تاثيرالتدريب بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات على بعض القدرات البدنية والتحمل والنفس ي و انجاز
ركضة 5000م
أ .م .د اميرة محمد دهام  /فكولتي التربية /سكول التربية الرياضة  /جامعة كويه
أ .م .د زينب حسن فليح  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  /الجامعة املستنصرية
مستخلص الرسالة
اشتمل الباب االول على املقدمة وأهمية البحث ،اذ تطرقت الباحثتان فيها إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للسعي قدما في تحقيق أفضل األرقام في ركض  5000م .
أما مشكلة البحث فتكمن في وجود ضعف في اللكفاءة البدنية لدى عدائي  5000م مما يؤثر على اإلنجاز ,وكون الباحثتان العبتان سابقتان ليس بنفس هذه
املسافة لكنهما في قلب العاب القوى ومدربات حاليا فحاولتا البحث عن وسائل علمية جديدة لحل هذه املشكلة حبأ بعروس االلعاب فاخترن استخدام التدريب
بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات ومعرفة مدى التطور واالستفادة منه لتطوير بعض القدرات البدنية وقوة التحمل النفس ي  ,وفي ضوء هذه املشكلة
قامت الباحثتان باعداد منهج تدريبي مقترح بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات لتطوير بعض القدرات البدنية وقوة التحمل النفس ي لعدائي ركضة
5000م في نادي بيشمركة الرياض ي
ويهدف البحث:
 -1التعرف على الفرق بين االختبارات البعدية والقبلية لعينة البحث في تطوير بعض القدرات البدنية والتحمل النفس ي وباستخدام املنحدرات وانجاو
ركض 5000م
أما فروض البحث - :
 -1إن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات البعدية والقبلية لعينة البحث في تطوير بعض القدرات البدنية والتحمل النفس ي باستخدام
املنحدرات وانجاز ركض 5000م ولصالح االختبار البعدي
واستخدمت الباحثتان املنهج التجريبي ذات املجموعة الواحدة وتكونت مجتمع البحث من ( )7عدائين يمثلون نادي بيشمركة الرياض ي ( الشباب) اما عينة البحث
فقد تكونت من ( )7عدائين تم اختيارهم بالطريقة العمدية وبعد تحديد االختبارات البدنية املطلوبة .من خالل ترشيح اراء الخبراء واملختصين وبعد اجراء التجربة
االستطالعية سعت الباحثتان الى اعتماد االسس العلمية .اذ قامت الباحثتان باعداد وتنظيم وتصميم منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية وبتأثير
ضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات حيث تم التعرف على قدرات العدائيين ومدى استيعابهم وتحملهم للمنهج التجريبي من خالل العينة االستطالعية
والتي تم على اساسها اعطاؤهم االحمال البدنية للتعرف على اقص انجاز لديهم والتي على اساسها تم تحديد التمرينات املقترحة وتكراراتها واالوزان واملسافات على
ً
وفق قابلية الالعبين  .تم تطبيق املنهج التدريبي حيث تضمن املنهج التدريبي ( )6اسبوعا  ،بمعدل ( ) 3وحدات تدريبية اسبوعيا وبذلك بلغت مجموع الوحدات
التدريبية ( )18وحدة تدريبية ونفذ املنهج في فترة االعداد الخاص و استخدمت الباحثتان طريقـة التدريب الفتري املرتفع واملنخفض الشدة وطريقة التدريب
ً
التكراري وطريقة التدريب املستمر .وقامت الباحثتان ايضا بتقنين حمل التدريب من حيث الحجم والشدة والراحة اعتمادا على بعض املصادر العلمية
ً
ملعالجة النتائج احصائيا .وبعد عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها التي حصلت عليها الباحثتان وتحليلها من خالل )(spssواملقابالت..وتم استخدام البرنامج
املعالجات اإلحصائية املناسبة توصلت الباحثتان من خالل الدراسة والبحث إلى جملة من االستنتاجات :
 -1التدريب بضغط جوي منخفض له تاثير ايجابي في تحسين وتطوير بعض القدرات البدنية واالنجازوالنفسية للعدائين
وفي ضوء نتائج البحث اوصت الباحثتان ببعض التوصيات

هةندي لةتوانا جةستةييةكان وبةرطةطرتن
كاريطةري مةشق بةثالةثةستؤي هةوايي نزم بةبةكارهيناني ليَذي لةسةر
َ
و دةرووني ودةسكةوت بؤ راكردني 5000م
ث.ي.د .ئةميرة موحةممةد دةههام /فاكولَةتي ثةروةردة /سكولي ثةروةردةى وةرزش /زانكؤي كؤية
ث.ي.د .زةينةب حةسةن فلةييح /كؤليذي ثةروةردةى جةستةيي وزانستة وةرزشيةكان  /زانكؤي موستةنسةرية
ثوختةى تويَذينةوة
نوي دةكةن بؤ بةرةوثيش
بةشي يةكةم بريتية لةثيشةكي و طرنطي تويذينةوة ،تويذةران باسي ثيويستي دؤزينةوة شيوازي
َ
ضوون بؤ بةدةست هيناني باشترين ئةنجام لة راكردني  5000م  ،طرفتي تويذينةوة بريتية لة بوني الوازي لة توانا جةستةييةكان
لةى ياريزاناني  5000م ئةمةش كاردةكا تة سةر دةسكةوت ،لةبةر ئةوةى هةردوو تويذةر ياريزاني ثيشوون لة طؤرةثان ومةيدان
نوي بدؤزنةوة بؤ ضارةكردني ئةو طرفتة لةبةر خؤشةويستيان بؤ بوكي
ئيستاش راهينةرن ويستويانة شيوازي زانستي
َ
يارييةكان بؤية مةشق بةثالةثةستؤي هةوايي نزميان بةكارهيناوة بةبةكارهيناني ليَذيةكان و زانيني رادةي ثةرةسةندن وسوود
هةندي لةتوانا جةستةييةكان و هيزي بةرطةطرتني دةرووني .لة رؤشنايي ئةو طرفتة تويذةرةكان
وةرطرتن ليي بؤ ثةرةثيداني
َ

هةستاون بة ئامادةكردني ثرؤطراميكي مةشقي ثيشنيازكراو بة ثالةثةستؤي هةوايي نزم بةبةكارهيناني ليَذيةكان بؤ ثةرةثيداني
هةندي لةتواناال جةستةييةكان و هيزي بةرطةطرتن بؤراكةراني 5000م لة يانةى ثيشمةرطةى وةرزشي.
َ
ئامانجي تويذينةوة:
هةندي لةتوانا
 -1ئاشنابونة لةسةر جياوازيةكان لة نيوان تاقيكردنةوةكاني ثاشينة وثيشينة بؤ نمونةي تويذينةوة بؤ ثةرةثيداني
َ
جةستةيي يةكان وبةرطةطرتني دةرووني وبةكاره َيناني بةبكاره َيناني ل َيذيةكان و دةسكةوت وراكردني 5000م.
طريمانةى تويذينةوة:
 -1جياوازي ئاماذةداري ئاماري هةية لةنيوان تاقيكردنةوةكاني ثاشينة وثيشينة بؤ نمونةى تويذينةوة بؤ ثةرةثيداني هةندي
لةتوانا جةستةييةكان وبةرطةطرتني دةرووني بةبةكارهيناني ليذيةكان و دةسكةوتي راكردني 5000م بؤ بةرذةوةندي
تاقيكردنةوةى ثاشينة.
تويذةرةكان ثرؤطرامي ئةزمونيان بةكارهيناوة بةيةك كؤمةلة و كؤمةلطةى تويذينةوة ( )7ياريزان بوون لةيانةى
ثيشمةرطةى وةرزشي(الوان) نمونةى تويذينةوة ثيكهاتوة لة ( )7ياريزان بةئةنقةست دياريكراون و دواي دياريكردني
تاقيكردنةوة جةستةيية ثيويستةكان .لةريي ثاالوتني بيروراي شارةزايان ودواي ئةنجام داني تاقيكردنةوةى ثيشوةختةى ثيويست،
تويَذةرةكان هةولَيان داوة ثشت بة بنةما زانستةييةكان ببةستن  ،هةستاون بة ئامادةكردن و ريكخستني ودارشتني ثرؤطراميكي
مةشقي ثيشنيازكراو بؤثةرةثيداني هةندي لة توانا جةستةييةكان بة كاريطةري ثالةثةستؤي هةوايي نزم بةبةكارهيناني ليَذيةكان،
تيايدا ئاشنابونة لةسةر ئةوثةري دةسكةوتيان ولةسةر ئةو بنةماية راهينانة ثيشنيازكراوة كان دياريكراون لةطةل
دووبارةكردنةوةو وكي شةكان و ماوةكان بةثيي تواناي ياريزانان ،ثرؤطرامة ثيادةكراوة لة ( )6هةفتة بةتيكراي ( )3يةكةى
مةشقي هةفتانة بةمةش تيكراي يةكة مةشقيةكان ( )18يةكةبوو لةماوةى ئامادةكاري تايبةت جيبةجيَكراوة  ،تويذةرةكان ريطةى
مةشقي ماوةيي توندي بةرز ونزميان بةكارهيناوة لةطةل ريطةى مةشقي دووبارةكراوةيي و مةشقي بةردةوام  .تويذةران
هةستاون بة تةقنين كردني باركاري مةشق لةرووي قةبارةو توندي وثشوي بةثشت بةستن بة سةرضاوةكان بؤ
وتاوتوي كردنيان كة
ضارةسةركردني ئةنجامةكان بةشيوةى ئاماري .دواي خستنةرووي ئةنجامةكان وشيكردنةوةيان
َ
دةسكةوتون بة ( )SPSSضاوثيكةوتنةكان  ،تويذةران طةيشتون بة م دةرةنجامانة:
هةندي لةتوانا جةستةييةكان و
دةبي لةباشتركردني وثةرةثيداني
 -1مةشق بة ثالةثةستؤي هةوايي نزم كة كاريطةري ئةريني
َ
َ
دةسكةوت ودةرووني بؤ راكةران و لةسةر ئةم ئةنجامانة تويذةر هةندي راسثاردةى كردووة.

Abstract of the Thesis
The first section included the introduction and the importance of research. The two researchers discussed the
need to find new ways to move forward in achieving the best figures in running 5000 m. The problem of the
research is that there is a weakness in the physical efficiency of the enemies of 5000 m, which affects the
achievement, and that the researchers are former players not the same distance but at the heart of athletics
and coaches currently tried to search for new scientific means to solve this problem Bride bride games
Vakhtn use training pressure Air is low using slopes and learning how to develop and benefit from it to
develop some physical abilities and psychological endurance
In light of this problem, the two researchers prepared a proposed training curriculum using low pressure air
using the slopes to develop some physical abilities and the psychological endurance of a 5000m runner at
Peshmerga Sports Club
The research aims to:
.1I-dentify the difference between the remote and tribal tests of the research sample in the development of
some physical abilities and psychological endurance and using the slopes and Wanjao ran 5000 m
The research hypotheses:
1- There are statistically significant differences between the remote and tribal tests of the research sample in
the development of some physical abilities and psychological tolerance using the slopes and the completion
of running 5000 m and in favor of the post-test

)The researchers used the experimental approach of one group. The research community consisted of (7
)runners representing the Peshmerga Sports Club (Youth). The sample of the research consisted of (7
runners who were selected by the deliberate method and after the required physical tests were determined.
The researchers prepared, organized and designed a proposed training curriculum for the development of
some physical abilities and the effect of low pressure using the slopes where the capabilities of the enemies
were identified and their absorption and tolerance of the experimental method through the sample Which
was based on which they gave physical loads to identify the smallest achievement they have on the basis of
which the proposed exercises were identified and their frequencies, weights and distances according to the
ability of players. The training curriculum was implemented. The training curriculum was implemented for 6
weeks at a rate of 3 training units per week. The total number of training units reached 18 training units. The
curriculum was implemented during the special preparation period. The researchers used the high and low
frequency training method, Continuous. The researchers also quantified the training load in terms of size,
severity and comfort based on some scientific sources and interviews.
The program (spss) was used to handle the results statistically.
After the presentation of the results, analysis and discussion obtained by the two researchers and
analyzed through the appropriate statistical treatments, the researchers through the study and research
reached a number of conclusions:
.1Low-pressure training has a positive effect on the improvement and development of some physical,
physical and psychological abilities of runners
In the light of the research results, the researchers recommended some recommendations
1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته:
إن تطور مستوى االنجاز الرياض ي خالل السنوات األخيرة في جميع الفعاليات واأللعاب الرياضية سواء كانت الفردية منها أو الجماعية في الكثير من دول
ً
العالم لم يكن وليد الصدفة بل جاء من خالل التخطيط العلمي الصحيح فضال عن تداخل جميع العلوم الطبيعية حيث ساهمت تلك العلوم في تحقيق االنجازات
الرياضية من خالل التكامل فيما بينها لتطوير الفرد الرياض ي  ،وفعالية ركض  5000م إحدى الفعاليات الرياضية التي تحتاج إلى تطبيق األساليب العلمية في
أذ أكدت كثير من الدراسات بأن للبيئة الطبيعية عالقة مباشرة في التأثير على بعض الصفات البدنية والنفسية للفرد ألنها تسهم في تكوين املالمح الشخصية
للفرد لذا فاالرتفاعات العالية هي واحدة من البيئات التي تخلق نوعا من التحديد للتأقلم لهذه الظروف ،وتحقيق أفضل اإلنجازات للتطور العضوي والفسيولوجي
الذي تسببه هذه األجواء املختلفة ومن املعروف ان ممارسة النشاطات الرياضية تتأثر وتتم بظروف مختلفة.وأحد هذه الظروف هو التدريب في املنحدرات,
ولغرض الحصول على النتائج التي نطمح لها لهذه الفعالية لذا كان الزاما علينا معرفة نقاط الضعف التي تتخلل مراحل األداء عن طريق تجربة تدريب املنحدرات
ومن ثم العمل على تجاوزها بإيجاد الحلول الصحيحة واملالئمة لها
من هنا تكمن أهمية البحث في معرفة تطويربعض القدرات البدنية من خالل التدريب بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات وتاثيره على بعض القدرات
البدنية وقوة التحمل النفس ي لعدائي ركضة 5000م ,والذي يعتمد على الترابط املباشر بين الجانب البدني والنفس ي ملساعدة املدربين و لتحقيق احد املتطلبات
الخاصة في انجاز الفعالية.
 2-1مشكلة البحث:
تعد فعالية ركض (5000م) واحدة من الفعاليات ذات النظام املشترك الذي يعتمد على كفاءة القدرات البدنية والوظيفية والنفسية للراكض والذي يحتم
على املدربين أختيار أفضل الوسائل التدريبية ً
تأثيرا في تطوير هذه القدرات ملواكبة التطور الحاصل في مستوى االنجاز لهذه الفعالية ،ودخل تدريب املنحدرات
كأحد الوسائل التدريبية في التأثير على مختلف القدرات البدنية ولكن تأثيره يختلف عما هو علية عند إقامة سباقات او اختبارات خصوصا لراكض املسافات
الطويلة ملا تشكله االختالفات في الظواهر املناخية والبيئية من تأثير سلبي في القدرات وخصوصا للفعاليات ذات الزمن والطويل (هوائي) و من جانب آخر تشكل
املرتفعات حالة ايجابية عند الالعب بسبب نقصان قوة جذب األرض ملا في املنحدرات من تأثير انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الضغط الجوي الذي يؤدي إلى
انخفاض كمية األوكسجين في الهواء الجوي ومن ثم يحدث تغيرات وظيفية في أجهزة الجسم املختلفة لذا اتجهت الباحثتان في دراسة تأثير تدريب املنحدرات في
بعض القدرات البدنية لراكض ي (5000م) واستثمار هذه املنحدرات وسيلة لتطوير اإلنجاز لذا تم استخدام التدريب بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات
وتاثيره على بعض القدرات البدنية وقوة التحمل النفس ي لعدائي ركضة 5000م لنادي البيشمركة الرياض ي كعامل مساعد الزالة جميع الصعوبات عنالعملية
التدريبية

 3 – 1اهداف البحث -:
يهدف البحث الى - :
 .1اعداد منهج تدريبي بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات لتطوير بعض القدرات البدنية و التحمل النفس ي لعدائي وانجاز ركض 5000م
 .2التعرف على تاثير املنهج التدريبي بضغط جوي منخفض باستخدام املنحدرات على بعض القدرات البدنية والتحمل النفس ي وانجاز ركض 5000م
 4-1فروض البحث  - :تفترض الباحثتان مايلي
 .1هناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية والقبلية لعينة البحث في بعض القدرات البدنية والتحمل النفس ي وانجاز لركض5000م ولصالح
االختبار البعدي
 5 – 1مجاالت البحث :
 1 – 5 – 1املجال البشري  :عدائي ركض 5000م لنادي البيشمركة الرياض ي وعددهم  7العبين.
 2 – 5 – 1املجال الزمني  :املدة من  2017/6/15الى2017/11/15
 3-5-1املجال املكاني:جبل ازمر وساحات ومالعب نادي البيشمركة الرياض ي في محافظة السليماني
املصطلح املهم بالبحث (املنحدرات)
املنحدر هو سطح مستوي يكون بزاوية عن االرض تتراوح من  45 – 1درجة ولكن لكل درجة استخدام معين فيما يخص تدريب الصفات البدنية .وتعني كلمة
ً
املنحدر صعودا أي الصعود من االرض املستوية الى اعلى نقطة بزاوية تتراوح من  45 -1درجة.اذ ان التدريب صعودا على هذا املنحدر يؤدي الى زيادة كمية املقاومة
التي يستطيع الجسم ان يتاقلم معهاوتخلق ظروف غير طبيعية (صعبة).ت خلق مجاميع عضلية قوية باستطاعتها التغلب على أي مقاومة إضافية في أوقات الركض
الطبيعي وتخلق تكيف للجهاز الدموي والقلب "ويمتاز املتدرب على هذا االسلوب بـ مفصل كاحل قوي وعضالت بطن متجانسة و اذرع يمكنها الحفاظ على عمل
قوي بدون تعب)1(".وان اختالف الضغط الجوي وتأثيره على اإلنسان حيث ان من املعروف إن الكرة األرضية محاطة بطبقة من الهواء الجوي التي تقع تحت تاثير
الجاذبية االرضية  ،وتسبب هذه الطبقة ضغطا يزداد كلما اقتربنا من سطح البحر.ويبلغ الضغط الجوي عند مستوى سطح االبحر () 760مليمتر زئبق)2 ( ,
وبذلك يكون الضغط الفعلي لالوكسجين داخل الحويصالت الرئوية هو اكثر العوامل اهمية لتاشير االنخفاض الجوي َأما التغيرات الحادثة في ضغط الهواء النسبي
ً
ً
لألوكسجين فثبت إن هناك اتفاقا واضحا بين مجموعة من املختصين على أنه في حالة االرتفاع عن مستوى سطح البحر تقل نسبة ضغط الهواء في الجو ومن ثم
تقل معها مكوناتها
 النتروجين N2النسبة الحقيقية واملعتادة للنتروجين %78 االوكسجين  O2النسبة الحقيقية واملعتادة لالوكسجين %21 ثاني اوكسيد الكاربون وبخار املاء %1َ
و ثبت ً
أن الضغط النسبي يتأثر بالنقصان كلما ارتفعنا عن سطح البحر وإن معدالت انخفاض الضغط النسبي لألوكسجين( )O2تأخذ في الزيادة كلما ارتفعنا
عن مستوى سطح البحر َ
وإن هذا املعدل سينخفض بحدود  %25في حاله االرتفاع إلى مستوى(2000م)عن مستوى سطح البحر.
الجدول ( ) 1
يبين ضغط الهواء والضغط النسبي لالوكسجين في االرتفاعات
الضغط النسبي لالوكسجين
ـ ـــ ــــ ـــ ــ
تركيز االوكسجين بالدم

الالرتفاع

ضغط الهواء
ـ ــ ــــ ــــ
تركيز االوكسجين

ملم زئبق

ملم زئبق

149

صفر

160

760

19.9

500م

95.5

716

18.8

140

1000م

89.9

674

17.5

131

1500م

83.6

634

16.5

123

2000م

79.5

539

15.3

125

2500م

74.7

560

14.3

107

3000م

65.7

493

12.4

93

. Sutton T.R Et al oxgyn transport during exercise at extreme simulated altude.T. Appl.physiology(united states)apr1988 vol
64
2 John Harding : Training fi, mounting running , WWW , htm , 2002 , PP. 1-5 .
1

4000م

61.6

462

11.6

87

4500م

57.6

433

10.8

81

5000م

54.0

405

10.0

75

5500م

50.5

379

9.2

69

6000م

47.2

354

8.5

64

وعلى ذلك فانه كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر يبدأ الضغط الجوي باإلنخفاض عن (760ملم.ز) وبذلك يختلف تاثير كل ارتفاع عن اآلخر الختالف الضغط
الجوي وما يصاحبه من تأثيرات جانبية .
ونتيجة النخفاض الضغط الجوي في االرتفاعات تزداد صعوبة ظروف الحياة بالنسبة لالنسان في املرتفعات العالية وتقل كمية االوكسجين في الدم بدرجة كبيرة
ويزداد التنفس كما يزداد حجم الهواء التنفس ي في الدقيقة ويزداد نشاط الجهاز الدوري وذلك عن طريق زيادة سرعة القلب وسرعة سريان الدم ،وعند زيادة
مستوى نقص االوكسجين تصبح الزيادة في كريات الدم الحمراء طبيعية لكون النسبة النتاج الخاليا الحمراء هو النقص االوكسجيني وتتراوح الزيادة من (40-45
) %في الحالة السوية الى( )60%وزيادة تركيز الهيموكلوبين ( )hpمن ( 15غم )100/مليلتر الى ( 100/20مليلتر) والتي تمتاز بالبطئ وتستمر ملدة أسبوعين أو أكثر كما
يزداد الناتج القلبي الى  % 30ثم يعود لينسجم مع الزيادة الحادثة في كريات الدم الحمراء والهيموكلوبينَ ,
وإن قانون دالتون يشرح أسباب إصابة اإلنسان بنقص
األوكسجين إذا تعرض إلى ضغط جوي منخفض وينص القانون على ((الضغط الكلي لخليط من الغازات يساوي مجموع الضغوط الجزيئية للغازات املكونة لذلك
الخليط ))
الضغط الكلي =الضغط األول +الضغط الثاني  +الضغط الثالث....+الخ 1 *.
و اكد عماد صدر الدين(.)2إن التدريب بضغط جوي منخفض في االماكن املرتفعة (ارتفاع  2121م) وضغط جوي(  596ملم/زئبق )يحسن نسبة الهيموكلوبين
وكريات الدم الحمراء .وان كانت املرتفعات اكثرمن 2000م يحسن القابلية الهوائية
ً
و َ
إن التدريب في املرتفعات تحت ضغوط جوية منخفضة اليحدث تغيرا في عدد كريات الدم البيضاء .
 -3منهج البحث وإجراءاته امليدانية:
 1-3منهج البحث:
استخدمت الباحثتان املنهج التجريبي ذات االختبار القبلي والبعدي لعينة واحدة ملالءمته ملشكلة البحث إذ يعد املنهج التجريبي واحدا من املناهج "التي تعتمد
التغيير وضبط املالحظات املحددة للواقع أو الظاهرة مع مالحظة ما ينتج عن هذا التغيير من ضبط لهذا الواقع أو الظاهرة "
 2-3عينة البحث:
تم اختيار عي نة البحث (بطريقة عمدية) من العبي نادي البيشمركة الرياض ي بفعالية (ركضة )5000م بأعمار 18- 17سنة البالغ عددهم  7العبين  ،مثلوا مجتمع
البحث األصلي بنسبة  %100ويبين الجدول ( )2املميزات الخاصة بأفراد العينة.
جدول ( ) 2
يبين تجانس افراد العينة في القياسات املورفلوجية
س-
17.4
172
65.13

-+ع
0.299
2.72
5.97

الوسيط
17.6
172
64

األلتواء
2.0061.1020.567-

املتغيرات
العمر
الطول
الوزن
وكما يالحظ من الجدول أعاله بان جميع قيم معامل االلتواء كانت اصغر من  3 +مما يدل على حسن توزيع العينة ومدى تجانسها.
 3-3أدوات البحث ووسائل جمع املعلومات:
 .حاسبة كاسيو نوع  fx.82عدد  . 1ساعات توقيت نوع كاسيو إليكترونية عدد  -.4لوحات خشبية لتحديد مسافة الركض عدد  -.4شريط قياس متري لقياساملسافة  .-.شريط الصق ارض ي لتحديد املسافة ..شوا خص عدد  . - .8منقلة هندسية وقبان املوازنة لتحديد زاوية وارتفاع املنحدر . - .صافرة عدد  . -.2أعالم عدد
ً
 -.2استمارة تسجيل النتائج *.-.كامرة فيديو نوع سانيو .-.ميزان طبي 12 - .مانعا بارتفاع  40سم ,مساطب عدد ( )2بارتفاع  40سم ,.جهاز نقال
 1-3-3وسائل جمع املعلومات:
 .املراجع العربية واألجنبية والدراسات املشابهة ..املالحظة والتجريب .-.شبكة املعلومات (االنترنيت) -.مقياس التحمل النفس ي

 1ساطع إسماعيل ناصر ؛محاضرات القيت على طلبة الدراست العليا –الماجستير/جامعة بغداد كلية التربية الرياضية لسنة 2003_2002
 - 2عماد صدر الدين حميد ؛تأثير التدريب المستمر بارتفاعات مختلفة عن س البحر في بعض المتغيرات الوظيفية والبدنية لدى العبي كرة القدم( :رسالة ماجستير /جامعة
كوية،كلية التربية الرياضية )2007،ص9

 4-3إجراءات البحث:
قامت الباحثتان بترشيح االختبارات الخاصة باملنهج بعد اطالعهما على املصادر واملراجع ورايء الخبر
وقامت الباحثتان *بتاريخ  2017/6/22بقياس طول املنحدر األول وزاويته بواسطة استخدام املنقلة نوع ( )HILUXوحسب الوسائل الحسابية اآلتية.
 .1تم قياس سطح املنحدر بواسطة شريط القياس الحديدي نوع ( )SLON CONVEXصنع (ياباني) وكان طول املنحدر 30م.
1.57
املقابل
= 0.052
=
=
 .2تم قياس زاوية املنحدر باستخدام جا <
30
الوتر
ومن جداول الزاوية ظهر ان القيمة التي تقابلها تبلغ ( )3درجة.
 .-3تم استخراج االرتفاع العمودي من خالل العالقة الرياضة التالية :
االرتفاع العمودي = طول سطح املنحدر × جا 0.052 × 30 = 1.57 = 3
ثم قام فريق العمل أيضا بنفس التاريخ أعاله بقياس طول املنحدر الثاني***وزواياه بواسطة نفس األدوات واستخدم جهاز النقال باستخدام بزنامج خاص يدعى
( ) Barometer & Altimerter ----EXA TOOLSوبواسطة هذا البرنامج تم التاكد من القياسات التي اجريت والضغط الجوي عليها ملحق رقم ( )5وبمساعدة
فريق العمل املساعد  ,والجل التحقق من التاثيرات ملحق ( رفم  )4يبين ارتفاعات املنحدرا واهميتها بالنسبة الى الصفات البدنية حيث تم االلستفادة منه لتحديد
املنحدرات التي توثر على الصفات البدنية لركض  5000متر وحسب الوسائل الحسابية التالية :
.1تم قياس سطـح املنحدر بواسطـة شريط القياس الحديدي نوع ( )SLON CONVEXصنع (ياباني) وكان طول املنحدر (30.40م) .
 .2تم قياس طول مسافة املنحدر باالعتماد على فريق العمل املساعد *
5-3التجربة االستطالعية:
تعد التجربة االستطالعية "تدريبا عمليا للباحث للوقوف بنفسه على السلبيات وااليجابيات التي تقابله اثناء اجراء االختبارات لتفاديها مستقبال")1(.حيث
اجريت التجربة االستطالعية على عينة مؤلفة من ( )3العبين من نادي سيروان بتاريخ 2017/6/25على ملعب نادي بيشمركة الرياض ي في الساعة العاشرة صباحا
اختيروا بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث من خارج عينة البحث من قبل الباحثتان في التجربة الرئيسية اذ تم تحديد اهداف هذه التجربة وكاآلتي:
تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها كل اختيار ومجموع الفترات الزمنية لكل االختبارات.والتعرف على مدى استجابة عينة البحث لالختبارات وطريقة
تفاعلهم معها.ومدى مالءمة االدوات املستخدمة في البحث.وعلى هذا االساس تم التعرف على تحديد التسلسل املنطقي الداء االختبارات.وتجريب االختبارات
البدنية بقياس القدرات البدنية.وايضا قياس الفترات الزمنية للتمارين الخاصة باملنهج التدريبي قيد البحث.ووقمتا الباحثتان بترتيب تسلسل اداء االختبارات
الخمسة على وفق االتي:
 اختبار ركض ووثب 50م - .اختبار ركض وقفز 100م - .اختبار كوبر.6-3االسس العلمية لالختبارات( :الصدق – الثبات – املوضوعية),
تم اختبار عينة البحث االستطالعية والبالغة ( )3من نادي سيروان الرياض ي وقد تم اعادة االختبارات بعد مض ي ( )7ايام على تطبيق االختبار االول ,ومن خالل
ايجاد معامل االرتباط البسيط (بيرسون) بين درجة تطبيق االختبار االول وبين درجة تطبيق االختبار الثاني امكن التعرف على معامل الثبات ,اذ حققت االختبارات
معامل ثبات عال "وترتكز هذه الطريقة في حساب الثبات على تطبيق االختبار املوضوع على عينة من املفحوصين ثم اعادة تطبيقه على هذه العينة نفسها من
املفحوصين بعد فترة من الزمن ,وتتطلب في خطوة الحقة حساب معامل االرتباط بين نتائج املفحوصين في التطبيق االول ,ونتائجهم في التطبيق الثاني لالختبار
نفسه")2 ( .
كما قامت الباحثتان بايجاد معامل الصدق الذاتي والذي هو عبارة عن معامل الثبات تحت الجذر التربيعي ولالختبارات كافة ,اما املوضوعية فقد كانت
عن طريق ايجاد معامل االرتباط بين نتائج محكمين اثنين( ,)اذ قاما بتحكيم نتائج االختبار لكل مختبر ولجميع االختبارات وفي الوقت نفسه كل على حده ,اذ ان
موضوعية االختبار"يمكن ان نحكم على درجة موضوعية االختبار بايجاد معامل االرتباط بين الدرجة النهائية التي يطبقها حكمان مستقالن كل منهما عن االخر"(,)3
وبعد جمع البيانات ومعالجتها احصائيا عن طريق معامل االرتباط البسيط بين نتائج املختبرين لكل من املحكمين للتعبير عن معامالت املوضوعية ,جاءت النتائج
بموضوعية عالية ولجميع االختبارات وكما موضح في الجدول (.)3
جــدول ()3
يبين معامالت الثبات والصدق واملوضوعية لالختبارات املطبقة على عينة البحث
ت

االختبارات
اختبار ركض ووثب  50م

الثانية واجزائها

2

اختبار ركض وقفز  100م

الثانية واجزائها

1

وحدة القياس

الثبات

الصدق الذاتي

املوضوعية

0.869

0.932

0.912

0.862

0.928

0.940

* -فريق العمل المساعد :هدى نجدت محمد  ,مها رفعت عطا
( )1قاسم حسن المندالوي (واخرون) .االختبارا ت والقياس والتقويم في التربية الرياضية .بغداد .بيت الحكمة ,1989 ,ص.107
( )2امطانيوس ميخائيل .القياس والتقويم في التربية الحديثة .دمشق :منشورات جامعة دمشق ,1996 ,ص.269
( )3مروان عبد المجيد ابراهيم .االسس العلمية والطرائق االحصائية والقياس في التربيـة الرياضيـة .ط ،1عمان :دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع ,1999 ,ص.154

3

اختبار كوبر ( الركض ملدة  12دقيقة
)

0.903

مسافة الركض

0.893

0.950

جــدول ()4
يبين التكافؤ ما بين افراد عينة البحث في االختبارات البدنية في االختبار القبلي
ت

املجموعة
االختبارات

قيمة  Tاملحتسبة

العينة
َ
س

ع

1

اختبار ركض ووثب  50متر

2.44

1.37

1.43

2

اختبار ركض وقفز 100متر

4.04

0.71

0.73

3

اختبار كوبر

ت

املتغير

1

اختبار االنجاز

قيمة  Tالجدولية

الداللة

عشوائي
2.06

0.86

11.55
2587
درجة الحرية ( )6الجدولية تحت مستوى داللة  0.05بلغت (.)2.06

عشوائي
عشوائي

جــدول ()5
يبين التكافؤ ما بين افراد عينة البحث في اختباراالنجازفي االختبارالقبلي
قيمة  Tاملحتسبة

َ
س

ع

18.4

2.98

1.87

قيمة  Tالجدولية
2.06

الداللة
عشوائي

درجة الحرية ( )6الجدولية تحت مستوى داللة  0.05بلغت (.)2.06
7-3االختبارات البدنية:
 1-7-3االختبارات البدنية لصفة مطاولة السرعة :
ً
اوال -اختبار ركض ووثب  50متر:
قامت الباحثتان بتصميم االختبار االتي:
ً
الهدف من االختبار :قياس صفة مطاولة القوة املميزة بالسرعة بدنيا.
االدوات :شواخص عدد ( ,)7شريط الصق ,ساعة توقيت.
مواصفات االداء :يقف املختبر على خط منطقة املرمى بدون مالمسة ذلك الخط ,توضع سبعة شواخص على خط الـ ( )9امتار موزعة بين شاخص واخر مسافة
50سم ,عند اعطاء اشارة البدء للمختبر ,يقوم بالركض خطوتين وفي الثالثة قفز (اقوى واسرع) ما عنده ,ثم الرجوع للخلف سريعا بخط قطري الى خط النهاية ,
يكرر ذلك سبع مرات وفي املرة السابعة يرجع للخلف ثم ينطلق الى االمام الى نهاية خط منتصف امللعب.
 يقف املحكم بالقرب من الالعب املختبر ملالحظة صحة االداء بينما يقف املسجل في وسط امللعــب.شروط االختبار:
 ال يجوز لالعب املختبر في االنطالقة االخيرة الركض على شكل قوس وانما الركض بخط مستقيم الى نهاية منتصف امللعب.التسجيل :يحسب للمختبر الزمن املستغرق الداء االختبار
ً
ثانيا -اختبار ركض وقفز 100م:
الهدف من االختبار :قياس صفة مطاولة القوة املميزة بالسرعة
ً
االدوات )12( :اثنا عشر مانعا بارتفاع  40سم ,مساطب عدد ( )2بارتفاع  40سم ,.ساعة توقيت.
مواصفات االداء :االختبار عبارة عن خمس مراحل متتالية يؤدي املختبر الواحدة بعد االخرى حيــث:
املرحلة االولى :الوقوف على خط البداية وعند االيعاز بالبدء يتقدم خطوتين سريعتين في البداية ومن ثم يبدا بالقفز بكلتا الرجلين لالعلى من فوق املوانع
املوضوعة على شكل خط مستقيم والبالغ عددها ( )10عشرة موانع بارتفاع ( 40سم) لكل مانع موزعة على مسافة (9م) واملسافة بين مانع واخر هي ( 90سم)
وبلمسة واحدة على االرض عند القفز لالعلى وبكلتا الرجلين اي بدون تاخير.
املرحلة الثانية :بعد قفز الـ ( ) 10موانع ينطلق املختبر قطريا بالركض سريعا مسافة تقدر بـ(11م).

املرحلة الثالثة :يقوم املختبر بالقفز بكلتا الرجلين للجانبين وشكل متتال يمينا ويسارا من فوق املسطبة املوضوعة على خط منتصف امللعب وبطول (10م) وارتفاع
(40سم) اذ يقفز خاللها املختبر ( )12قفزة.
املرحلة الرابعة :بعدها ينطلق على طول خط منتصف امللعب املتبقية والبالغة (10م).
املرحلة الخامسة :يقوم املختبر في املرحلة االخيرة بتغيير اتجاهه والركض سريعا باتجاه موانع عدد ( )2بارتفاع ( 40سم) املسافة بين مانع واخر (4م) على شكل
دخول سريع والقفز من فوق املانع برجل واحدة والهبوط على كلتا الرجلين واملسافة املقطوعة في هذه املرحلة 10م.
فيكون مجمل املسافة املقطوعة في ذلك االختبار وفق املراحل الخمسة كاالتي:
9م 11 +م 10 +م 10 +م 10 +م =  50متر
عدد القفزات =  24قفزة.
شروط االختبار:
 -1عدم تاخر الالعب املختبر في اداء القفز من فوق املوانع.
 -2قفز الالعب فوق املساطب عند ادائه ( )12قفزة يكون بايقاع واحد وبلمسة واحدة بكلتا الرجلين لالرض.
التسجيل :يحسب للمختبر الزمن املستغرق الداء ذلك االختبار.
 1 – 7 – 3اختبارالجري الهو ائي (كوبر) - :
أسم األختيار:اختباركوبر(جري )12
الهدف من األختيار :قياس مطاولة السرعة()1
األدوات واألمكانات :ساعة يدوية فيها عقارب لحساب الثواني وصافرة وتتم في مضمار العاب القوى(400م)
طريقة األ[داء  :توضع أربع إشارات على مضمار الركض لتقسيمه الى اربعة اقسام متساوية طول كل منها (100م) ثم تقسم االقسام االربعة الى عشرة مسافات
متساوية طول كل منها (10م) ثم يطلب من املختبر الوقوف خلف خط البداية وعندما يعطي إشارة البدء يقم بركض اكبر عدد من الدورات حول املضمار وملدة
( )12دقيقة مستمرة.
طريقة التسجيل:عند انتهاء الوقت بسماع صوت الصافرة يقف املختبر كل في مكانها ثم يقوم املسجلون بتسجيل عدد الدورات واجزاء الدورة املقربة الى (10م) ثم
يجمع الناتج مع اجزاء الدورة الواحدة فتكون الدرجة الكلية هي درجة االعب محسوبة باألمتار الصحيحة ,
-8- 3مقياس كامل عبود للتحمل النفس يتم استخدام مقياس مقياس التحمل النفس ي ( )2004من قبل كامل عبود حسين في املجال الرياض ي وقد تكون املقياس من ست مجاالت تعطي هذه
ً
املجاالت الصورة املتكاملة للتحمل النفس ي لالعب)( 1ملحق ( ) 2ويتكون املقياس من ( ) 33فقرة ولكل فقرة وأربع بدائل وهي (تنطبق علي دائما ،تنطبق علي كثيرا،
ً
تنطبق علي قليال ،ال تنطبق علي) ،وكما هو مبين في الجدول (. )6
جدول ()6
يبين مقياس التقديرمع درجات الفقرات اإليجابية والسلبية
الفقرات السلبية
الفقرات اإليجابية
البدائـ ــل
ً
1
4
تنطبق علي دائما
ً
2
3
تنطبق علي كثيرا
ً
3
2
تنطبق علي قليال
ً
4
1
ال تنطبق علي أبدا
وتتم اإلجابة على فقرات املقياس من خالل اختيار الطالب إلحدى هذه البدائل ،أما تصحيح املقياس فتكون الفقرات اإليجابية مثل (األداء الجديد يمنحني ثقة
ً
ً
ً
كبيرة في نفس ي) بإعطاء ( )4عن اإلجابة بـ(تنطبق علي دائما) و( )3عن اإلجابة بـ(تنطبق علي كثيرا) و( )2عن اإلجابة بـ(تنطبق علي قليال) و( )1عن اإلجابة بـ(ال تنطبق
ً
ً
ً
علي أبدا) .أما الفقرات السلبية مثل (ال أتعب بسرعة عند بدء الدرس) فيعطي ( )1عن اإلجابة بـ(تنطبق علي دائما) و( )2عن اإلجابة بـ(تنطبق علي كثيرا) و( )3عن
ً
ً
اإلجابة بـ(تنطبق علي قليال) و()4عن اإلجابة بـ(ال تنطبق علي أبدا) أما املتوسط الفرض ي ( )70واعلى درجة () 132وتمثل تحمل نفس ي إيجابي (عالي) واقل درجة هي
ً
( )33والدرجات األقل من درجة الفرضيتمثل تحمل نفس ي سلبيا (منخفض)( والجدول ( )7يبين اجابات عينة البحث على مقياس التحمل النفس ي في االختبار القبلي
جــدول ()7
يبين اجابات عينة البحث على مقياس التحمل النفس ي في االختبارالقبلي

 1كامل عبود حسين العزاوي :ب ناء مقياس لقوة التحمل النفسي لدى العبي الدرجة األولى لبعض األلعاب الفردية في العراق )
رسالة الماجستير .جامعة بغداد كلية التربية الرياضية.

ت

املتغير

1

مقياس التحمل النفس ي

قيمة  Tاملحتسبة
َ
س

ع

78

2.09

1.43

قيمة
الجدولية
2.06

T

الداللة

عشوائي

 9-3االختبارات القبلية :
تم اجراء االختبارات القبلية على عينة البحث البالغ عددها ( )7العبين يمثلون عينة البحث في يوم2017/6/ 27
 اجريت اختبارات التحمل النفس ي على عينة البحث يوم 2017/6/28 وقامت الباحثتان قبل البدء بتنفيذ االختبارات على عينة بحثهما بشرح تلك االختبارات لالعبين وتوضيح ماهيتها وضرورة ان يصل النبض قبل البدءباالختبار الى ( )140ض/د وتم الوصول بالنبض عند ادائهم الركض السريع لالمام والرجوع للخلف والقفز ,وبوساطة تلك الحركات تم التعرف على
النبض املطلوب البدء به في االختبار لعينة البحث.
 الراحة ما بين اختبار واخر ال تقل عن ( )5دقائق. وقت اجراء االختبارات استغرق ساعة ونصف الساعة ( )90دقيقة من الساعة الرابعة عصرا لغاية الخامسة والنصف. 10-3املنهج التدريبي:
تم البدء بتطبيق املنهج التدريبي في يوم  2017/7/1في جبل (ازمر) اذ احتوى على تمارين بدنية خاصة وتطبيق مقياس التحمل النفس ي وبلغ عدد
ً
التمارين البدنية الخاصة ( )44تمرينا قامت الباحثتان بتصميم تلك التمارين بالشكل الذي يخدم تطور الصفات البدنية التي تخدم الفعالية  ,يكون تنفيذ املنهج
التدريبي بواقع ( )3وحدات تدريبية اسبوعيا ,اذ تم اعطاء تمارين بدنية خاصة فقط في االسبوعين االوليين وبواقع من ( )3-4تمارين للوحدة التدريبية الواحدة ,وكان
عدد الوحدات التدريبية للمنهج هي ( )18وحدة مقسمة الى ستة اسابيع في ايام (السبت – االثنين – االربعاء) ,اذ يبدا التمرين في تمام الساعة الخامسة عصرا يكون
تطبيق املنهج التدريبي في الجزء الثاني من القسم الرئيس ي اي بعد اكمال االحماء العام والخاص والتمارين البدنية العامة وهي الجزء االول من القسم الرئيس ي
بالتحديد في التمارين البدنية الخاصة والتمارين املهارية الخاصة ,اذ تراوح الحجم املطلق للوحدة التدريبية الواحدة ما بين ( )62 –10دقيقة ,واستخدمت
الباحثتان درجات الشدة االتية (معتدلة – متوسطة – اقل من القصوي – قصوي) ,اذ بدأ ت الباحثتان بزيادة الشدة تدريجيا بواقع وحدتين تدريبية صعودا
(وتعني استخدام تكرار الشدة العالية لوحدتين تدريبية متتالية ) والثالثة نزوال ( بمعنى الشدة قليلة )اي ( )2-1الى نهاية الوحدة التدريبية ( )29-30اذا انخفضت
شدة التمارين لغرض اجراء االختبارات البعدية ..تم التالعب في متغير الشدة عند تطبيق املنهج التدريبي مرة وتغيير الراحة مرة اخرى ,حيث استخدمت الباحثتان
معدل للراحة من ( )1-3ومن ( ,)1-2وذلك من اجل زيادة صعوبة التمارين املستخدمة.واعتمد قياس النبض )  – 220العمر = اقص ى ضربات للقلب في حالة
الجهد).واعتمد في تطبيق مفردات املنهاج التدريبي طريقة التدريب الفتري املرتفع الشدة وطريقة التدريب التكراري
 وعند حساب الشدة الكلية للوحدة التدريبية استخدمت الباحثتان الخطوات التالةالنسبة املئوية للشدة الجزئية

النسبة املئوية للشدة الكلية

=

=

معدل النبض الناتج عن كل تمرين × 100
النبض القصوي

الشدة الجزئية × مجموع الحجم املطلق
مجموع الحجم املطلق لتمارين املعطاة

 10-3االختبارات البعدية :
بعد ان تم تطبيق مفردات املنهج التدريبي وتوزيع مقياس التحمل النفس ي املقترح على مدار ستة اسابيع ابتداء من يوم السبت  2017/7/1ولغاية يوم
االربعاء  ,2017/8/ 9تم اعطاء فترة راحة مدتها يومان ,بعدها في يوم  2017 / 8 / 12تم اجراء االختبارات البعدية لعينة البحث وقد حرصت الباحثتان بااللتزام
على توفير وتهيئة الظروف التي تم اجراء االختبارات القبلية فيها من حيث والزمان واملكان واالدوات الالزمة.
 11 -3الوسائل اإلحصائية:
استخدمت الباحثتان الوسائل االحصائية من الحقيبة spss :
(.الوسط الحسابي .االنحراف املعياري .-اختبار  Tللعينات لعينة واحدة  .الوسيط
-4عرض النتائج ومناقشتها:
-4عرض النتائج:
من اجل التعرف على طبيعة نتائج افراد عينة البحث في االختبارات البدنية واختبار االنجاز ومقياس التحمل النفس ي كان البد للباحثتان من معرفة
متوسط انجاز العينة في كل اختبار ,ولكون االوساط الحسابية وحدها غير كافية العطاء الوصف الدقيق لطبيعة البيانات التي تمثلها ,كان لزاما على الباحثتان

استخدام مقياس االنحراف املعياري الذي يعبر عن تشتت (التقارب) والتباعد بين قيم مفردات االختبار والذي يساعد في املقارنة في هذه االختبارات ,ومن خالل
مالحظتنا للجدول رقم ( )9نجد ان قيم االوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل من االختبارات البدنية متباينـة وبشكـل نسبي وكما مبين بالجدول ()8
جــدول ()8
يبين املعالم االحصائية لالختبارات البدنية في االختبارالبعدي الفراد عينة البحث
ت

املجموعة
االختبارات

قيمة  Tاملحتسبة

العينة
َ
س

ع

1

اختبار ركض ووثب  50متر(ث/د)

2.44

3.37

4.41

2

اختبار ركض وقفز 100متر

4.87

2.71

4.03

3

اختبار كوبر(مسافة )م

2997م

12.50

3.96

قيمة  Tالجدولية

الداللة
معنوي
معنوي

2.06

معنوي

درجة الحرية ( )6الجدولية تحت مستوى داللة  0.05بلغت (.)2.06
من خالل الجدول (  )8نجد ان قيمة الوسط الحسابي الختبار ركض ووثب 50متر في االختبار البعدي قد بلغ () 2,44بانحراف معياري ( ) 3,37اما قيمة (ت
)املحتسبة فقد بلغت ( )4,41وعند مقارنتها بقيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.06نجد ان قيمة (ت) املحتسبة اكبر من الجدولية مما يدل على ان الفروق التي
ظهرت هي فرو ق معنوية في االختبار البعدي اختبار ركض ووثب  50متر
وبالعودة للجدول (  )8نجد ان قيمة الوسط الحسابي الختبار ركض ووثب 100متر في االختبار البعدي قد بلغ () 4.87بانحراف معياري ( ) 2.71اما قيمة (ت
)املحتسبة فقد بلغت ( )4,03وعند مقارنتها بقيمة (ت) الجدولية والبالغة ( ) 2.06نجد ان قيمة (ت) املحتسبة اكبر من الجدولية مما يدل على ان الفروق التي
ظهرت هي فرو ق معنوية في االختبار البعدي اختبار ركض وقفز 100متر
اما في اختبار كوبر نجد ان قيمة الوسط الحسابي في االختبار البعدي قد بلغ (2997م)بانحراف معياري ( ) 12.50اما قيمة (ت )املحتسبة فقد بلغت ( )3.96وعند
مقارنتها بقيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.06نجد ان قيمة (ت) املحتسبة اكبر من الجدولية مما يدل على ان الفروق التي ظهرت هي فرو ق معنوية في االختبار
البعدي الختبار كوبر
جــدول ()9
يبين املعالم االحصائية ملتغيراالنجازفي االختبارالبعدي الفراد عينة البحث
ت

املتغير

1

اختبار االنجاز

قيمة  Tاملحتسبة

َ
س

ع

16.09

3.77

5.17

قيمة  Tالجدولية

الداللة
معنوي

2.06

درجة الحرية ( )6الجدولية تحت مستوى داللة  0.05بلغت (.)2.06
من خالل الجدول (  ) 9نجد ان قيمة الوسط الحسابي ملتغير االنجاز في االختبار البعدي قد بلغ () 16,09بانحراف معياري ( ) 3,77اما قيمة (ت )املحتسبة فقد
بلغت ( )5.17وعند مقارنتها بقيمة (ت) الجدولية والبالغة ( )2.06نجد ان قيمة (ت) املحتسبة اكبر من الجدولية مما يدل على ان الفروق التي ظهرت هي فرو ق
معنوية في االختبار البعدي ملتغير االنجاز .
جــدول ()10
يبين اجابات افراد عينة البحث على مقياس التحمل النفس ي في االختبارالبعدي
ت

املتغير

1

مقياس التحمل النفس ي

قيمة  Tاملحتسبة
َ
س

ع

92

3.19

درجة الحرية ( )6الجدولية تحت مستوى داللة  0.05بلغت (.)2.06

4,98

قيمة
الجدولية
2.06

T

الداللة

معنوية

من خالل الجدول (  )10نجد ان قيمة الوسط الحسابي قد بلغ () 92وبانحراف معياري( )3,19اما قيمة (ت )املحتسبة فقد بلغت ( )4.98وعند مقارنتها بقيمة (ت)
الجدولية والبالغة ( ) 2.06نجد ان قيمة (ت) املحتسبة اكبر من الجدولية مما يدل على ان الفروق التي ظهرت هي فرو ق معنوية في االختبار البعدي ملقياس التحمل
النفس ي .
 2-2مناقشة النتائج
من خالل مالحظة الجداول( ) 8-9-10واللذان يوضحان نتائج االختبارات البدنية واالنجاز والتحمل النفس ي اظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين
االختبارين القبلي والبعدي لعينة البحث ولصالح االختبار البعدي مما يشير الى وجود تقدم او تطور لالختبارات البدنية واالنجاز وقوة التحمل النفس ي وتعزو
الباحثتان هذه النتيجة الى التدريب في املنحدرات قد اثر على اداء الالعب سواء كان هذا التغيير من النواحي البدنية او النفسية او االنجاز ،أذ أكدت الكثير من
الدراسات بأن للبيئة الطبيعية عالقة مباشرة في التأثير على بعض الصفات البدنية والوظيفية للفرد فاملنحدرات هي واحدة من البيئات التي تخلق نوعا من
التحديد للتأقلم لهذه الظروف ،وتحقيق أفضل اإلنجازات للتطور العضوي والفسيولوجي الذي تسببه هذه األجواء املختلفة (.)2كذلك تم استخدام املنهج املعتمد
على األسس العلمية والذي ساعد على تطورفي القدرات البدنية واالنجاز حيث أثر التدريب في املنحدرات وبضغط جوي منخض لرفع االنجاز الرياض ي في فعالية
ركض (5000م) والتي تعتبر ذات نظام هوائي يعتمد على كفاءة القدرات البدنية والوظيفية للراكض حيث ساعد تدريب املنحدرات في التأثير على مختلف القدرات
الوظيفية بسبب نقصان قوة جذب األرض ملا في املنحدرات من تأثير بسبب انخفاض درجات الحرارة وانخفاض الضغط الجوي الذي يؤدي إلى انخفاض كمية
األوكسجين في الهواء الجوي ومن ثم يحدث تغيرات وظيفية في أجهزة الجسم املختلفة وخاصة الجهاز الدوري والتنفس ي والعضلي والعصبي مما انعكس بشكل
ايجابي على األنجاز ونظرا الختالف التغيرات التي تحدث كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر
ان هذا التطور الذي حصل لدئ عينة البحث يعود فاعلية مفردات املنهج التدريبي املقترح وما يحتويه من تمارين بدنية واستخدام لطريقة التدريب الفتري املرتفع
الشدة التي تعتمد على اداء فترات من العمل (ملثير دون القصوي) يعقبها فترة من الراحة وهكذا وفق تكرارات ومجموعات موزعة فيها اوقات العمل والراحة قد
ساهم الى حد كبير في تطوير الصفات البدنية
وتعزو الباحثتان الفروق املعنوية لعينة البحث الى امتالك العبي تلك املجموعة على قدرات هوائية وان التمارين البدنية الخاصة ساعدت على تطوير القدرات
التي يحتاجها العب ركض 5000م " ,فكلما زادت قدرة الالعب على استهالك االوكسجين كلما زادت قدرته على انتاج الطاقة على مستويات اعلى وهذا يعني استمرار
الالعب في العمل الطول فترة ممكنة دون هبوط مستوى االداء"
اما في قوة التحمل النفس ي فان الفروق الذي ظهر في مقياس االختبار البعدي تعزوه الباحثتان الى عملية التوافق الفعال "ان الفرد الذي لديه تحمل عال يتمتع
بمستوى عال من القدرة البدنية تمنحه فرصة لتعزيز ذاته وثقته بنفسه (. )1ونجد ان قوة التحمل النفس ي قد ساعدت االعب على ضبط النفس في مواجهة
احداث التدريب واملنافسات والتعامل معها بأسلوب يبعد ه عن التوتر وضغوطات التدريب التي تحدث .
-5االستنتاجات والتوصيات:ما استنتجته الباحثتان من جهدهما املتواضح هو:
 ان تدريب املنحدرات له تاثير ايجابي في تحسين وتطوير بعض القدرات البدنية و له تاثير ايجابي في تحسين وتطوير االنجازوما لتدريب املنحدرات من تاثير ايجابي في تحسين وتطوير قوة التحمل النفس ي عند االعبين -وذلك بظهرت فروق معنوية في االختبارات البدنية ولصالح االختبار
البعدي لعينة البحث وظهرت فروق معنوية في اختبار االنجاز ولصالح االختبار البعدي لعينة البحث و فروق معنوية في قوة التحمل النفس ي ولصالح االختبار
البعدي
 2-5التوصيات .
 -1أستخدام تدريب املنحدرات بضغط جوي منخفض للرياضيين كونها ذو تاثير ايجابي وصحي بعيد املدى .
 -2ضرورة أستخدام التدريب املنحدرات لتطوير صفات بدنية أخرى من القوة والتحمل والرشاقة واملرونة لرياض ي العاب القوى وباقي الرياضات
عموما .
 -3إجراء دراسات مشابهة لقدرات بدنية ووظيفية أخرى ولفعاليات رياضية مختلفة ولكال الجنسين .
املصادرالعربية واالجنبية
(  )1قاسم حسن املندالوي (واخرون) .االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية .بغداد .بيت الحكمة,1989 ,
( ) 2امطانيوس ميخائيل .القياس والتقويم في التربية الحديثة .دمشق :منشورات جامعة دمشق,1996 ,
(  )3مروان عبد املجيد ابراهيم .االسس العلمية والطرائق االحصائية والقياس في التربيـة الرياضيـة .ط ،1عمان :دار الفكر للطباعة للنشر والتوزيع,1999 ,
()4ساطع إسماعيل ناصر ؛محاضرات القيت على طلبة الدراست العليا –املاجستير/جامعة بغداد كلية التربية الرياضية لسنة 2003_2002
( )5وجيه محجوب .أصول البحث العلمي ومناهجه ،ط ،1عمان :دار املناهج للتوزيع والنشر،2001 ،
( )6عماد صدر الدين حميد ؛تأثير التدريب املستمر بارتفاعات مختلفة عن س البحر في بعض املتغيرات الوظيفية والبدنية لدى العبي كرة القدم( :رسالة ماجستير
/جامعة كوية،كلية التربية الرياضية )2007،
()8كامل عبود حسين العزاوي :بناء مقياس لقوة التحمل النفس ي لدى العبي الدرجة األولى لبعض األلعاب الفردية في العراق )
رسالة املاجستير .جامعة بغداد كلية التربية الرياضية.
1) Kablan , et , al . Mental hygience and life , new york : hayper brother , publishers , com . 1952 , p , 282 .

االجنبية
)1( Kablan , et , al . Mental hygience and life , new york : hayper brother , publishers , com . 1952
.
( 2 ) Sutton T.R Et al oxgyn transport during exercise at extreme simulated altude.T Appl.physiology (united states)apr1988 .
)3( John Harding : Training fi, mounting running , WWW , htm , 2002 ,

امل ـ ــالحق
امللحق ()1
مفردات املنهج التدريبي

األسبوع

اليوم والتاريخ

الوحدة التدريبية

املسافة

الشدة

التكرارات (مرات)

االول
الثاني

5

6

100م
%80
ركض
وقفز
اختبار
كوبر(ركض %85
 12دقيقة

10

2

مدة الراحة بين التكرارات

4

50م ركض
وقفزم

%75

12

املجاميع التدريبية

3

كوبر12
دقيقة

%80

3

الراحة بين املجاميع

%75

10

عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د

عودة
النبض
 90ن/د
عودة
النبض
 90ن/د
عودة
النبض
 90ن/د

الحجم التدريبي (كم)

2

100م
ركض
وقفز

الحجم التدريبي االسبوعي

1

50م ركض
وثب

%70

10

عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د

عودة
النبض
 80ن/د
عودة
النبض
 90ن/د
عودة
النبض
 90ن/د

 1كم

 2كم

35,98كم

 41م

 2كم

 12.000كم

 40كم

 12.000كم

تكرر الوحدة التدريبية بنفس الشدة وحدتتين متتالية وتليها وحدة تدريبية منخفضة الشدة

األسبوع

اليوم والتاريخ

الوحدة التدريبية

املسافة

الشدة

التكرارات (مرات)

مدة الراحة بين التكرارات

املجاميع التدريبية

الراحة بين املجاميع

الحجم التدريبي (كم)

الحجم التدريبي االسبوعي

االثالث
الرابع

1

50م ركض
وثب

%50

2

100م
ركض
وقفز

%50

15

3

كوبر12
دقيقة

%75

3

4

50م ركض
وقفزم

%80

12

5

6

100م
%85
ركض
وقفز
اختبار
كوبر(ركض %85
 12دقيقة

15

10

2

عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د

عودة
النبض
 80ن/د
عودة
النبض
80ن/د
عودة
النبض
 80ن/د

عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د
عودة
النبض 1 120
ن/د

عودة
النبض
80ن/د
عودة
النبض
85ن/د
عودة
النبض
85ن/د

750م

1500م

2291م

 41م

600

 1000م

1600م

 24دد

تكرر الوحدة التدريبية بنفس الشدة وحدتتين متتالية وتليها وحدة تدريبية منخفضة الشدة وهكذا ما يعني 1-2

ملحق ()2
املقياس بفقراته ال ( )33بعد أجراء التحليل العاملي عليها .
ً
علي تنطبق علي كثيرا تنطبق
تنطبق
ً
ً
قليال
دائما

ت

الفقرات

1
2
3

احترم األنظمة والقوانين الرياضية النها توجنهي .
التزم بنظام ثابت في التدريب والنافسات .
أنا كثير الوفاء نحو الالعبين وعائلتي واملجتمع الذي أعيش
فيه .
التزامي العالي بالتدريب يحقق في أفضل النتائج .
أتعب بسرعة عند بدء الوحدة التدريبية أو املنافسة .
أجد صعوبة في تصحيح األخطاء التي أقع فيها أثناء املنافسة .
اجد صعوبة في السيطرة على انفعاالتي في بعض مواقف
التدريب او املنافسة .
أدافع بقوة عن وجهة نظري أمام املدرب .
ال أستطيع أن احتفظ بهدوئي عندما يضايقني املنافس
أجد صعوبة في تغيير النظام الذي أتبعه في التدريب أو
املنافسة .
ً
أضع لنفس ي أهدافا معقولة في التدريب أحاول الوصول إليها
.
اهتم بجودة األداء واإلنجاز في التدريب واملنافسات .
أجد متعة في املنافسة اكثر من التدريب .
أو املنافسة
أستطيع إنجاز أهدافي بدقة سواء بالتدريب
.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

علي ال تنطبق علي
ً
أبدا

15
16
17
18

قدراتي البدنية تؤهلني لتقديم أفضل أداء في املنافسات.
الفوز في املنافسة يمنحني ثقة كبيرة في نفس ي .
أهتم بتوجيهات املدرب في التدريب واملنافسة من أجل الفوز .
اعمل على أيجاد حل عندما تواجنهي صعوبات غير متوقعة
أثناء التدريب واملنافسة .

ت

الفقرات

19
20
21
22

أجد متعة في التدريب على املهام الصعبة .
استبعد من تفكيري الهزيمة أو الفشل في املنافسة .
أتحدى املنافسين الذين يتميزون باملستوى العالي .
أتتنافس بحماس في حالة وجود تحدي من قبل منافس آخر
في لعبتي .
اندفع لألداء الجيد في املنافسة .
ابذل جهود كبيرة عندما تواجنهي صعوبات أثناء التدريب أو
املنافسة .
لدي الرغبة في تحسين أدائي عندما أتعرض الى الخسارة في
املنافسات .
استسلم بسهولة في املنافسة عندما يكون هناك فارق
باملستوى بيني وبين الخصم .
التدريب الجدي املستمر يمكنني من التغلب على الفشل في
املنافسات .
أستطيع أن أتدرب بجهد بدني عالي لفترات طويلة .
أودي املهمات املطلوبة مني بالتدريب أو املنافسة بهمة
ونشاط .
أعتمد على نفس ي في حل الصعوبات التي تواجنهي في التدريب
أو املنافسة .
ً
أحب القرارات التي تعطيني حلوال سريعة في املنافسات .
أنظم قدراتي البدنية بما يتناسب وكل مرحلة من مراحل
السباق .
أفكر بخطة التدريب قبل البدء بالتدريب عليها .

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

تنطبق
ً
دائما

ً
علي تنطبق علي كثيرا تنطبق
ً
قليال

علي ال تنطبق علي
ً
أبدا

ملحق رقم ()3
ت
1
2
3

االختصاص
تدريب
تدريب

اسم الخبير
أ  ,د محممد عبد الحسن
أ  ,د عامرفاخر
ا و د ماهر

الجامعة
جامعة بغداد  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الجامعة املستنصرية  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الجامعة املستنصرية  /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ملحق رقم ()4
الشكل يمثل مسافات الركض على املنحدرات والتاثيرعلى على الصفات البدنية
زو ايا ميل املنحدرات

التأثير

1-1

تطويرقوة الرجل والرسغ

مسافة الركض على
املنحدر
من  30-20م

شدة التدريب

التكرار

شدة عالية

تكرارقليل

2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1

8-1
9-1
10-1

تطويرقوة الرجل والرسغ -دوران الحوض
تطويرقوة الرجل – رفع الركبة عاليا -زيادة
الخطوة
تطويرمرونة الرجل -قوة القفز -التكنيك
تطويرمرونة الرجل -تردد الخطوة -قوة
القفزركبة عالية
تطويرطول الخطوة وترددها -التو افق-
ركبة عالية وواطئة
تطويرطول الخطوة وترددها -قوة قفز
عالية وواطئة لتحمل السرعة -تحسين
الدفع للجزء العلوي في الجسم
سرعة الرجل -حركة حوض عالية
سرعة الرجل -التحمل -طول الخطوة
وترددها
تطوير السرعة

ملحق رقم ( )5يبين تصويرات الجهازللمنحدرات
والضفط الجوي عليها

من  40-30م
من  50- 40م

شدة عالية
شدة وسطى

تكرارقليل
تكراروسط

من  50-40م
من  60-50م

شدة بطيئة
شدة متموجة

تكراروسط
تكراروسط

من  60-50م

شدة عالية

تكرارقليل

من  70-60م

شدة وسط

تكرارقليل

من  70-60م
من  70-60م

شدة عالية
شدة واطئة

تكرارقليل
تكرارعالي

من  100-70م

شدة عالية

تكرارقليل

