الفعالية ، إذ يتحدد الشكل التدرييب بالركض اخلفيف يف البداية ثم تغيري من وقت ألخر نسبة للزمن 

 أو املسافة.
ملختلف املستويات وتستهدف تطوير كل من العمل اهلوائي والالهوائي من خالل تطبيق مبدأ  أن هذه الطريقة تتميز مبناسبتها   

. وهذا (19), أي ارتفاع واخنفاض مستوى األداء مع االستمرار دون توقف, أوانتظام يف متطلبات األداء (18))تزايد بالسرعة(
 حيسن العمل  بكفاءة عالية دون الشعور بالتعب.

 والتوصيات :االستنتاجات  -5
 االستنتاجات:  5-1
 لتدريبات  الفارتلك وتزايد السرعة تأثري اجيابي يف تطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة.   -
وجود فروق معنوية بني تدريبات اسلوب الفارتلك واسلوب تزايد السرعة يف مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة ولصاحل  -

 جمموعة تزايد السرعة .
 :التوصيات 5-2
 اعتماد تدريبات تزايد السرعة واسلوب الفارتلك لتطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة.  -
 إجراء أساليب تدريبية أخرى لتطوير مؤشرات التحمل لدى العبات املبارزة. -
 والتعب خالل الوحدات التدريبية . االهتمام مبؤشرات التحمل وعمليات االستشفاء لدى العبات املبارزة لتاليف احلمل الزائد -

 املصادر 

 القاهرة: دار 1، طسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرائق القياس والتقويمابو العال امحد وحممد صبحي؛ ف،
 . 1997الفكرالعربي، 

  (.1998:)اإلسكندرية ، أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتهأمر اهلل ألبساطي؛ 

  (.1999:)القاهرة ، دار الفكر العربي، ونظريات التدريب الرياضياسس بسطويسي امحد ؛ 

  1999، عمان ، دار الشرق ،  حتليل الطاقة احليوية للرياضينيريسان خريبط جميد ؛. 

  1997، االسكندرية ، منشاة املعارف للنشر ،   راحة الرياضيعلي البيك واخرون ؛. 

                                                           
-

 . 278(ص  1999:) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي امحد ؛  17
  86أمر اهلل امحد البساطي ؛مصدر سبق ذكره ,ص  -18
19 - Raymond, Bridge:  1978.مصدر سبق ذكره.P182 . 
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 (1ملحق )
 منوذج لوحدات تدريبية ) باسلوب الفارتلك (

 الوحدة التدريبية األوىل ,يكون االداء بشكل مستمر.
 مرة.20%  وبتكرار 75م بسرعة ثابتة بشدة 16التقدم والرجوع  على امللعب ملسافة  -1

 دقائق.5التقدم والرجوع السريع على امللعب  ملدة   -2

 طعنات على الشاخص.5بسرعات متنوعة حتى التعب بني كل تكرار وأخر م  16لتقدم والرجوع مسافة  -3

 التقدم والرجوع  على امللعب مع الطعن اخلفيف  جدا. -4

 مرة.60الطعن على الشاخص باقصى سرعة  -5

 دقيقة. 2-1التقدم والطعن ثم الرجوع بسرعة ثابتة ومرحية ملدة  -6

 دقيقة.3%. وملدة 75التقدم والطعن ومن ثم الرجوع والطعن بشدة  -7

http://libhub.sempertool.dk.tiger.sempertool.dk/libhub?func=search&query=au:%22Yurchyshyn%20Y.V.%22&language=ar
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 منوذج لوحدات تدريبية بطريقة  تزايد السرعة.
 . الوحدة التدريبية األوىل

التقدم من وضع  -%  80م  بشدة 10التقدم من وضع االنكارد ملسافة  -% 70م  بشدة 10)التقدم من وضع االنكارد ملسافة  -
 مرات. 10%(× 95م  بشدة 10االنكارد ملسافة 

 -% 80م  بشدة 10التقهقر للخلف من وضع االنكارد ملسافة  -% 70م  بشدة 10نكارد ملسافة )التقهقر للخلف من وضع اال -
 مرات. 10%(×95م  بشدة 10التقهقر للخلف من وضع االنكارد ملسافة 

 -% 85مرة بشدة 15الطعن على الشاخص  -% 70مرة بشدة 15)الطعن على الشاخص املثبت على اجلدار من وضع االنكارد  -
 مرات. 5%(× 100مرة بشدة 15الطعن على الشاخص  -%  95مرة بشدة 15ى الشاخص الطعن عل

 

Methods of Increasing two items called speed of movements and Alvartlk affections 

on some indicators of stress allowancing fencers. 
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 The indicators of stress allowancing is one of important objectives needed fencing 

sport, when fencers of second phase meant defeated ,the competition refer to period 9 

minutes , 15 touch. So , needed many of power and speed of movement for upper and 

lower extremities , in order to this continues a long of day of competition , the fencer is 

able to make several competitions on same day. So needed many of power , speed of 

movement allowancing for upper extremities and lower ,in order to repeat the offensive 

as well as defensive skills. Allow to make several hard competitions without tired 

feeling and downfall. This object is important to know the effect of methods of 

continuous training ( speed of movement increasing and Alvartlk. An experimental 

method used on fencers duel of their fourteen , the sample was split randomly in to two 

groups . The experimental first group consist of seven fencers maked by method 

continuous training and Alvartlk. Awhile the second experimental group consist of 

seven fencers too are maked by method of increasing spead of movement. After these 

tests companied with apply the training , found the method of continuous training by 

makes increasing speed of movement and Alvartlk  are raise the indicators for fencers 

allowancing. The recommends of these objectives on interesting type of training 

companied with training method Used to develop the physical activity 


