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لكونه يمثل اقصى جهد مبذول اثناء المباراة من قبل الالعب،  األداء التنافسي لالعبي كرة القدم له الدور األساسي والمهم، المستخلص:
والمرتبط اساسا مع مستوى اداء الفريق المنافس وظروف المباراة، لذا فقد اولي االهتمام من قبل المعنين بالعملية التدريبية من اجل 

مباراة، وبما ان لكل جهد بدني مبذول له استجابات األعداد الجيد الذي يضمن استمرار أدائهم بفعالية ومهارة ودقة عالية طيلة مدة ال
وتكيفات وظيفية ألجهزة الجسم الوظيفية، كان البد من دراسة تلك المؤشرات للوصول الى نتائج تخدم العملية التدريبية من خالل 

باألوكسجين القلبي المستهلك  االستعانة بتلك المؤشرات لغرض توظيف نتائج قياساتها والمتمثلة بـ )معدل القلب وضغط الدم( لتمدنا
اثناء الجهد البدني المبذول بشكل افضل من توظيف نتائج قياسات معدل القلب بمفردها لهذا استعان بمجموعة من المؤشرات الوظيفية 

ؤشرات وهي نوعية من القياسات تعتمد على البيانات الخام المستخلصة بشكل مباشر من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتفسير الم
 .الفسيولوجية خالل عملية استعادة الشفاء

 :هدفت الدراسة التالي
التعرف على مستوى المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة المتمثلة بـ )معدل ضربات القلب وضغط الدم )االنقباضي والنبساطي(( قبل -

 .اد عينة البحثالجهد البدني )االداء التنافسي( وقت الراحة وبعد الجهد البدني مباشرتا لدى افر 
 .التعرف على الطاقة المصروفة من قبل افراد عينة البحث نتيجة الجهد البدني المبذول-
 ..التعرف على تأثير االداء التنافسي على المؤشرات لوظيفية قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث-

 :اما فروض البحث فقد اشتملت على
 .القياسات القبلية والبعدية للمؤشرات الوظيفية قيد الدراسة ولصالح القياسات البعديةهناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج -
 .هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسات القبلية والبعدية لمؤشر الطاقة المصروفة )مؤشر براش( ولصالح القياسات البعدية-

 :ولقد استنتج الباحث التالي
 .ء التنافسي في زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم االنقباضي لدى افراد عينة البحثهناك تأثير ايجابي لألدا-1
هناك تأثير ايجابي لألداء التنافسي في زيادة معدل الطاقة المصروفة لدى افراد عينة البحث، من خالل زيادة مؤشر الطاقة براش -2

 .بعد أداء التنافسي
 .والنقصان لبعض المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة في القياسات البعديةاتضح أن هناك نسب متفاوتة في الزيادة -3
 .أن افراد عينة البحث بشكل مجتمع يتمتعون بمستوى من اللياقة البدنية-4

 األداء التنافسي، الطاقة المصروفة، كرة القدم.الكلمات المفتاحية: 

mailto:1saadalsheekhly@yahoo.com
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 :المقدمة-1
األداء التنافسي لالعبي كرة القدم له الدور األساسي والمهم، 
لكونه يمثل اقصى جهد مبذول اثناء المباراة من قبل الالعب، 

يق المنافس وظروف المباراة، والمرتبط اساسا مع مستوى اداء الفر 
لذا فقد اولي االهتمام من قبل المعنين بالعملية التدريبية من اجل 
األعداد الجيد الذي يضمن استمرار أدائهم بفعالية ومهارة ودقة 
عالية طيلة مدة المباراة، وبما ان لكل جهد بدني مبذول له 

بد استجابات وتكيفات وظيفية ألجهزة الجسم الوظيفية، كان ال
من دراسة تلك المؤشرات للوصول الى نتائج تخدم العملية 
التدريبية من خالل االستعانة بتلك المؤشرات لغرض توظيف 
نتائج قياساتها والمتمثلة بـ )معدل القلب وضغط الدم( لتمدنا 
باألوكسجين القلبي المستهلك اثناء الجهد البدني المبذول بشكل 

ل القلب بمفردها لهذا افضل من توظيف نتائج قياسات معد
استعان بمجموعة من المؤشرات الوظيفية وهي نوعية من 
القياسات تعتمد على البيانات الخام المستخلصة بشكل مباشر 
من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتفسير المؤشرات 

 .الفسيولوجية خالل عملية استعادة الشفاء
على المؤشرات  فأهمية البحث تكمن في معرفة تأثير جهد المباراة 

الوظيفية )معدل ضربات القلب وضغط الدم االنقباضي 
واالنبساطي قبل المباراة بالراحة وبعد المباراة مباشرتا لكي 
نتوصل على وفق معادلة يتم تطبيقها على بيانات تلك المؤشرات 
للتوصل الى الطاقة المصروفة اثناء االداء التنافس من قبل افراد 

 عينة البحث.
 :البحث إلى التعرف علىيهدف 

التعرف على مستوى المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة المتمثلة 1-
بـ )معدل ضربات القلب وضغط الدم )االنقباضي 
والنبساطي(( قبل الجهد البدني )االداء التنافسي( وقت الراحة 

 .وبعد الجهد البدني مباشرتا لدى افراد عينة البحث
من قبل افراد عينة البحث  التعرف على الطاقة المصروفة-2

 .نتيجة الجهد البدني المبذول
التعرف على تأثير االداء التنافسي على المؤشرات لوظيفية -3

 قيد الدراسة لدى افراد عينة البحث.

 :االتي حثارض البتففيما ي
هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسات القبلية -1

لدراسة ولصالح القياسات والبعدية للمؤشرات الوظيفية قيد ا
 .البعدية

هناك فروق ذات داللة معنوية بين نتائج القياسات القبلية -2
والبعدية لمؤشر الطاقة المصروفة )مؤشر براش( ولصالح 

 القياسات البعدية.
 :اشتملت مجاالت البحث على ما يأتيو 

العبون من الدوري التأهيلي للدوري  11: المجال البشري 
 .2112-2112بكرة القدم للموسم الكروي  الممتاز العراقي

ولغاية  21/2/2112للمدة من  :زمانيالمجال ال
31/11/2112. 

مالعب األندية المشاركة في بطولة التأهيل  المجال المكاني:
 .للدوري الممتاز العراقي بكرة القدم

 :تحديد المصطلحات
مقدار ما يبذله الالعب من جهد خالل  األداء التنافسي:-

المباراة وهو معبر حقيقي عن القابلية البدنية و المهارية 
 والخططية والذهنية لالعب .

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-9
استخدم الباحث المنهج الوصفي  منهج البحث: 1-2

 .باألسلوب المسحي لمالئمته لطبيعة المشكلة
اشتملت عينة البحث على  وعينته:مجتمع البحث  2-2
العبون من الدوري التأهيلي للدوري الممتاز العراقي بكرة  11

، وشكلت نسبة مئوية 2112-2112القدم للموسم الكروي 
من المجتمع األصلي للبحث، المتمثل بالعبي  %5مقدارها 

اندية )الصناعة، الكرخ، عفج، ابرايتي، الناصرية، اربيل، 
 211لمدني، ميسان، القاسم( والبالغ عددهم الصليخ، الدفاع ا

 .العب
  الوسائل األجهزة واألدوات المستخدمة:  3-2

 . المراجع والمصادر العربية واألجنبية-
 .استمارة جمع البيانات-
 .( مساعد طبي4فريق العمل )-
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 . 4ساعة توقيت عدد -
 . جهاز قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب-
 .(4سماعة طبية عدد )-
 .الوسائل اإلحصائية-
 :اختيار المتغيرات والقياسات المستخدمة 9-1

ار المتغيرات وتحديد القياسات المعنية ياعتمد الباحث في اخت
على )المراجع والمصادر( وكذلك اجراء )المقابالت( مع الخبراء 
والمختصين إذ تم اختيار المتغيرات المؤشرات الوظيفية التي 

 النحو االتي:هاما وعلى  تلعب دورا
 قياسات المؤشرات الوظيفية قيد الدراسة وتشمل: -

 * قياس معدل ضربات القلب .
 * قياس الضغط الدموي االنقباضي واالنبساطي .
(، 121: 4* قياس الطاقة المصروفة للقلب )مؤشر براش()

 على وفق المعادلة المثبتة ادناه:
 معدل ضربات القلب في الدقيقة     X(االنبساطيالضغط  +االنقباضي)الضغط                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)براش(= مؤشر الطاقة
                                                  111 

من خالل جلوس الالعب ويمد اليد اليمنى ويبدأ المختص بقياس 
الضغط ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي بواسطة جهاز قياس 

وبعدها يتم حساب عدد ضربات القلب من خالل الجس على 
( 6( ثانية وتضرب في )11الشريان الكعبري لالعب خالل )

الستخراج عدد ضربات القلب في الدقيقة، وهذه القياسات تجري 
أثناء وقت الراحة وتعد كقياسات قبلية، ومن ثم يتم اعادتها بعد 

عب اثناء المباراة، وان الغرض المباراة مباشرتا او بعد التبديل لال
 من قياس براش معرفة مستوى اللياقة البدنية.

 االجراءات الميدانية: 3-5
 

تم اجراء القياسات القبلية في حالة الراحة وذلك قبل اجراء 
االحماء لغرض االشتراك بالمباراة واشتملت على معدل ضربات 

هاز معد القلب وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي باستخدام ج
لهذا الغرض وهو الكتروني، وبعد المباراة مباشرتا خضع افراد 
عينة البحث للقياسات ذاتها قبل المباراة والمتمثلة بـ )معدل 
ضربات القلب وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي( باستخدام 

 الجهاز ذاته.

استخدم الباحث الحقيبة  الوسائل اإلحصائية: 9-6
 البيانات. لمعالجة spssاالحصائية 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
عرض وتحليل نتائج القياسات القبلية والبعدية  3-1

 للمؤشرات الوظيفية قيد الدراسة إلفراد عينة البحث:
بعد أن حصل الباحث على البيانات الخاصة بمتغيرات 
المبحوثة، ولغرض تحقيق أهداف البحث، عمد الى تبويبها على 

( يوضح تلك 1تسهل على المتابع والجدول ) شكل جداول لكي
النتائج التي توصل إليها الباحث من القياسات القبلية والبعدية 
لعينة البحث والتي تظهر فيها االوساط الحسابية واالنحراف 
المعياري وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية للقياسات القبلية 

 والبعدية.
ائج القياسات القبلية والبعدية يوضح المعالم االحصائية لنت (1الجدول )

للمؤشرات الوظيفية والطاقة المصروفة للقلب )مؤشر براش( قيد 
الدراسة وفروق األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق وقيمة 

 )ت( المحسوبة لدى افراد عينة البحث
المعالجات 

 االحصائية

 االختبارات

وحدة 

 القياس

فروق  البعديةالقياسات  القياسات القبلية

 االوساط

 )َف(

انحراف 

 الفروق

 )ف هـ(

قيمة )ت( 

 المحسوبة

داللة 

 ع±  سَ  ع±  سَ  الفروق

ضغط الدم 

 االنقباضي
 معنوي 2..11 210.1 01.3 17.83 151.1 ..112 911.. ملم/زئبق

ضغط الدم 

 االنبساطي
 13.1. ..21. ملم/زئبق

..10

1 

.311

. 
 معنوي 11.9. 2.043 0113

ضربات  معدل

 القلب
 ... 112.9 ...1.. ض/د

11..

. 
 معنوي 01.31 3.335 01.3

الطاقة 

المصروفة 

للقلب )مؤشر 

 براش(

 ..211 .019.. درجة
0121

.. 

.391

. 

3..

2.3 
 معنوي 1.3.22 ....13

( بان نتائج القياسات الوظيفية لدى 1يتبين لنا من الجدول )
للضغط الدموي افراد عينة البحث، اذ بلغ المتوسط الحسابي 

ملم/زئبق( وبانحراف  11114االنقباضي في القياسات القبلية )
(، فيما بلغ المتوسط الحسابي في القياسات 21261)±معياري 

(، 12123)±ملم/زئبق( وبانحراف معياري  15111البعدية )
 (T) للعينات المتناظرة ظهرت قيمة (T.Test) وباستعمال قانون 

الجدولية البالغة  (T) من قيمة ( وهي أكبر41622المحسوبة )
(، وبذلك 1( وبدرجة حرية )1115( عند مستوى داللة )2126)

يكون الفرق دااًل احصائيا مما يدل على وجود فروق ذات داللة 
 .معنوية ولصالح القياسات البعدية

فيما اشارت النتائج الى ان الوسط الحسابي للضغط الدموي 
ملم/زئبق(  22122ية )االنبساطي بلغ في القياسات القبل



 

 

 
 

 

 

 

 The International Sports Science Journal, Volume 1, Issue 1, November  2019                                                

 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 1, issue 1   November 2019 
                 ISSN: 1658 - 8452 

 

WWW.ISSJKSA.COM                 ISSN: 1658 - 8452 Paper ID: 6 
 

(، فيما بلغ الوسط الحسابي في 21114)±وبانحراف معياري 
ملم/زئبق( وبانحراف معياري  66132القياسات البعدية )

للعينات المتناظرة(  T.Test) (، وعند استعمال قانون 11141)±
 (T) ( وهي أكبر من قيمة51221المحسوبة ) (T) ظهرت قيمة

( وبدرجة 1115د مستوى داللة )( عن2126الجدولية البالغة )
(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية 1حرية )

 .ولصالح القياسات البعدية
كما يتبين لنا بان الوسط الحسابي لمعدل ضربات القلب بلغ 

ض/د( وبانحراف معياري  611166في القياسات القبلية )
ة (، فيما بلغ الوسط الحسابي في القياسات البعدي41251)±
 (، ومن خالل قانون 41256)±ض/د( وبانحراف معياري 126)
( (T.Testظهرت قيمة ،للعينات المتناظرة (T)  المحسوبة
( 2126الجدولية البالغة ) (T) ( وهي أكبر من قيمة31512)

(، مما يدل على 1( وبدرجة حرية )1115عند مستوى داللة )
 .البعديةوجود فروق ذات داللة معنوية ولصالح القياسات 

واظهرت النتائج ايضا بان الوسط الحسابي لبراش بلغ في 
درجة( وبانحراف معياري  163111القياسات القبلية )

(، فيما بلغ الوسط الحسابي في القياسات البعدية 24156)±
(، وعند استعمال 11112)±درجة( وبانحراف معياري  322126)

( المحسوبة T)للعينات المتناظرة( ظهرت قيمة  T.Testقانون )
( 2126( الجدولية البالغة )T( وهي أكبر من قيمة )451122)

(، مما يدل على 1( وبدرجة حرية )1115عند مستوى داللة )
 وجود فروق ذات داللة معنوية ولصالح القياسات البعدية.

 

مناقشة نتائج القياسات القبلية والبعدية  3-9
 :البحث للمؤشرات الوظيفية قيد الدراسة إلفراد عينة

 

( وجود فروق معنوية بين نتائج 1يتبين من الجدول )
القياسات القبلية والبعدية لدى افراد عينة البحث للمؤشرات 
الوظيفية قيد الدراسة المتمثلة بـ )ضغط الدم االنقباضي، ضغط 
الدم االنبساطي، معدل ضربات القلب أثناء الراحة، الطاقة 

ات البعدي، المصروفة للقلب )مؤشر براش(( ولصالح القياس
ويعزو الباحث أسباب ذلك إلى تحسن عمل جهازي الدوران 

والتنفس الناتج عن االنتظام بالتدريب أدى بدوره الى تطور معدل 
ضربات القلب اثناء الراحة والذي يعد احد المؤشرات الفسلجية 
التي يتم االعتماد عليها في تحديد مستوى الرياضيين ودرجة 

ربات القلب اثناء الراحة، وهذا ما التطور الحاصل في معدل ض
( " ان ممارسة التمرينات 1111اشارت اليه )اسراء فؤاد صالح، 

الرياضية المنتظمة تجعل الفرد يتمتع بكفاءة بدنية 
(، وهذا يتفق مع ما ذكره )ابو العال عبد 33: 3وفسيولوجية")

( في "أن التدريب المنتظم يؤدي إلى إحداث 1122الفتاح، 
فية في أجهزة الجسم ومنها القلب والدورة الدموية، تغيرات وظي

فاألفراد المدربون بصورة جيدة يمكنهم التكيف للتغيرات الوظيفية 
التي تحدث في أجهزة الجسم من جراء الجهد العضلي، 
واالستمرار بهذا الجهد، ومن هذه التغيرات ازدياد ضربات 

دل ضربات (، فان الجهد الذي ادى الى ارتفاع مع46: 1القلب")
 القلب وهو من العوامل المهمة في ارتفاع الضغط الدموي ويشير

(Gerad .j.t Nicholas,1984)   الى ان أي زيادة في معدل
ضربات القلب وقوة تقلصه بتأثير الجهد البدني ستزيد من ضغط 

(، وبما أن زيادة الضغط 426-422: 6الدم االنقباضي )
على الدم المتحرك من االنقباضي يدلل على القوة المسلطة 

القلب إلى الشريان األبهر والذي يسهم بزيادة سرعة الجريان 
فضاًل عن زيادة الوسع في األوعية الدموية مما يقلل المقاومة 
ولزوجة الدم وهذا ما يسبب االنخفاض في الضغط االنبساطي، 
الذي يعبر عن" انخفاض مقاومة الشرايين نتيجة التوسع الوعائي 

في شرايين العضالت العاملة اذ تؤدي قلة المقاومة الذي يحدث 
المحيطية الى انتقال كميات اكبر من الدم وذلك من الشرايين 
الى االوعية الشعرية الدموية في العضالت مع انخفاض بسيط 

(، وهذا ما اشار الية )ابو 116: 2في الضغط االنبساطي )
متغيرات ( ان ضغط الدم يتغير بناء على ال1125العال احمد، 

في الجهد البدني التي تحدث في كمية الدم الذي يدفعه القلب 
وحجم االوعية الدموية وحجم الدم اذ تؤدي زيادة الناتج القلبي 
الى زيادة سريان الدم في الشرايين مما يؤدي الى زيادة الضغط 

 (.24-21:2داخل االوعية الدموية )
ر الطاقة فيما تشير النتائج على وجود فروق معنوية لمؤش

)براش( ويعزو الباحث سبب ذلك الى انخفاض معدل ضربات 
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القلب واالنخفاض البسيط في الضغط الدموي االنبساطي 
واالنقباضي، وعلى الرغم من ان نتائج العينة في القياسين القبلي 
والبعدي كانت ضمن الحدود الطبيعية على وفق تصنيفات هذا 

يؤكد سالمة القلب  المؤشر إال ان التحسن في هذا المؤشر
لإليفاء بمتطلباته، فأن )مؤشر براش( يقيس اللياقة القلبية او هو 
مؤشر للياقة البدنية لالعبين فأن العينة كمجموعة واحدة تظهر 
أنها تمتلك لياقة بدنية، ولكن هذا ال يعني أن جميع الالعبين 
الذين أجريت عليهم القياسات لديهم لياقة بدنية، ألن النتائج 

هرت أن أكثر من العب تجاوز هذا المعيار للمؤشر ولكن أظ
ونحن نتعامل مع مجموع العبين فأنه يظهر أن لدى عينة 
البحث مستوى من اللياقة البدنية، أما قيمة الوسط الحسابي 
للطاقة المصروفة للقلب لالختبار البعدي فأنها ارتفعت وهذا يدل 

له ارتفع الضغط على أن الالعبين بذلوا جهد بدني شديد من خال
االنقباضي بشكل واضح مع انخفاض قليل للضغط االنبساطي 
وارتفاع معدل ضربات القلب بشكل كبير وهذا ما ظهر في قيمة 
الوسط الحسابي، وان هذا التزايد بمعدل ضربات القلب نتيجة 
الجهد البدني المؤدى من قبل افراد عينة البحث، مما يؤدي إلى 

الدم، وهذا ما يشير إليه أيضا )عالوي زيادة حاجة الجسم إلى 
( أن " الزيادة في قوة ومعدل ضربات القلب 2111وعبد الفتاح، 

نتيجة الجهد البدني يسبب ارتفاعًا في مستوى الضغط 
االنقباضي وهذا االرتفاع يتعلق بالشدة المستخدمة فالتمارين ذات 

:  5الشدة العالية تسبب ارتفاعًا اعلى من الشدة المنخفضة ")
222.) 

ويتبين مما سبق أن الجسم أثناء أدائه مجهودًا بدنيًا سوف تزداد 
حاجته إلى األوكسجين لتلبية متطلباته، وتلك الحاجة تؤدي إلى 
زيادة الدفع القلبي وذلك من خالل زيادة معدل ضربات القلب مع 
زيادة حجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة، وعندها يظهر 

دم االنقباضي يصاحبه ارتفاع بسيط ملحوظ ارتفاع في ضغط ال
 في ضغط الدم االنبساطي.

 
 
 
 

 :الخاتمة-1
في ضوء أهداف البحث ومن خالل المعالجات اإلحصائية 
للبيانات التي تم الحصول عليها توصل الباحث الى االستنتاجات 

 :التالية
هناك تأثير ايجابي لألداء التنافسي في زيادة معدل ضربات -1

 .ط الدم االنقباضي لدى افراد عينة البحثالقلب وضغ
هناك تأثير ايجابي لألداء التنافسي في زيادة معدل الطاقة -2

المصروفة لدى افراد عينة البحث، من خالل زيادة مؤشر 
 .الطاقة براش بعد أداء التنافسي

اتضح أن هناك نسب متفاوتة في الزيادة والنقصان لبعض -3
 .سة في القياسات البعديةالمؤشرات الوظيفية قيد الدرا

أن افراد عينة البحث بشكل مجتمع يتمتعون بمستوى من -4
 .اللياقة البدنية

 : ويوصي الباحث باالتي
ضرورة إجراء الفحوصات المختبرية التتابعية للمؤشرات 1-

 .الوظيفية
ضرورة وضع مناهج تدريبية متطورة تتخللها اختبارات 2-

 . وقياسات دورية
براش للطاقة في قياس اللياقة البدنية لالعبين  استخدام مؤشر-3

 فضال عن إمكانية عمل القلب كونه مؤشر بسيط.
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 2COو 2O بعد الجهد والمتغيرات المرتبطة اثر القدرة الحرجة في العجز وكمية االوكسجين المستهلكة
 دوثاني اوكسجين الكاربون لالعبي كرة الي

 3 أ.م علي خومان علوان، 2 ، أ.د قيس سعيد دايم1 الله .د فالح حسن عبد
 1 ديالىكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة 

)Handball.2014@yahoo.com 1( 

هدفت الدراسة الحالية الى معرفة مقدار العجز والدين االوكسجيني والمتغيرات المرتبطة باألوكسجين عند  المستخلص:
العب كرة  11. وقد تم تحقيق اهداف البحث عندما تم فحص عينة مكنونه من min out – all 3اختبار القدرة الحرجة 

 2113( وبأعمار )21سم( واوزانهم بلغت ) 122قدم يمثلون منتخب جامعة القادسية بكرة القدم التي بلغ متوسط اطوالهم )
تبطة باألوكسجين وهي تقنية لقياس المتغيرات العجز والدين االوكسجيني والمتغيرات المر  K5سنة( وقد استخدمت تقنية 

، معدل ضربات القلب ،مكافئ MAX2VOعالمية حديثة جدا وقد استخرجت متغيرات )التهوية الرئوية، المعامل التنفسي، 
التهوية االوكسجيني، مكافئ التهوية لثاني اوكسيد الكاربون العجز االوكسجيني، الدين االوكسجيني( اذ تم اداء اختبار القدرة 

 3ومدة االختبار  min out – all 3باستخدام اختبار  E894ى دراجة الجهد البدني مونارك للرجلين موديل الحرجة عل
من وزن جسم الالعب وعلية ان يحافظ  %415دقائق يؤدي فيه الالعب االختبار بأقصى سرعة تدوير ضد مقاومة تمثل 

ثانية هي القدرة الحرجة، وقد ظهرت النتائج تؤشر  31ويكون معدل القدرة المنتجة اخر  steady sateعلى انتاج القدرة 
وجود عالقة ارتباط بين القدرة الحرجة مع العجز والدين مع عدم ظهور ارتباط مع مكافئات االوكسجين وثاني اوكسيد 

  .الكاربون 
 .كرة اليد، كمية االوكسجين القدرة الحرجة،الكلمات المفتاحية: 

mailto:1%20Handball.2014@yahoo.com
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 :المقدمة-1
التي تحدث خالل الجهد البدني ان العمليات االيضية 

وفي مجاالت متعددة ترتبط بشكل رئيسي بالعمل البدني 
المنجز، ولذلك فان المؤشرات الفسيولوجية يتم مراقبتها خالل 
مجهودات بدنية قريبة من االداء الحقيقي او مؤشر عن صفة 
بدنية معينه، واذا ما الحظنا اغلب الحركات الرياضية التي 

سنجدها هي عبارة عن اداءات حركية معقدة  يؤديها الرياضي
من حيث دمج اكثر من صفة بدنية في ان واحد وبالتالي فان 
ذلك يتطلب ان تكون العضالت العاملة جاهزة من حيث خزين 
الطاقة والتدريب الذي يمكنها من االستمرار في االداء البدني 
 ألطول فترة ممكنه ضمن متطلبات الجهد المراد تنفيذه بدنيا

وفسلجيا وبشكل ثابت دون تغيرات ملحوظة. وتعد القدرة 
المنتجة واحدة من معقدات التدريب الرياضي والفسيولوجي التي 
تتطلب ان تكون اجهزة الجسم محفزة بشكل عالي باإلضافة الى 
مخزون طاقة كافي إلتمام ذلك العمل وعلية فان االهم من ذلك 

ون هبوطها بشكل هو ان يتمكن الرياضي من انتاج القدرة د
ملحوظ وفقا للنظام الالهوائي. وهذا ما اطلق علية مصطلح 

والتي تمثل اعلى معدل   " (criticalpower) القدرة الحرجة
لعمل العضالت عندما يكون في حالة استقرار وثبات ايضي 

(. وعلية فان هكذا مجهودات ترافقها 1226:1") تستطيع تحقيقه
جابة ال نتاج القدرة البد من معرفة تغيرات فسيولوجية كثيرة كاست

تلك التغيرات لتوجيه برامج التدريب باتجاه امكانيات الرياضي 
 " (Jenkins DG, Quigley BM) وفي هذا الخصوص اشار

قد  AWC وسعة العمل الالهوائي CP ان القدرة الحرجة
(. 222:2استخدمت لفحص فعالية برامج التدريب للرياضيين ")

هوائية ترافقها تغيرات في حركية االوكسجين كون الطاقة الال
وكذلك المؤشرات االيضية لتوفير متطلبات انتاج القدرة دون 
ظهور التعب " الذي يمكن ان يفهم بداية التعب على انها 
اللحظة التي يكون فيها الجسم غير قادر على االستمرار في 
ممارسة الجهد البدني بكثافة محددة، والتي تصنف على انها 
شديدة او عالية او معتدلة بناء على مستويات الالكتات في 

(. "وعلية فان القدرة الحرجة تؤشر الى العتبة او 3:221الدم")

الحد الفاصل بين الشدة العالية والشديدة باإلضافة الى لذلك 
هو الحد الفاصل بين مجاالت الطاقة الهوائية  CP يعتبر

راسة المؤشرات المرتبطة (. لذلك البد من د22: 4والالهوائية ")
باألوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون التي تمثل استجابات 
رئيسية عن عمل العضالت، ومن تلك المتغيرات هما العجز 
والدين االوكسجيني الذي يحدث خالل الجهد البدني الخاص 
بالقدرة الحرجة وبالتالي توفير تلك المعلومات بات امرا بالغ 

المجال الرياضي والباحثين بغية توجيه االهمية للعاملين في 
برامج التدريب باإلضافة الى معرفة المؤشرات والمسالك 
الفسيولوجية التي تسلكها العضالت العاملة في انتاج الطاقة 
خالل المجهودات قصويه الشدة قبل وخالل االستقرار والثبات 

 . Steady Sate في انتاج القدرة
معرفة التغيرات ان تكمن في  مشكلة البحثوان 

الفسيولوجية التي ترافق المجهودات البدنية العنيفة بات امرا بالغ 
فسيولوجية في الوقت نفسة،  –االهمية كونها مؤشرات بدنية

خاصة عندما يكون المجهود البدني معقدا ومركبا )القدرة 
الحرجة( والتي تؤشر عن مدى امكانية الفرد في الثبات 

قدرة دون هبوطها بشكل ملحوظ ضمن واالستقرار عند انتاج ال
مجاالت انتاج الطاقة الهوائيا وعليه فان الجسم سيفرض علية 
ان يكون هنالك عجزا ودينًا اوكسجينيا كون سرعة العمل البدني 

عبر التبادل الغازي  2O وانتاج الطاقة ال تسمح باالستفادة من
بكافة مراحلة االمر الذي يجعل اجهزة الجسم تحت الضغط 

فسيولوجي والحاجة لألوكسجين وتراكم مخلفات الطاقة ال
الالهوائية وهنا تكمن مشكلة البحث في االجابة عن التساؤل 

والعجز االوكسجيني عند اداء مجهود  2O االتي: )ماهي حركية
 (CRITICAL POWER)  بدني للقدرة الحرجة

 :يهدف البحث للتعرف علىو 
جيني عند اداء اختبار القدرة الحرجة والعجز والدين االوكس-1

3MIN OUT – ALL  لالعبي كرة البد . 
وحركية المتغيرات المرتبطة  األوكسجينيتحديد العجز والدين -2

 . باألوكسجين عند اداء جهد القدرة الحرجة
والمتغيرات  األوكسجينيعالقة القدرة الحرجة بالعجز والدين -3
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 3MINالحرجة المرتبطة باألوكسجين عند اداء جهد القدرة 
OUT – ALL   لالعبي كرة اليد 

 : الباحثون االتيوافترض 
اختبار القدرة الحرجة قادر على معرفة القدرة من خالل -1

 .حركية القدرة المنتجة خالل الجهد البدني
هنالك تباين في حركية االوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون -2

 . 3MIN OUT – ALLخالل اختبار القدرة الحرجة 
هنالك عالقة القدرة الحرجة بالعجز والدين االوكسجيني -3

والمتغيرات المرتبطة باألوكسجين عند اداء جهد القدرة الحرجة 
3MIN OUT – ALL   لالعبي كرة اليد. 

 :واجراءاته الميدانية البحث يةمنهج -9
حدد الباحثون المنهج الوصفي بأسلوب  :منهج البحث 9-1

المنهج المالئم لحل مشكلة البحث  العالقات االرتباطية  كونه
 . وتحقيق أهدافه

حدد مجتمع البحث بالعبي : مجتمع البحث وعينته-2 9
كرة اليد لمنتخب محافظة القادسية )المتطوعون( من المشاركين 

وقد بلغ  2112في الدوري العراقي الممتاز للموسم الرياضي 
توسط كغم( وبم 22( سنة ومتوسط اوزانهم )22متوسط اعمارهم )

العبا اذ تم اجراء  2سم( والبالغ عددهم  122اطول بلغ )
 3MTاالختبار على دراجة الجهد البدني المونارك وفق اختبار 

out-all   دقائق 3لمدة . 
 :وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة 9-3

 .سويدي E 214دراجة مونارك موديل -
 (.)ايطاليلقياس المتغيرات القلبية التنفسية K5  جهاز-
 .ميزان لقياس وزن الالعبين-
 .شريط قياس لقياس االطوال-

: قام الباحثون بأجراء تجربة التجربة االستطالعية 9-1
االستطالعية على عينة من داخل مجتمع البحث والبالغ عددها 

 11/11/2112( العب وذلك في يوم االثنين الموافق 2)
)مختبر الفسلجة الساعة التاسعة صباحا في الوحدة البحثية 

 : الرياضية( جامعة القادسية الغرض من تلك التجربة االتي
 3MT out-allتحديد الية تطبيق اختبار 1-

 تحديد واجبات فريق العمل المساعد2-
تحديد الزمن الالزم إلجراء التجربة يوميا من حيث عدد 3-

 الالعبين
 .التأكد من سالمة عمل االجهزة في المختبر4-

المتغيرات الفسيولوجية باستخدام قياس  9-5
المصنع من  K5 اعتمد الباحث على تقنية جهاز : K5جهاز
االيطالية الذي يستخرج المتغيرات المرتبطة   cosmed شركة

خالل الجهد البدني وفترة الراحة واالستشفاء  2CO وكذلك2O بـ
والذي يكون محمول على ظهر الالعب ويمكن الحصول على 

عدة طرق اما البلوتوث او الرام او الربط  النتائج من خالل
المباشر مع الحاسبة وتتم معايرة الجهاز لخمسة مراحل وبعد 
التأكد من اتمام المعايرة يعمل الجهاز بشكل مباشر يتم حساب 
المتغيرات بشكل مباشر من الجهاز الذي يتم تحويل البيانات 

ع ثواني خالل الجهد بملف بصيغة اكسل، م 4المقاسة لكل 
إمكانية تحديد فترة االحماء وبداية الجهد ومزامنة القيم مع زمن 

  .3MT out-allاختبار 
  (EPOC) :قياس العجز والدين االوكسجيني 9-6
من خالل تحديد نسبة  Deficit) 2(O:لعجز االوكسجينيا

( 1االوكسجين المطلوبة لمقدار الجهد وكما مبين في الشكل )
ويتم حساب االوكسجين المستهلك الفعلي مثبتًا لمقدار المقاومة. 

خالل الجهد ويتم الحساب وفقًا لآلتي:  العجز األوكسجيني = 
االوكسجين المستهلك خالل الجهد –االوكسجين المطلوب للجهد

)لتر/دقيقة( ويتم الحساب عن طريق تحويل االوكسجين المقاس 
من وحدة القياس )ملليتر/كغم/دقيقة( الى )لتر/  K5 من جهاز

د(. وهذا يمثل كمية االوكسجين الذي تم توفيره خالل الجهد 
البدني اما بالنسبة الى االوكسجين المطلوب ال تمام العمل 
العضلي فيتم تحديده تبعا الى المقاومة المستخدمة وكما مبين 

 .في الجدول ادناه
وهي كمية االوكسجين المستهلكة خالل فترة  الدين االوكسجيني:

زيد عن االستهالك وقت الراحة. وعليه فأنه تم االستشفاء بما ي
  حسابه وفقًا لآلتي:
الكمية المستهلكة خالل فترة  = (EPOC) الدين االوكسجيني
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 الكمية المستهلكة وقت الراحة )ملليتر/كغم/دقيقة(.–االستشفاء
( يبين مقدار استهالك االوكسجين خالل الجهد البدني باستخدام 1جدول )

 (5:41درات مختلفة )دراجة الجهد عند ق

مقاومة 

 الدراجة )كجم (

استهالك  القدرة

االوكسجين 

 )لتر/ق(
 شمعة ق /كجم . م

0.5 ..3 2. 31. 

. 033 .3 319 

.1. 1.3 .. .12 

2 .33 .33 .1. 

21. ..3 .2. .11 

0 933 ..3 21. 

 :: (critical power) اختبار القدرة الحرجة 2-7
لتطبيق اختبار  Burnly et al اجراءاتبناء على ما جاء في  "

 3يبدء االختبار باألحماء لمدة   3MT out-allالقدرة الحرجة 
الى  21دقائق دون وجود مقاومة وبسرعة تدوير تتراوح من 

دورة/دقيقة تزداد تدريجيا، بعد ذلك تتم زيادة سرعة التدوير  111
بما   214Eمع انزال الوزن من سلة الوزن في دراجة المونارك 

يضمن اداء اقصى جهد بدني مع المحافظة على ذلك االيقاع 
دقائق )زمن االختبار( ويكون هنالك تشجيع شفوي  3على طوال 

للمفحوص طوال فترة االختبار. اما بالنسبة الى المقاومة 
كغم  1اذ ان  (Watt) المستخدمة فقد تم احتساب الجهد بالشمعة

شمعه  51عبء بمقدار دورة بالدقيقة تمثل  51بسرعه تدوير 
من وزن جسم الالعب ويتم حساب  %415وقد تم تحديد نسبة 

ثانية  31القدرة الحرجة من خالل ايجاد معدل القدرة المنتجة للـ 
 (.3:32االخيرة من زمن االختبار" )

بعد ان تم تهيئة كل مستلزمات : التجربة الرئيسية 9-8
جربة الرئيسية على اجراء التجربة بشكل نهائي اجرى الباحثون الت

( العب في كل يوم في الوحدة البحثية 5( يوم وبواقع )3مدار )
)مختبر الفسلجية الرياضية( جامعة القادسية، اذ يتم تسجيل 

من معلومات عن الالعب K5 بيانات التي يحتاجها تشغيل جهاز
وتثبيت الجهاز على الالعب الستخراج العجز والدين 

وكما موضح في الشكل  2O رتبطة بـاالوكسجيني والمتغيرات الم
( دقيقة حسب تعليمات 3ادناه يتم اجراء االحماء المناسب لمدة )
على   3MT out-allاالختبار تم بعد ذلك يتم البدء اجراء 

كغم وهو يمثل عبء 1دراجة الجهد البدني )مونارك( اذ يوضع 
شمعة و يكون االداء بأقصى سرعة التدوير مع  51بمقدار 

دقائق زمن االختبار  3على سرعة التدوير خالل فترة الـ الحفاظ 
 K5 لقياس القدرة الحرجة وفي نهاية االختبار يتم ايقاف جهاز

 الذي يرسل البينات بتقنية البلوتوث الى الحاسبة ليتم خزنها بعدة

صيغ منها اكسل وكذلك اشكال بيانية من المتغيرات المدروسة 
 . االخرين ثم يتم نفس االجراء مع الالعبين

: )الوسط الحسابي، االنحراف الوسائل االحصائية 2-2
 المعياري، معامل االرتباط البسيط بيرسون(

 التعريف بالرموز المستخدمة: 2-10

 :عرض النتائج ومناقشتها-3 
واالنحرافات المعيارية للمتغيرات قيد الدراسة ( يبين قيم االوساط 2جدول )

 3MIN OUT-ALLخالل اختبار القدرة الحرجة 
 العدد االنحراف المعياري  الوسط الحسابي وحدات القياس المتغيرات

 Watt 213.71 22.92 القدرة الحرجة

8 

VE l/min 151.50 18.79 
RQ % 1.00 0.03 

2VEVCO -- 49.78 4.77 
2VEVO -- 49.59 2.94 

max2VO m/l/min 36.84 2.32 
HR beat / min 177.20 5.71 

 m/l/min 33.34 2.32 الدين االوكسجيني
 l/min 1.20 0.29 العجز االوكسجيني

 
يبين قيم معامل االرتباط البسيط بين القدرة الحرجة والعجز والدين  (3جدول )

 االوكسجيني والمتغيرات المرتبطة باألوكسجين
 

VE RQ VE/VCO2 VE/VO2 VO2 HR 
الدين 

 االوكسجيني

العجز 

 االوكسجيني

القدرة 

 الحرجة

 **866. **962. **939. *895. 521.- 098.- 076. *760. قيمة االرتباط

 001. 000. 000. 000. 123. 788. 835. 011. الداللة

VE 
 قيمة االرتباط

 
-.328 -.402 -0.61 .672* .725* .696* .701* 

 الداللة

 

.355 .249 .059 .033 .018 .025 .024 

RQ 
 قيمة االرتباط

 
.917** 0.62 -.124 -.066 -.027 -.010 

 الداللة

 

.000 .051 .733 .856 .942 .978 

VEVCO2 
 قيمة االرتباط

 
.842** -.208 -.288 -.137 -.074 

 الداللة

 

.002 .565 .420 .705 .838 

VEVO2 
 قيمة االرتباط

 
-.526 -.611 -.522 -.444 

 الداللة

 

.119 .060 .122 .199 

VO2 
 قيمة االرتباط

 
**.845 **.948 **.767 

 الداللة

 

.002 .000 .010 

HR 
 قيمة االرتباط

 
**.888 *.739 

 الداللة

 

.001 .015 

الدين 

 االوكسجيني

 قيمة االرتباط
 

**.874 

 الداللة

 

.001 

العجز 

 االوكسجيني

 قيمة االرتباط
 

 الداللة
 

 وحدات القياس المختصرات المتغيرات المدروسة
 VE L/min التهوية الرئوية

 2VO mL/min استهالك االوكسجين
 --- RQ المعامل التنفسي

 --- 2VE/VO مكافئ التهوية الرئوية لألوكسجين
 --- 2VE/VCO مكافئ التهوية الرئوية للثاني اوكسيد الكاربون 

 max/Kg2VO mL/min/Kg الحد االقصى الستهالك االوكسجين
 HR Bpm معدل ضربات القلب

 CP Watt القدرة الحرجة
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 :مناقشة النتائج 3-9
( العالقات االرتباطية البسيطة بين 3تبين النتائج في الجدول )

مع المتغيرات الخاصة  MT 3في اختبار  (CP) القدرة الحرجة
ارتباط بالعجز والدين االوكسجيني، اذ ظهرت ان هنالك عالقة 

 ,VE,VO2MA,HR) معنوية بين القدرة الحرجة ومتغيرات
APOC, O2 DIFECIT)   ويرى الباحثون ان سبب ذلك يعود

 Criticalالى ان المجهود البدني الذي تم تنفيذه خالل اختبار
power    دقائق مع انتاج قدرة تعتمد على  3يشمل العمل لمدة

مفحوص الثبات في مقاومة وبسرعة تدوير عالية يحاول فيها ال
انتاج تلك القدرة المنتجة طوال زمن االختبار وهذا يعني ان 
المجهود البدني هو مجهودا قصوي يتسم بالسرعة مع العمل ضد 
مقاومة في ان واحد وهذا االمر يتطلب ان تكون هناك مخازن 
للطاقة داخل العضلة العاملة معبأة بشكل كامل من مركبات 

لراي )مونود( واخرون الذي يرى ان  الطاقة العالية " وتبعا
 الرياضي يمكنه ممارسة التمرين البدني في شدة او شيء من

CP   في مجاالت متعددة )متوسطة، عالية( الكثافة ولفترة زمنية
كافية  ATP غير محددة شرط ان تكون مخازن الطاقة ألكسدة

(. وكذلك الكاليكوجين بغية ضمان انتاج 214: 6ومتاحة ")
لسريعة لإليفاء بمتطلبات الجهد البدني وهو المحافظة الطاقة ا

على انتاج اقصى قدرة والثبات عليها ولو الحظنا زمن االختبار 
3MT   نجد ان تفاصيله تؤشر الى متغيرين هما سعة العمل

اما بالنسبة الى سعة  CP والقدرة الحرجة AWC الالهوائي
الكلي اي الطاقة العمل الالهوائية ماهي اال مقدار العبء البدني 

الالهوائية المنتجة خالل فترة الجهد، والقدرة الحرجة فهي تمثل 
 31جزء من السعة الالهوائية )معدل القدرة المنتجة خالل الـ 

ان   3MTثانية االخيرة من االختبار(" بإمكان القدرة الحرجة 
يوفر تقديرات عن اثنين من المؤشرات هما القدرة الحرجة وسعة 

يمثل االستمرار  CP هوائي ومن الناحية النظرية فانالعمل الال
في انتاج اعلى قدرة، في حين سعة العمل الالهوائي هو مقياس 
لمجموع العمل الذي يمكن أجراءه باستخدام الطاقة المخزونة في 

والكاليكوجين وربط  ATP-CP داخل العضالت بما في ذلك
ن اتمام هكذا (.  وهذا يعني ا222: 2االوكسجين بالمكلوبين ")

مجهود بدني قصوي يتطلب ان تكون اكسدة مركبات الطاقة 
عالية السرعة مع االعتماد على (ATP-CP)  العالية

جاليكوجين العضلة ال تمام الجهد البدني المنفذ، اذا ما علمنا ان 
مخزون ثالثي فوسفات االدينوزين وفوسفات الكرياتين قد نفذ 

زمن االختبار ويظهر ذلك  ثانية من 21او الـ  11خالل الـ 
( الذي يوضح حركية انتاج 2بشكل واضح عند مالحظة الشكل )

والذي يوضح هبوط ملحوظ في   3MTالقدرة خالل اختبار 
ثانية تقريبا وهذا يؤشر الى ان  21 القدرة المنتجة بعد مرور

 ATP-CP امكانية انتاج الطاقة بسرعة قصوى باالعتماد على
ة بنائها داخل الخلية العضلية بدء قد نفذت وعمليات اعاد

باالعتماد على عناصر غذائية اخرى تكون ابطئ من النظام 
الفوسفاتي ولذلك نالحظ ان ارتباط العجز والدين االوكسجيني 
ومتغيرات التهوية الرئوية جاءت منسجمة مع مقدار الجهد البدني 

ين المنفذ سيما وان كل عمليات انتاج الطاقة تعتمد على االوكسج
في الخاليا العضلية العاملة"  2CO المستهلك ويرافق ذلك انتاج

يكون في بداية الجهد البدني التدرجي اقل من  2CO ان انتاج
( لكن عند 1اقل من )  RQاالمر الذي يجعل 2O استهالك

ازدياد الجهد واالقتراب من عتبة التحمض اللبني فان الفرق 
 2O  (326,3)"استهالكاعلى من  2CO يتقلص كثيرا ويصبح

ولذلك كانت منسجمة مع زيادة العبء البدني المنفذ بشكل 
تنازلي " النشاط البدني المتدرج دون القصوى في مستويات أعلى 
تكون حركية التهوية الدقيقة بشكل حاد إلى أعلى ويزيد بشكل 
غير متناسب فيما يتعلق باستهالك األوكسجين. يمكن أن يحقق 

لتر من تنفس الهواء لكل لتر من  41أو  35يم مكافئ التهوية ق
(. ولهذا فعندما تكون القدرة 11:365األكسجين المستهلكة ")

 2O الحرجة عالية فهذا يعتمد على استطاعت الجسم من توفير
المنتج نتيجة عمليات صد  2CO باإلضافة الى التخلص من

الحموضة  الناتجة من تراكم حامض الالكتيك والعمليات 
المنتج تحت العتبة الالهوائية يكون  2CO ية "ان استهالكااليض

لكنه يصبح اعلى منه فوق مستوى  2O ادنى من حجم استهالك
العتبة ويعزى ذلك الى محاولة الجسم صد الحموضة الناتجة عن 

 . من التنفس الخلوي فقط تحت 2CO  اي ان انتاج   LAزيادة
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 دقائق 3رة الحرجة لمدة ( اختبار القدرة خالل اختبار القد1الشكل )
مستوى العتبة، لكنه ينتج من عمليات صد الحموضة فوق 

(، لذلك فان هذا االختبار يمكن ان 5:325مستوى العتبة ")
يكون الحد الفاصل بين انتاج الطاقة الالهوائية والهوائية، وهذا 

 االمر ساهم في زيادة واحد من اهم مؤشرات الجهد البدني وهو
HR  وكذلكMAX 2VO  اللذان يعبران عن شدة وكثافة الجهد

الذي بدوره يؤشر الى ان   3MTالبدني المنفذ في اختبار 
باإلضافة الى  Steady state المحافظة على انتاج القدرة

متغير الدين االوكسجيني او ما يسمى بكمية االوكسجين 
المستهلكة خالل فترة االسترداد الذي يستمر اجهزة الجسم بعد 

ستمرا في انتاج الطاقة بغية ارجاع الجسم الى وضعه الجهد م
الطبيعي ولهذا يعتبر مؤشرا عن مقدار العبء المنفذ وكمية 
الضغط الفسيولوجي نتيجة الجهد البدني "يبقى استهالك 
االوكسجين لفترة من الزمن الذي يعقب انتهاء العمل البدني 

وكسجين مرتفعا مقارنه بمستوى السكون ويطلق على استهالك اال
الفائض تسمية الطلب االوكسجيني )الدين االوكسجيني(. وتكون 
قيمته دائما اكبر من كمية العجز االوكسجيني وكلما كانت الشدة 

( " اذ ان 212 :11اكبر واطول كلما كان الفرق بينهما اكبر")
االستهالك الزائد من االوكسجين  في فترة االسترداد ليس كله في 

قة التي قامت بسد العجز فقط، بل ان جزء الواقع لتعويض الطا
منه هو من اجل اعادة االتزان الفسيولوجي للجسم من جراء 
الجهد البدني العنيف والدليل على ذلك ان الدين األوكسجين يزاد 

(. اما بالنسبة 5:515مع زيادة شدة الجهد البدني المبذول")
الكاربون  لمتغير التهوية الرئوية فانه يتبع تركيز ثاني اوكسيد
كانت  VE المنتج نتيجة الجهد البدني المنفذ ولذلك كانت حركية

عكس انتاج القدرة الحرجة التي كانت في اقصاها بداية االختبار 
بعدها تم انخفاض القدرة لعدم امكانية العضلة العاملة االستمرار 
في الجهد البدني لنفاذ المكونات الفوسفاتية وبداية تراكم مخلفات 

التي من بينها هو ثاني اوكسيد الكاربون الذي يعد المنبه  الطاقة
االساسي للمراكز التنفسية الذي يحفز العضالت التنفسية لطرح 
اكبر كمية منه عن طريق زيادة عدد مرات التنفس وهذا ما 

( الذي يوضح الزيادة الكبية في التهوية 1نالحظه في الشكل )
ي الملقى على كاهل الرئوية وهذا مؤشر عن العبء الفسيولوج

طرديا مع الزيادة في كمية  VE الرياضي "تتناسب الزيادة في
االوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون المستخدمة من قبل 
العضالت التي تؤدي التمرين، اال ان الحديث عن العالقة يعطي 

يعتمد على اطالق ثاني اوكسيد الكاربون  VE دالله ان تنظيم
 .)322: 12" ) وليس االوكسجين المكتسب

والمتغيرات المرتبطة باألوكسجين خالل  O2( يوضح حركية 2الشكل )
 .خاصة 3MTاختبار 

اذا ما كان الجهد البدني فوق مستوى الزيادة المفرطة في تركيز 
حامض الالكتيك وهذا ما يسمى او يعرف بالحالة الثابتة 

معرفة المرتفعة او المؤجلة وهذا ما تم االستدالل عليها خالل 
 3 ثانية االخيرة من اختبار 31معدل القدرة المنتجة خالل الـ 

min out–all  . "   يمكن فهم بداية التعب على انها اللحظة
التي يكون فيها الجسم غير قادر على االستمرارية في ممارسة 
الجهد البدني في مجاالت متنوعه وفقا لتركيز الالكتات في الدم 

رينات معتدلة الكثافة )التي تتم تحت (. " خالل التم221: 2")
دقائق،  3-2في غضون  2VO عتبة الالكتات( يتم تحقيق ثبات

وعندما يكون العمل البدني فوق العتبة الالكتيكية فان ذلك يطور 
ما يسمى بالحالة الثابتة المؤجلة او المرتفعة )المكون 

 (.211: 1البطيء(")
 :الخاتمة -1

 ولقد استنتج الباحث االتي:
  3min out – allان حركية انتاج القدرة خالل اختبار -1

 . كانت بشكل تنازلي ثم الثبات في انتاج القدرة
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تدريجي تصاعدي  2CO وانتاج 2O المتغيرات المرتبطة بـ-2
بالرغم من حركية القدرة كان تنازلي وهذا يتبع تراكم العجز 

 .  وكمية االستدانة
والعجز والدين االوكسجيني  ارتبطت متغيرات التهوية الرئوية-3

 . والحد االقصى لألوكسجين المستهلك مع القدرة الحرجة
اشر عدم ارتباط المكافئات االوكسجينية وثاني اوكسجين -4

مع القدرة الحرجة خالل  RQ الكاربون والمعامل التنفسي
 .3min out–allاختبار 
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مشي وجري بطول ملعب كرة 
القدم مع تحريك الذراعين 

اطالة لجميع والرجلين، تمرينات 
اجزاء الجسم، مع التركيز على 

 مفاصل وعضالت الرجلين.
يقوم االستاذ بشرح وتوضيح مهارة 
الضربة الحرة المباشرة، كأهم 
المهارات االساسية في كرة القدم، 
بواسطتها يتم تبادل الكرة بين 
الزمالء، وبواسطتها تحرز 
االهداف وتمنع من ولوج المرمى 

طالب الى باإلضافة الى توجيه ال
النواحي الفنية للمهارة، ويطلب 
من الطالب اداء ذلك مع 
استخدام الكلمات لحافز الطالب 
للتعلم التنافسي الرقمي، وذلك عن 
تصحيح االخطاء، ويستمر 
االستاذ في ذلك الى نهاية الوحدة 
التدريسية، تمرينات استرخاء او 
العاب صغيرة، مع استخدام 
كلمات تشجيعية مناسبة لغرض 
انموذج لكبار منفذي الضربة 

 الحرة المباشرة من المشاهير.
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العبي دفع الثقل  اهمية البحث تكمن في هذه الدراسة التحليلية للمقارنة للوضع النهائي )وضع القوة( بين المستخلص:

 .بطريقة الدوران للرجل االمامية والخلفية باإلنجاز لتمرينات خاصة للقوتين االنفجاريتين للذراعين والساقين

ويهدف البحث الى دراسة مقارنة المتغيرات الكينامتيكية للرجل الخلفية والرجل االمامية, بدفع الثقل بطريقة الدوران في 

 .البحثوضع الرمي واالنجاز لعينة 

اما عينة البحث تم تحديده بأربع العبين  ,التجريبي استخدم الباحث المنهجإذ في حين تضمنت منهجية البحث واالجراءات 

من العبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في رمي الثقل, والذين يرمون بطريقة الدوران, وقام الباحث بأخذ 

البدنية للقوتين االنفجاريتين للذراعين والساقين لالعبين إليجاد التجانس والتكافؤ بعض القياسات الجسمية واالختبارات 

في دائرة دفع الثقل وتصوير السباق بكاميرا ذات سرعة )صورة/دقيقة(  ,لباحث باستخدام منصة لقياس القوةبينهم, وقام ا

حليلية خاصة, وتم معالجة البيانات الستخراج المتغيرات الكينتكية لخطوة الرمي )وضع الرمي( من خالل برامج ت

 .إحصائياً باستخدام القوانين االحصائية المناسبة

 الخاتمةوبعد عرض وتحليل النتائج ومناقشتها في الباب الرابع من خالل الجداول توصل الباحث الى عدة استنتاجات في 

 ا.عدة استنتاجات منه تفتضمن

ية دفع الثقل بطريقة الدوران اكثر من الرجل االمامية ولكن زمن انتاج هذه أن انتاج اقصى قوة في الرجل الخلفية لفعال-1

 .القوة يكون متعاكس للرجلين معاً 

أن انتاج اقصى قوة في الرجل االمامية لفعالية دفع الثقل بطريقة الدوران ومتساوي او متقارب من انتاج اقصى قوة -2

زمن انتاج اقصى قوة لفعالية الثقل ولكن للرجل االمامية اقل من  للساقين من زمن انتاج هذه القوة يكون مختلف إذ أن

 .الخلفية

 :وكانت هنالك مجموعة توصيات ومنها

أهمية اعتماد المدربين على الوسائل التقنية الحديثة المساعدة في التدريب والتحليل للوقوف على االيجابيات والسلبيات -1

 .السباقاتالتي قد تواجه الالعبين اثناء التدريبات و

ضرورة اجراء دراسة عميقة تبين خصائص منحنى القوة والزمن )لوضع الرمي( مع المتغيرات الكينماتيكية لجميع -2

  . فعاليات الرمي بالمقارنة بالفعاليات رمي اخرى  مثل رمي القرص والمطرقة

.ابرمي الثقل للشب، الكينامتيكيةالمتغيرات ، القوة االنفجارية للذراعين والساقين: الكلمات المفتاحية  
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 :المقدمة-1
تعد فعاليات القوى من الفعاليات التي تحتاج الى القابلية 

االنجاز االفضل وهذا ما والقدرة والتكنيك العالي لغرض تحقيق 
يدعو الى االعتماد على التدريب الصحيح العلمي حيث تدخل 
الكثير من العلوم التي تساعد في ذلك فضاًل عن االجهزة 
المتطورة والتي تساعد في كشف نقاط الضعف والقوة وكيفية 
معالجتها وتكويرها ومن هذه العلوم هو علم البايوميكانيك الذي 

ماًل بعلم الحركة وقوانينها والمؤشرات يختص اختصاصًا كا
والمتغيرات التي تطرأ على الحركة للرياضي، وكذلك يختص في 
تحليل الحركات الرياضية من وجهة نظر قوانين الميكانيك مع 

: 3األخذ بنظر االعتبار الصفات التشريحية والفسيولوجية )
366.) 

ولفعاليات الرمي حصة في هذا التطور سواء من ناحية 
لمسارات الحركية والقدرات البدنية اضافة الى األجهزة الخاصة ا

بالرمي ومنها فعالية دفع الثقل والتي اصبحت االخيرة تمارس 
 .بطرقتين للرمي طريقة الزحلقة وطريقة الدوران

وخير دليل على ذلك األرقام القياسية التي تحققه في اآلونة 
املين في هذا االخيرة ومن هذا يمكن القول ان المدربين الع

المجال وقد اعتمدوا على النواحي العلمية الرصينة في العملية 
التدريبية فضال عن العلوم االخرى والبحوث العلمية واالستفادة 

 .من الوسائل المساعدة في تحقيق االنجاز االفضل
ومن هنا جاءت اهمية البحث ودراسة فعالية ودفع الثقل 

ع الرجل الخلفية واألمامية خالل بطريقة الدوران والمقارنة بين دف
وضع الرمي او ما يسمى بوضع القوة في الفعالية وكذلك 

 تأثيرهما باإلنجاز لدى عينة البحث.
ان فعالية دفع الثقل تؤدي بطرقتين هما طريقة الزحف 
)الزحلقة( وطريق الدوران وذلك لتحقيق االنجاز المطلوب. ومن 

خاصة والتعرف على هنا تكمن مشكلة البحث تأثير تدريبات 
المتغيرات الكينتيكية للرجل الخلفية واألمامية لوضع الرمي 

 .للفعالية بطريقة الدوران وعالقتها باإلنجاز المتحقق
 
 

 :االتييهدف البحث و
معرفة المتغيرات الكينتيكية للرجل الخلفية والرجل األمامية -1

 .لدفع الثقل بطريقة الدوران بوضع الرمي لعينة البحث
التعرف على عالقة المتغيرات الكينتيكية للرجل الخلفية -2

والرجل االمامية بدفع الثقل لوضع الرمي وتحقيق االنجاز 
 لعينة البحث.

 فيما اشتملت فروض البحث على االتي:
هناك فروق معنوية بين المتغيرات الكينتيكية للرجل الخلفية -1

لحظة  والرجل األمامية بين دفع الثقل بطريقة الدوران
 وضع الرمي لعينة البحث.

وجود عالقة ارتباط بين المتغيرات الكينتيكية للرجل الخلفية -2
والرجل االمامية بين دفع الثقل بطريقة الدوران )ووضع 

 الرمي( واالنجاز لعينة البحث.
 مجاالت البحث:اما 

موهوبي المركز الوطني لرعاية الموهبة  المجال البشري:
 سنة. 11-12 بأعمار 2111-2112الرياضية 

المركز الوطني لرعاية الموهبة –ملعب الوزارة المجال المكاني:
 جامعة بغداد./الرياضية، مركز الباميكانيك

 .11/11/2111لغاية 11/2/2111 المجال الزماني:
 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-9
استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته منهج البحث:  9-1

 . المشكلةطبيعة 
تحدد مجتمع البحث لرماة الثقل مجتمع البحث وعينته:  9-9

وزارة الشباب /المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية
( 4سنة من الموهوبين، وعددهم ) 11-12والرياضة بأعمار 

رماة والذين يستخدمون طريقة الدوران لرمي الثقل، وقام 
عينة البحث من حيث الباحث بإيجاد الحالة االعتدالية ألفراد 

( على 3+الطول والوزن باستخدام معامل االلتواء حيث يدل )
وجود تجانس بين افراد العينة وظهرت النتائج في الحالة 
االعتدالية عشوائية في جميع المتغيرات ألفراد عينة البحث 

 (.1كما مبين في الجدول )
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يبين التجانس ألفراد العينة في متغيرات الطول ( 1جدول )
 والوزن 

اتالمتغير  يالوسط الحساب   االلتواء الوسيط االنحراف المعياري  
 111 1121 1111 1122 الطول
 1111 21 2144 2314 الوزن 
 1121 11111 5115 11125 العمر

 االدوات المستخدمة في البحث: 9-3
 الماني الصنع . Gait Analysesجهاز قياس القوة  -
 ميزان طبي.-
 Dillحاسوب من نوع الب توب -
ذات  Panasonicكاميرة تصوير فيديو واحدة نوع -

 صورة/ ثا. 1211سرعة 
 شريط قياس.-
 مختبر الباميكانيك، جامعة بغداد .-
 كغم. 21251اثقال قانونية زنة -

 االختبارات المستخدمة في البحث: 9-1
 (933: 5اختبار الوثب الطويل من الثبات ) 9-1-1

 قياس القدرة االنفجارية للساقين . االختبار: *الهدف من
 *أجراء االختبار:

منطقة فضاء مستوية بطول ثالث ونصف متر وعرض -
 واحد ونصف المتر.

 شريط قياس، عالمات او طباشير.-
 *التعليمات:

يقف المختبر خلف خط البداية بحيث تكون القدمان -
 ’متوازيتان ومتباعدتين قليالً 

الركبتين ومرجحة الذراعين خلفًا، والوثب  يقوم المختبر بثني-
لألمام ألبعد مسافة ممكنة، وذلك برفع الركبتين 

 ومرجحة الذراعين.
 *حساب الدرجة:

يتم القياس من خط البداية الى اخر جزء من الجسم يلمس -
االرض من اتجاه خط البداية، كما يدخل خط القياس 

 في المسافة ويتم القياس ألقرب سم .
 ثالث محاوالت، تسجل أفضل محاولة لًه . للمختبر-

اختبار رمي كرة طبية من امام الصدر  9-1-9
 .(911: 6كغم( )3باليدين زنة )

 قياس القدرة االنفجارية للذراعين . *الهدف من االختبار:
 *تعليمات االختبار:

يقف المختبر مواجه قطاع الرمي ماسك الكرة الطبية امام -
والقدمان متباعدتان قلياًل، بحيث الصدر بكلتا اليدين 

يقوم بثني الركبتين قليال والرمي من امام الصدر اال 
 بعد مسافة ممكنة وتسجل له افضل محاولة.

 *حساب الدرجة:
يتم القياس من الحافة الخارجية الى اول اثر تتركه لكرة -

بلمس االرض إلى اتجاه خط البداية، كما يدخل خط 
 القياس ألقرب سم .القياس في المسافة ويتم 

( 222: 2للمختبر ثالث محاوالت، تسجل نتائجها جميعًا )-
 وتسجل له افضل محاولة له.

 تصوير االختبار: 9-5
قام الباحث بنصب منصة القوة بدائرة رمي دفع الثقل حيث 
صرح الباحث على ان تكون الدائرة بالشكل المناسب لعملية 

ن واعطيت ست رميات الرمي من حيث القانوني وسالمة الالعبي
لكل رامي وحسب قانون اللعبة وصورة كل رمية من هذه الرميات 
وتم قياس القوة للرجل األمامية والخلفية اثناء عملية الرمي من 
خالل منصة القوة وكذلك سجل انجاز كل رمية والغرض من 
تصوير مرحلة رمي الثقل لجميع الرميات لعينة البحث هو 

ات الكنتيكية قيد الدراسة، استخدم الباحث استخراج نتائج المتغير 
ذات سرعة  Panasonlcآلة تصوير فيديو واحدة نوع 

صورة/ثا/ موضوعة على حامل ثالثي مربوط بجهاز 1211
قياس القوة )منصة قياس القوة(، ثبت بجانب مجال دائرة الرمي 

( متر، وتبعد عن 1121من جهة اليد الرامية وعلى ارتفاع )
ية \( متر على ان تكون عمود6رمي بمسافة )منتصف دائرة ال

على منتصف وبارتفاع يكون عموديًا لليد الحاملة لألداة وتسجل 
عملية الرمي وتم استخدام مقياس رسم بطول متر واحد تم 

 تصويره في نقطة منتصف المسار الحركي لألداء واعطية.
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  منصة قياس القوة: 9-6
القابلية على قياس القوة ميزان كهربائي الكتروني حساس له 

( وتستجيب المنصة FY( واألفقية )FX( )212: 2العمودية )
( FZ( فضال من المحلة )FRلمقدار التغير في تعجيل الجسم )

والعميقة المتصل معها وفقا لقانون نيوتن الثالث )لكل فعل رد 
فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في االتجاه( ويستند على عمل 

ياس المقادير القوة على قانون نيوتن الثاني )القوة المنصة في ق
التعجيل( وتظهر النتائج في محورين احدهما افقي × = الكتلة

 ويتمثل في الزمن واالخر عمودي يتمثل بالقوة في وحدة النيوتن.
 (77: 2*الغرض من استخدام منصات قياس القوة )

في  تسجيل القوة في وحدة الزمن لتقنين القوة المستخدمة -
 االداء الرياضي.

 تحديد االصابات الرياضية في المشي والركض.-
 اعطاء تغذية بايوم ميكانيكية راجعة .-
 وضع النماذج الكينامتيكية والمقارنة .-

 الزمن  –*خطوات طرائق تحليل منحنيات القوة 
من خالل الزمن نالحظ ان زمن المسند الخلفي اقل من -

معينة اكبر او اصغر من  زمن المسند االمامي وزمن فترة
 فترة اخرى على منحنى نفسه .

من خالل مقادير القوة يالحظ وجود قمتين في بعض -
 الفعاليات وقيمة في فعاليات اخرى.

القمة االولى في بعض الفعاليات اكبر من القمة الثانية وفي -
فعاليات اخرى تتساوى القمتين او توجد فوارق قليلة وفي 

 القمة الثانية اكبر من القمتين .فعاليات اخرى تكون 
تفصل منطقة بين القمتين في الفعاليات التي فيها قمتين -

فتسمى القمة االولى بقمة االصطدام او الهبوط وتسمى 
القمة الثانية بقمة المد او الدفع وما بينهما تسمى منطقة 

 االمتصاص لقوة الهبوط او االصدام.
مستقيم اسفل وزن  يمكن تميز الطيران من خالل وجود خط-

 الجسم .
 يمكن باستخدام الزمن تحديد فترات الشد واالرتخاء.-

القوة الثابتة يمكن مالحظتها من خالل استمرار مقادير ثابتة -
 من القوة والتي تكون فوق وزن الجسم.

يمكن من خالل المقادير الكبيرة للقوة احتساب مقدار الجهد -
 المبذول فمثاًل في المشي او الركض.

تم اجراء التجربة التجربة االستطالعية:  9-7
في ملعب المدرسة التخصصية  2/2/2111االستطالعية يوم 

( عصرًا على أثنين من رماة 4ال لعاب القوى في لساعة )
المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وقد اشتملت هذه 

 التجربة االختبارات كافة وكان لهدف من التجربة االستطالعية.
 تدريب فريق العمل المساعد.-
التعرف على كل السلبيات والمعوقات التي قد تواجه الباحث -

 خالل اجراء االختبار.
 التعرف على وقت اجراء االختبارات .-
 سالمة اداء وأجراء االختبارات.-

تم اجراء االختبارات القبلية االختبارات القبلية:  9-8
تيكية بالتحليل الحركي  للقدرات والمتغيرات الكينما 1/2/2111

لمتغيرات البحث للرجل االمامية والخلفية بطريقة الدورات للرمي 
 لدى عينة البحث
 البرامج التدريبي:

ج التدريبي وحدات خاصة لتمرينات خاصة نهتضمن الم
 2استخدام الكرات الطبية وبأوزان مختلفة  إذ ،للذراعين والساقين

االرتفاعات لتطوير  كغم وحواجز قفز مختلفة 5كغم  3كغم 
 ( اسابيع. 2القفز لدى عينة البحث  لمدة )

( وحدة تدريبية وبواقع وحدتين في 16تضمن البرنامج التدريبي )
االسبوع االحد واالربعاء وتضمنت التكرارات وشدد مختلفة في 
 الرمي لكرات الطبية وقفز الحواجز حسب الشدة والتكرار والراحة.

تم أجراء االختبارات البعدية  االختبارات البعدية: 9-2
للقدرات البدنية والمتغيرات الكينماتيكية لمتغيرات البحث للرجل 

 لعينة البحث. 1/11/2111االمامية والخلفية يوم 
استخدم الباحث الوسائل االحصائية المستخدمة:  9-11

 (SPSSالوسائل اإلحصائية من خالل الحقيبة اإلحصائية )
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االحصائية وباستخدام القوانين الرزم اإلحصائية للنظم 
 اإلحصائية ذات العالقة القوانين اإلحصائية:

 الوسط الحسابي.-
 االنحراف المعياري -
 اختبار تحليل التباين.-
 اختبار أقل فروق معنوية.-
 

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
 عرض وتحليل النتائج:3-1

المعيارية المبحوثة لالختبار يمثل االوساط الحسابية واالنحراف  (1جدول )
 القوتين االنفجاريتين للذارعين والساقين وانجاز رمي الثقل لعينة البحث

المتغيرات
س 

وحدة القيا
 بعدي قبلي 

ع ف ف
س 

ع 
قيمة )ت( 

المحسوبة 
 

Slng
الداللة 
 

 ع س   ع س  

رمي كرة طبية 
للذراعين

 
متر

 18.17
 1.16
 18.75
 1.11
 1.97
 1.12
 1.11
 1.71
 1.11
معنوي  
 

وثب طويل ثابت 
للساقين

 
متر

 3.15
 1.18
 3.18
 1.16
 1.19
 1.19
 1.11
 2.11
 1.11
معنوي  
 

انجاز رمي الثقل
 

متر
 16.83

 1.11
 17.11
 1.18
 1.98
 1.16
 1.18
 3.32
 1.11
معنوي  
 

( المتغيرات البحث للقوتين االنفجاريتين وانجاز 1من الجدول )
رمي الثقل فكانت الوسط الحسابي لرمي الكرة الطبية الوسط 

( وبانحراف 121425الحسابي لرمي الكرة الطبية للذراعين )
( في االختبار القبلي اما الوسط الحسابي كان 11165معياري )

االختبار البعدي اما ( في 11112( وانحراف معياري )121251)
( اما ع س ف 11115( وقيمة ع ف )11225قيمة )ف( كانت )

 sig( اما قيمة 51245المحسوبة ) T( اما قيمة 11142كانت )
( وبداللة معنوية لصالح االختبار البعدي اما 11111كانت )

متغير القوة االنفجارية للساقين  فكان المتوسط الحسابي 
( في االختبار القبلي اما 11126ي )( واالنحراف المعيار 31155)

( وانحراف معياري 31121قيمة الوسط الحسابي مكان )
( في االختبار البعدي. اما متغير االنجاز لعينة البحث 11162)

( وبانحراف معياري 161232فكان المتوسط الحسابي )
( في االختبار القبلي اما قيمة الوسط الحسابي 11444)

( 424( وبانحراف معياري )121112ن )لالختبارات القبلية فكا
اما  ،(11165اما ع ف فكانت ) ،(11221اما قيمة ف فكانت )
المحسوبة فكانت  Tاما قيمة  ،(11122ع س ف فكانت )

( وبداللة معنوية لصالح 11143كانت ) singاما  ،(31311)
 االختبار البعدي لعينة البحث.

المعيارية والمتغيرات  يوضح االوساط الحسابية واالنحرافات (2جدول )
المبحوثة للتغيرات الكيناميتيكية للرجل االمامية والخلفية واالنجاز 

 لرمي الثقل لعينة البحث
المتغيرات

س 
وحدة القيا

 بعدي قبلي 

ع ف ف
س 

ع 
قيمة )ت( 

المحسوبة 
 

Slng
الداللة 
 

 ع س   ع س  

السرعة 
الزاوية للركبة 

الخلفية
درجة/ثا 
 182.27

 3.786
 123.95
 1.312
 3.975
 1.211
 1.157
 7.161
 1.116
معنوي  
 

السرعة 
الزاوية 
للركبة 

االمامية 
 

درجة/ثا
 155.95

 1.291
 161.51
 1.512
 5.951
 9.161
 1.131
 5.123
 1.115
معنوي  
 

انجاز رمي 
الثقل

متر 
 16.837

 1.111
 17.117
 1.181
 1.981
 1.165
 1.189
 3.321
 1.113
معنوي  
 

( اظهرت المتغيرات الكينماتيكية لسرعة الزاوية 2من الجدول )
( 121112للركبة الخلفية لمتوسط الحسابي في االختبار القبلي )

( اما في االختبار البعدي فكان 31226وبانحراف معياري )
( اما 41341( وانحراف معياري )113125المتوسط الحسابي )

( اما ع س 11114( اما ع ف بكانت )31225قيمة ف فكانت )
( اما 21164المحسوبة فكانت ) T( اما قيمة 11452ف فكانت )

sig ( وبداللة معنوية اما المتغيرات للسرعة 11116كانت )
( 155125الزاوية للركبة االمامية  فكان الوسط الحسابي )

( في االختبارات الفعلية اما قيمة 41124وبانحراف معياري )
( وبانحراف 161151الوسط الحسابي لالختبار البعدي فكان )

يمة ع ف ( اما ق51251( اما قيمة ف فكانت )41511معياري )
 T( اما قيمة 11131( اما قيمة ع س ف كانت )21161)
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( 11115كانت ) sig( اما قيمة 51113المحسوبة فكانت )
وبداللة معنوية لصالح االختبارات البعدية. اما قيمة فكانت 

( اما ع س ف كانت 11126( اما ع ف فكانت )11125)
 sig( اما قيمة 11441الجدولية كانت ) T( اما قيمة 11113)

( وبداللة معنوية لصالح االختبار البعدي لعينة 11113كانت )
اما االنجاز لرمي الثقل لمتغيرات القوتين االنفجاريتين  ،البحث

( وبانحراف 161236للذراعين والساقين كان المتوسط الحسابي )
( في االختبار القبلي اما المتوسط الحسابي في 11444معياري )

( وانحرافا 121112وسط الحسابي )االختبار البعدي  فكان ال
( اما قيمة ع ف فكانت 11221اما قيمة ف فكانت ) ،قصوائياً 

 Tاما قيمة  ،(11122اما قيمة ع س ف كانت ) ،(11165)
( 11143كانت ) sig( اما قيمة 31311المحسوبة فكانت )

 وبداللة معنوية لصالح االختبار البعدي.
 مناقشة النتائج: 3-9

( اظهرت معنوية االختبارات 2و ) (1من الجدولين ) 
لصالح االختبار البعدي في متغيرات البحث من متغيرات البحث 
لمتغيري القوتين االنفجاريتين للذراعين والساقين لصالح 
االختبارات البعدية واالنجاز لعينة البحث اما في متغيرات البحث 
 الكينماتيكية فكانت لصالح االختبارات البعدية وانجاز عينة

البحث ومن ذلك استنتج الباحث تطور االنجاز لعينة البحث 
كانت تأثير التمرينات الخاصة للقوتين للساقين بتمرينات القفز 
على حواجز مختلفة االرتفاعات وتمرينات الكرات الطبية 
المختلفة االوزان كانت لها الدور الفعال والمؤثر في المتغيرات 

ة البحث حيث المتطلبات الكينماتيكية بطريقة الدوران لعين
الخاصة في عملية القوة للساقين والذراعين فكانت حصيلة تطور 
السرعة الزاوية للركبة الخلفية والسرعة الزاوية للركبة الخلفية 

 وانجاز عينة البحث.
 الخاتمة:-1

 استنتج الباحث االتي:
ان التمرينات الخاصة  للقتوتين االنفجارية للذراعين والساقين -1

لها الدور الفعال والمؤثر في انجاز رمي الثقل لعينة كان 
 البحث.

ان التطور الحاصل للقوتين االنفجاريتين للذراعين والساقين -2
كان لها الدور الفعال في السرعة الزاوية للرجل االمامية 

 والخلفية للمتغيرات الكينماتيكية لعينة البحث.
ية للرجل ان التطور الحاصل في المتغيرات الكينماتيك-3

االمامية والخلفية اظهر تطور في االنجاز لعينة البحث 
نتيجة التطور في استخدام التمرينات الخاصة للقوتين 

 االنفجاريتين، للذراعين والساقين لدى عينة البحث.
 ولقد اوصى باالتي:

تمرينات خاصة اخرى لمصاحبة المتغيرات الكينماتيكية في -1
 ى لفعاليات مماثلة.تطوير االنجاز لدى عينات اخر 

االهتمام بالتحليل الحركي وتأكيد عليه وربطه بالمتغيرات -2 
 البايوميكانيكية واالداء الفني للوصول الى نتائج افضل.

تطوير بعض القدرات االخرى مثل السرعة والرشاقة لتحقيق -3
 النجاح في هكذا لخصوصية الفعاليات.

 المصادر:
، مطبعة 1، طالبايوميكانيك في الحركات الرياضيةحمن: حسين مردان عمران واياد عبد الر  [9]

 م.2111النجف االشرف، 
، بغداد، مكتب نون تطبيقات في علم الفسيولوجيا والتدريب الرياضيريسان خريبط مجيد:  [2]

 .1115للتحضير الطباعي، 
موسوعة العاب القوى الرمي والمسابقات زكي درويش عادل وعادل عبد الحافظ:  [10]

 .1114التوني،  ، مطبعةالمركبة
تطبيقات البايوميكانيك في التدريب الرياضي واالداء صريح عبد الكريم الفضلي:  [11]

 .2112، المكتبة الوطنبة، الحركي
 العاب الساحة والميدان،صريح عبد الكريم عبد الصاحب وطالب فيصل عبد الحسين:  [12]

 .2111، جامعة بغداد، الدار الجامعية للطباعة، 1ط
، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة كرة اليدكمال عارف ظاهر سعد محسن اسماعيل:  [13]

 م.1121والنشر، 
، مركز الكتاب للنشر، 2، طالقياس واالختبار في التربية الرياضيةليلى السيد فرحات:  [14]

 .2113القاهرة، 
مبادئ االحصاء التربوي مدخل في االحصاء الوصفي محمد جاسم الياسري:  [15]

 .2113، دار الضياء، ليواالستدال 
 .  2112، البايوميكانيك في التربية الرياضية والبدنيةمحمد جاسم محمد الخالدي:  [11]
 1111، الكويت، دار القلم للطباعة، 1، طموسوعة العاب القوى محمد عثمان:  [11]
محمد جاسم الياسري: مبادئ االحصاء التربوي في االحصاء الوصفي واالستداللي، دار  [19]

 .2111للطباعة والتصميم، النجف االشرف، الضيافة 
[19] Mc Clements and (others): Research in to sprint start. Kinetic and 

kinematic factorsK  .(new studies in athletics dy iaaf , 1996. 
 المالحق 

 نموذج لوحدة تدريبية (1الملحق )

 التكرار المفردات
الراحة بين 

 التكرار
الراحة بين 

 المجاميع
 د 3 مرة 8-6 كغم 3رمي كرة طبية 

 د 6-8
 د 3-9 مرة 8 حواجز 11سم  21قفز حواجز ارتفاع 
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تضمن البرنامج وحدا تدريبية للقوتين االنفجارية للذراعين 
( وحدة تدريبية بواقع وحتين تدريبيتين في 16والساقين لـ )

لمدة  ،%111الى  %25االحد واالربعاء من الشدة   ،االسبوع
( اسابيع إذ التدرج بالشدة والراحة والتكرار بين التمرينات 2)

والراحة بين المجاميع حيث تضمن أوزان مختلفة من الكرات 
( كغم وايضا االرتفاعات المختلفة للحواجز 5( )3( )2الطبية )

على وفق الشدة للتمرينات والتكرارات وزن الراحة بين التكرارات 
 وبين المجاميع.
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تأثير منهج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية 
 (U17لالعبي كرة اليد فئة )

ـــد1أ.د سعد منعم الشيخلي  3، أ. العيداني حكيم2، أ. بــعــــوش خــالـ
 1كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد/العراق 
 2كلية التربية الرياضية/جامعة البويرة/الجزائر
  3كلية التربية الرياضية/جامعة البويرة/الجزائر

)saadalsheekhly@yahoo.com1 ( 
 
 
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على تأثير برنامج تدريبي مقترح لتدريبات الفارتلك على بعض المتغيرات  المستخلص: 

تجريبية حيث اختار الباحثون أسلوب البدنية والفسيولوجية والمهارية لالعبي كرة اليد، وذلك باالعتماد على دراسة 
( العبا من فريق الوفاء بعين وسارة المنتمين للفرق الناشطة 14المجموعة الواحدة، وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها )

دية على مستوى الرابطة الوالية لكرة اليد البليدة، وبعد تطبيق البرنامج التدريبي تم جمع نتائج االختبارات القبلية والبع
للمتغيرات قيد البحث )المتغيرات البدنية، الفسيولوجية، المهارية( قام الباحثون بمعالجة هاته النتائج احصائيًا مستخدمين 

تم التوصل الى وجود فروق  ، (T)في ذلك المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط بيرسون و اختبار
ختبارات البعدية في المتغيرات البدنية )السرعة القصوى، والقوة االنفجارية لعضالت معنوية ذات داللة احصائية لصالح اال

الرجلين(، وكذا وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية لصالح االختبارات البعدية في أداء مهارة الطبطبة، وكذا وجود 
فسيولوجية )النبض في حالة الراحة، النبض فروق معنوية ذات داللة احصائية لصالح االختبارات البعدية في المتغيرات ال

بعد المجهود(، بناًء عليه أوصى الباحثون على التركيز على تدريبات الفارتلك عند وضع المناهج التجريبية لما لها أثر 
له إيجابي على المتغيرات البدنية والفسيولوجية على حد سواء، ضرورة تشجيع المدربين على استخدام أسلوب الفارتلك لما 

من أهمية كبيرة في تطوير الجانب البدني والمهاري واالبتعاد عن طرق التقليدية المتبعة في التدريب، االهتمام بأداء 
تمرينات المرونة واالطالة قبل وبعد كل وحدة تدريبية، ضرورة تواصل التدريب على القدرات البدنية الخاصة خالل مرحلة 

 .ألداء المهاري المنافسة لضمان استقرار تحسن مستوى ا
: المنهج التدريبي، أسلوب الفارتلك، المتغيرات البدنية، المتغيرات الفسيولوجية، المتغيرات المهارية كرة الكلمات المفتاح

 .اليد
 

mailto:1saadalsheekhly@yahoo.com
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 المقدمة:-1
إن لعبة كرة اليد هي واحدة من األلعاب الرياضية التي تعتمد 
بالدرجة األولى على لياقة بدنية عالية ألداء المهارات المختلفة 
كالتصويب والتمرير والطبطبة....، وإن نجاح الالعب في أداة 
اي مهارة يتطلب ضرورة التمتع بقدرات بدنية تسهم في أداء تلك 

حيحة مع ضرورة المحافظة على نفس األداء المهارة بصورة ص
طيلة أطوار المقابلة، كما تعد مهارة التصويب من المهارات 
الهجومية التي بفضلها يستطيع الفريق انهاء المباراة لصالحه 
دون اهمال الجانب الدفاعي طبعا ألنه في كرة اليد عند الفشل 

 فس.في احراز هدف فتوقع تسجيل هدف عليك من الفريق المنا
وتعد القوة العضلية عنصرا أساسيا وعامال رئيسيا مؤثرا في 
األداء المهاري في التدريب والمنافسات مع االختالف في درجة 
االعتماد عليها في األلعاب الرياضية ومنها لعبة كرة اليد ويتفق 
المختصون في مجال التدريب الرياضي على أهمية كل من القوة 

ة بالسرعة حيث أن الالعب الذي يمتلك االنفجارية والقوة المميز 
قوة انفجارية كبيرة يستطيع بفضلها القفز وعمل حائط الصد ضد 
التصويبات على المرمى أو القيام بالتصويب بمختلف أنواعه 
وبصورة متقنة وجيدة، وتكمن أهمية القوة المميزة بالسرعة في 

سرعة األلعاب والفعاليات الرياضية "حيث أن القوة المميزة بال
تلعب دورا مهما كإحدى الصفات األساسية لمكونات االعداد 
البدني التي تميز األنشطة الرياضية مثل العدو، والوثب، والوثب 

 (.11: 1لألعلى، والتصويب في كرة القدم واليد " )
إذ أن التفوق الرياضي يعتمد على االرتقاء بمجموعة العناصر 

إلى القـدرة على تطوير البدنية والنفسية والحركية باإلضافة 
واستمرارية هذه العناصر من خالل التدريب والمنافسة يضاف 
إلى ذلك مستوي الحـالة الصحية والخواص الفسيولوجية التي 

 (.41: 2يتمتع بها الالعب )
ويعني حرفيًا اللعب  Fartlekوالفارتلك مصطلح سويدي 

 بسرعة وهو عبارة عن الجري لمساحات مختلفة الطول قصيرة
ومتوسطة وطويلة وبسرعات متغيرة من المشي )هوائي( حتي 
الشدة القصوي )ال هوائي( دون أي تخطيط مسبق للتغير الذي 
يحدث في السرعة ليس في مسافة الجري وغالبًا ما يتم ذلك في 

الخالء وتتسم مساحة الجري بالتغير في طبيعتها )رملية، 
 (.161: 1خضراء، مرتفعة، منخفضة، سهول، ممهدة( )

ونتيجة لالرتباط الوثيق والكبير والصلة الموجودة ما بين 
االعداد البدني والمهارى في كرة اليد اصبح من الضروري 
االهتمام بعناصر اللياقة البدنية ال سيما القوة المميزة بالسرعة 
والقوة االنفجارية التي تعدان من بين أهم الصفات البدنية المؤثرة 

 .األساسية في كرة اليد في نجاح أداء المهارات
ومن خالل مالحظة الباحثون بصفتهم مهتمون بمجال 
التدريب الرياضي الحظوا عدم اهتمام أغلب المدربون باستخدام 
األساليب العلمية المختلفة في تطوير قدرات الالعبين البدنية 
والفسيولوجية مما أثر سلبا على مستوياتهم في اللعب السريع 

الطبطبة، لذا ارتأى الباحثون اقتراح منهج أثناء أداء مهارة 
تدريبي بأسلوب الفارتلك ومعرفة أثر هذا األسلوب على بعض 

 المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية.
 تهدف الدراسة إلى: و 
اعداد منهج تدريبي على وفق االسلوب الفاتلك لتطوير -1

لالعبي كرة بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية والمهارية 
 اليد.

التعرف على تأثير المنهج التدريبي المقترح لتدريبات -2
الفارتلك على بعض المتغيرات البدنية والفسيولوجية 

 والمهارية لالعبي كرة اليد.
 :ون االتيحثارض البتفوا
توجد فروق دالة احصائيًا بين نتائج االختبارات القبلية -1

ي بعض المتغيرات والبعدية للمجموعة التجريبية وذلك ف
 البدنية.

توجد فروق دالة احصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي -2
 للمجموعة التجريبية وذلك في بعض المتغيرات الفسيولوجية.

توجد فروق دالة احصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي -
 للمجموعة التجريبية في مهارة الطبطبة. 

 :االتي مجاالت البحث فيما اشتملت
( العبا من يمثلون فريق الوفاء بعين 14) المجال البشري:

وسارة وهي من الفرق الناشطة على مستوى الرابطة 
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 (U17)الوالئية لكرة اليد )البليدة( لفئة األصاغر 
  )الشباب(.
 .2/12/2112ولغاية  2/2/2112للفترة من  المجال الزماني:
رة : ملعب نادي الوفاء بعين ونادي ساالمجال المكاني
 الرياضي.

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -9
المنهج هو عبارة عن مجموعة من  منهج البحث: 9-1

 :6العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثه )
(، استخدم الباحثون المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة 111

 الواحدة لمالئمته لطبيعة الدراسة.
تمثل مجتمع الدراسة بالفرق  وعينته:مجتمع البحث  9-9

الناشطة على مستوى الرابطة الوالئية لكرة اليد )البليدة( وعددها 
والبالغ   )الشباب( (U17)( فرق بالنسبة لفئة األصاغر 11)

العب، ولقد تم اختيار عينة الدراسة عمديا  154عدد العبيها 
العبا ( 14)القصدية( من مجتمع البحث االصلي البالغ عددهم )

من يمثلون فريق الوفاء بعين وسارة، لتشكل نسبة مئوية مقدارها 
 ( من مجتمع البحث االصلي.1111%)

 والبيانات المستخدمة في البحث: 9-3
الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في  9-3

 البحث:
استخدم الباحثون األدوات واألجهزة التالية للحصول على 

 نتائج البحث:
 . المصادر والمراجع العربية واالجنبية -1
 ساعة توقيت إلكترونية .-2
 ( متر .51شريط قياس بطول ) -3
 جهاز لقياس النبض .-4
 ( .5كرات يد عدد )-5
 .( 1ملحق ) فريق العمل المساعد -6
 التجارب االستطالعية . -2
 استمارة تسجيل البيانات . -2
 المنهج التدريبي . -1

 ائية . الوسائل االحص-11

 االختبارات المستخدمة في البحث: 9-1
 اوال: االختبارات البدنية:

 (.211 :12متر )سرعة قصوي( ) 31*اختبار 
 (.26 :12) اختبار الوثب العريض من الثبات*

 ثانيا: االختبارات المهارية:
 (. 462 :11*اختبار الطبطبة )

 ثالثا: االختبارات الفسيولوجية:
 (.52: 5الراحة وبعد الجهد ) *اختبار قياس النبض في

لغرض ضبط متغيرات التجارب االستطالعية:  9-5
التجربة الرئيسة قام الباحثون بأجراء تجربتين استطالعيتين على 
ثالث العبين من مجتمع البحث االصلي وتم استبعادهم من 

الغرض منها تطبيق  2/6/2112عينة البحث، االولى بتاريخ 
كان  2/6/2112يبي والثانية بتاريخ بعض مفردات المنهج التدر 

 الغرض منهما:
التأكد من امكانية فريق العمل المساعد في تنفيذ االختبارات  .1

 والقياسات . 
التعرف على مدى استجابة افراد العينة لالختبارات  .2

 والقياسات . 
التعرف على مدى امكانية تطبيق بعض التمارين في المنهج  .3

 التدريبي . 
 التعرف على الوقت المستغرق عند اداء التجارب .  .4
التعرف على مدى صالحية االدوات المستخدمة في  .5

 التمارين . 
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 األسس العلمية لالختبارات والقياس: 9-6
 يبين نتائج االسس العلمية لالختبارات المستخدمة بالدراسة (1جدول )

 اسم االختبار
وحدة 
 القياس

االختبارات 
 والقياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

متر  31اختبار 
 جري 

 ثانية
 1.91 1.33 القبلية

1.15 1.78 1.88 
 1.28 1.17 البعدية

اختبار الوثب 
العريض من 

 الثبات
 سم

 17 915 القبلية
1.15 1.62 1.83 

 19 993 البعدية

 درجة اختبار الطبطبة
 9.3 8.6 القبلية

1.15 1.81 1.2 
 9.11 8.9 البعدية

اختبار قياس 
النبض في 

 الراحة
 ن/د

 1.91 71.5 القبلية
1.15 1.72 1.88 

 5.11 73.2 البعدية

اختبار قياس 
النبض بعد 
 الجهد البدني

 ن/د
 7.18 182.3 القبلية

1.15 1.73 1.85 
 2.35 121.8 البعدية

( يتبن أن جميع االختبارات تتميز 1الجدول )من خالل 
( في اختبار 1161بدرجة عالية من الثبات إذ بلغت أدني قيمة )
( في اختبار 1121الوثب العريض من الثبات وأعلى قيمة بلغت )

الطبطبة، بينما بلغت قيمة الثبات في اختبار قياس النبض في 
، وبلغت ( على التوالي1123(، )1121الراحة وبعد المجهود )

(، مما 1122متر جري ) 31( في اختبار 1122قيمة الثبات )
تشير جميعها الى مدى االرتباط القوي الحاصل بين نتائج 

 .التطبيقين )االختبار وإعادة االختبار(
ومن خالل النتائج المدونة في الجدول يتبين أن جميع 
 االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الصدق الذاتي إذ بلغت أدني

( في اختبار الوثب العريض من الثبات وأعلى قيمة 1123قيمة )
( في اختبار الطبطبة، بينما بلغت قيمة الصدق 111بلغت )

متر جري، اختبار قياس النبض  31الذاتي في اختبارات اختبار 
(، على 1125(، )1122(، )1122في الراحة وبعد المجهود،)

 التوالي.
 مة بالدراسة:االجراءات الميدانية المستخد 9-7

استكمااًل لشروط التجربة ومقومات البحث العلمية قام الباحث 
 باإلجراءات االتية:

قام الباحثون  االختبارات والقياسات القبلية: 9-7-1
بأجراء االختبارات والقياسات قبل وبعد المنهج التدريبي اذ 

والتي اشتملت  13/2/2112تمت االختبارات القبلية بتاريخ 
 متر لقياس السرعة القصوى، و 31ار ركض على )اختب

وقياس اختبار الطبطبة  و اختبار الوثب العريض من الثبات
النبض تم قياس بالراحة وقبل الجهد والقياس الثاني بعد الجهد 

 البدني( .
قام الباحثون بإعداد منهج التجربة الرئيسة:  9-7-9

، والتي تدريبي بأسلوب التدريب الفارتلك في الفترة التحضيرية
( اسابيع، وقد راعى الباحثون المستوى 11كان امداها )

التدريبي والمرحلة العمرية والقابلية البدنية والمهارية لعينة 
البحث معتمدا على المراجع والمصادر العلمية الخاصة بعلم 
التدريب الرياضي والفسلجة الرياضية، فضال عن اراء الخبراء 

دريب الرياضي، لالستفادة من والمختصين بكرة اليد وعلم الت
آرائهم وخبراتهم العلمية والعملية وتوجيهاتهم من اجل اخراج 
المنهج التدريبي بشكله النهائي، وقد اشتمل المنهج على 

( وحدات تدريبية في االسبوع إذ 4( وحدة تدريبية بمعدل )41)
( " ضمان اثر التدريب عند ممارسة Cooper، 1122يرى )

(، وكانت 39: 13( مرات أسبوعيا ")4)النشاط الرياضي 
الوحدات التدريبية موزعة على ايام االحد، واالثنين، واالربعاء، 

( دقيقة مقسمة الى 11والجمعة، وكان زمن الوحدة التدريبية )
ثالث اقسام هي )القسم االعدادي، والقسم الرئيس، والقسم 

على النهائي(، ولقد اشتمل القسم االعدادي للمنهج التدريبي 
تمارين عامة وخاصة تتناسب مع اهداف التدريب، اما القسم 
الرئيس فقد احتوى على تمارين بدنية عامة وتمارين خاصة 
ومركبة )مختلطة( يتم فيها ربط التمارين، وقد راع الباحثون 
بناء التمرينات ومتطلباتها من حيث الشدة والحجم والراحة 

ي بنية من اجلها، بحيث تكون مرتبطة بأهداف التمرينات الت
 على وفق طريقة التدريب الفارتلك وعلى النحو االتي:

 الوقت المحدد للوحدة التدريبية . -
شدة الوحدة التدريبية إذ تم اعتماد طريقة اقصى معدل للنبض -

لحساب شدة الحمل عدد التكرارات لكل تمرين في الوحدة 
 التدريبية .
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تم تشكيل الطرائق واالساليب والوسائل المستخدمة وتغيير -
 نسبتها وانواعها طبقًا لهدف مراحل التدريب 

 عدد الوحدات التدريبية في االسبوع .-
 فترات الراحة بين تكرار وأخر.-
 التدرج في الصعوبة من تمرين ألخر .-

 15/2/2112ابتدأ تنفيذ المنهج التدريبي يوم السبت الموافق 
المصادف الخميس، وقد اشتمل  21/1/2112تمر لغاية واس

 المنهج على مرحلتين:
( وحدة 24( اسابيع اشتملت على )6لمدة ) المرحلة االولى

( دقيقة مثلت 2161تدريبية اذ بلغ الزمن الكلي لها )
 االعداد العام .

( وحدة 16( اسابيع اشتملت على )4لمدة ) المرحلة الثانية
( دقيقة مثلت 1441تدريبية اذ بلغ الزمن الكلي لها )

 االعداد الخاص .
تم اجراء االختبارات البعدية االختبارات البعدية:  9-7-3

وقد تم تحقيق شروط  24/1/2112في يوم السبت 
 االختبارات القبلية نفسها قدر االمكان . 

-912-151-111 :11)ئية الوسائل االحصا 9-8
استخدم الباحثون الوسائل االحصائية التالية:  (:979

)الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل االرتباط 
 البسيط، واختبار )ت( للعينات المتناظرة(.

 

 عرض النتائج ومناقشتها:-3
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  3-1

 شتها:للسرعة القصوى ومناق
يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى  (2جدول )

 الداللة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية للسرعة القصوى 
المعالم 

 االحصائية
 االختبار

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي  

�̅� 

االنحراف 
المعياري 

S 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة

 القبلي
 ثانية

1.93 1.83 
 معنوي  3.3 1.72

 1.13 3.62 البعدي
 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )

( يتضح أن قيمة 2من خالل النتائج المعروضة في الجدول )
( وبانحراف 4123الوسط الحسابي لالختبارات القبلية قد بلغ )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي لالختبارات 1123معياري مقداره )
( فيما بلغت 1113( وبانحراف معياري مقداره )3161البعدية )

قيمة )ت( الجدولية  ( وهي أكبر من4121قيمة )ت( المحسوبة )
( 13( ودرجة حرية )1115( عند مستوى الداللة )313والبالغة )

مما يدل على وجود فروق معنوية لصالح نتائج االختبار البعدية، 
ويعزو الباحثون الفروق المعنوية بين نتائج االختبارات القبلية 
والبعدية، إلى زيادة كفاءة الجهاز الدوري التنفسي في توصيل 

جين إلى األنسجة كنتيجة لزيادة عدد كرات الدم الحمراء األكس
وزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم، فضال عن كفاءة العضالت 
في استهالك األكسجين وانتاج الطاقة، كل ذلك كان بسبب اداء 
التمرينات المستخدمة على وفق اسلوب التدريب الفتري، لكون 

وافر القدر الكافي هذا االسلوب التدريبي من خصائصه، عدم ت
من األكسجين كنتيجة لتقليل فترات الراحة البينية، كما أن 
تدريبات الجري الهوائي والالهوائي تؤدي إلى زيادة الميتوكوندريا 
فضال عن زيادة كمية الجليكوجين المخزون في العضالت 
وتحسين عمل االنزيمات النشطة التي تسمح بتخليق ثالثي 

هوائيًا والهوائيًا، لكون هذه االسلوب  ATPأدينوزين الفوسفات 
التدريبي يتميز بالتغير في شدة االداء، وهذا ما اكده )سعد منعم 

( " إذ يتم الركض في 2112الشيخلي وهافال خورشيد رفيق، 
بعض األحيان بسرعة شديدة أو على ارض وعرة مثاًل 
المرتفعات، ثم التغير في ارض ممهدة ومستوية وبسرعة 

ذا، وتتميز هذه الطريقة إلى خضوع الالعب في منخفضة وهك
بعض األحيان إلى ظاهرة الدين االوكسجيني، كما تحدث هذه 
الطريقة تغيرات فسيولوجية متنوعة عند الالعب متمثلة في تقوية 
أربطة األوتار العضلية، زيادة عدد كريات الدم الحمراء، زيادة 

لقلب، زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم، زيادة حجم جدار ا
كاليكوجين العضالت، زيادة عدد الشعيرات الدموية الموجودة 
بالعضالت، تغير سرعة معدل ضربات القلب بسبب تغير شدة 
الجهد المبذول، تسعى إلى تطوير أنظمة الطاقة المتمثلة بالنظام 

 (.22: 2االوكسجيني والالوكسجيني ")
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والبعدية عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية  3-9
 للقوة االنفجارية لعضالت الرجلين ومناقشتها:

( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى 3جدول )
الداللة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية للقوة االنفجارية لعضالت 

 الرجلين
المعالم 

 االحصائية
 االختبار

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي  

�̅� 

حراف االن
المعياري 

S 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة

 القبلي
 سنتمتر

991 1.33 
 معنوي  3.3 1.72

 1.93 933 البعدي
 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )

( يتضح أن 3من خالل النتائج المعروضة في الجدول )
( 221القبلية قد بلغ ) اتقيمة الوسط الحسابي لالختبار 

(، بينما بلغ الوسط الحسابي 1133وبانحراف معياري قدره )
فيما ( 1123)( وبانحراف معياري قدره 233لالختبارات البعدية )

( وهي أكبر من قيمة )ت( 4121بلغت قيمة )ت( المحسوبة )
( 13( ودرجة حرية )1115( عند مستوى الداللة )313الجدولية )

فروق معنوية لصالح نتائج االختبارات  مما يدل على وجود
ويعزو الباحثون هذه الفروق إلى فاعلية المنهج التدريبي البعدية، 

المقترح إذ عملت التدريبات المختارة وصحة تشكيل التمرينات 
 إلى تحسن في متغير القوة االنفجارية لعضالت الرجلين.

 
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  3-3

 ألداء مهارة الطبطبة ومناقشتها:
( يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى 4جدول )

الداللة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية ألداء مهارة التصوب من 
 االرتقاء

المعالم 
 االحصائية
 االختبار

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي  

�̅� 

االنحراف 
المعياري 

S 

 )ت(قيمة 
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة

 القبلي
 درجة

7.2 1.73 
 معنوي  3.3 5.39

 1.21 8.7 البعدي
 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )

( يتضح أن 4من خالل النتائج المعروضة في الجدول )
( وبانحراف 7.9قيمة الوسط الحسابي لالختبارات القبلي قد بلغ )

(، بينما بلغ الوسط الحسابي لالختبارات 1123معياري مقداره )

( فيما بلغت 1111( وبانحراف معياري مقداره )8.7البعدي )
( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية 511قيمة )ت( المحسوبة )

(، مما 13( ودرجة حرية )1115( عند مستوى الداللة )313)
ح االختبارات البعدية، ويعزو يدل على وجود فروق معنوية لصال

الباحثون هذا الفرق الى فعالية تأثير المنهج التدريبي، وكذا 
التطور الحاصل في السرعة القصوى والقوة االنفجارية لعضالت 
الرجلين، إذ ساهمتا في تطور مهارة الطبطبة وهذا ما أكده 

( " ان الحاجة 1112)حسانين محمد وعبد المنعم حمدي، 
دنية هامة وكبيرة لتكامل األداء المهاري ورفع المستوى للقدرات الب

( " أن 1115(، ويتفق الباحثون مع )حجاج حسين، 21: 4")
تحسين القدرات البدنية لها تأثير فعال ودور مباشر وأساسي في 
تحسين مستوى األداء المهاري وبدون تطوير تلك المتطلبات 

 .(53: 3يصعب إتقان المهارات الفنية الخاصة" )
 
عرض وتحليل نتائج القياسات القبلية والبعدية  3-3

للنبض في حالة الراحة وبعد الجهد البدني 
  ومناقشتها:

يبين المعالم االحصائية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ومستوى  (5جدول )
الداللة لنتائج االختبارات القبلية والبعدية للنبض في حالة الراحة وبعد 

 .الجهد البدني
المعالم 

 االحصائية
 القياسات

وحدة 
 القياس

الوسط 
الحسابي  

�̅� 

االنحراف 
المعياري 

S 

 قيمة )ت(
 الداللة

 الجدولية* المحسوبة

اثناء  القبلية
 الراحة

 ضربة/دقيقة

73.3 1.19 
7.13 

3.3 
 معنوي 

 1.21 79.8 ةالبعدي
بعد  ةالقبلي

 الجهد
121 1.18 

 معنوي  1.12
 1.16 123 البعدية

 (.1.15( ومستوى اهمية )13*قيمة )ت( الجدولية تحت درجة حرية )

( يتضح أن قيمة 5من خالل النتائج المعروضة بالجدول )
الوسط الحسابي للقياسات القبلية للنبض في حالة الراحة قد بلغ 

(، بينما بلغ الوسط 1132( وبانحراف معياري مقداره )2613)
( 2211الحسابي للقياسات للنبض في حالة الراحة البعدية )

قيمة )ت( ( فيما بلغت 1154وبانحراف معياري مقداره )
( 313( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )2122المحسوبة )

( مما يدل على 13( ودرجة حرية )1115عند مستوى الداللة )
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وجود فروق معنوية لصالح نتائج القياسات البعدية للنبض في 
 حالة الراحة.

( يتضح أن قيمة الوسط الحسابي 5ومن خالل الجدول )
( 2613الجهد البدني قد بلغ )للقياسات القبلية للنبض بعد 

(، بينما بلغ الوسط الحسابي 1132وبانحراف معياري مقداره )
( 2211للقياسات البعدية للنبض بعد الجهد البدني قد بلغ )

( فيما بلغت قيمة )ت( 1154وبانحراف معياري مقداره )
( 313( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية )2122المحسوبة )

( مما يدل على 13( ودرجة حرية )1115عند مستوى الداللة )
وجود فروق معنوية لصالح القياسات البعدية للنبض بعد الجهد 
البدني، ويعزي الباحثون ارتفاع معدالت التغير في النواحي 
الفسيولوجية إلى ما تتمتع به تدريبات الفارتلك من مرونة 
وإمكانية الضبط وفقًا الحتياجات الالعبين دون التقيد بشكل 

عين أو مساحة معينة كما أنها تعتمد في ادائها على التغير في م
السرعة خالل زمن االداء ويتفق في ذلك مع )ناصر عبد المنعم، 

( والذي أشار إلى أن استخدام تدريبات الفارتلك يعمل 2114
على زيادة كفاءة الجهاز الدوري التنفسي ورفع التحمل الهوائي 

 (. 11: 13واحي الفسيولوجية )والالهوائي إلى جانب تحسين الن
 :الخاتمة-1

استناداً إلى ما تم استخالصه من القياسات واالختبارات 
المستخدمة في الدراسة وفي حدود عينة الدراسة والمتمثلة في 

والتي تتدرب ثالث مرات  (U17)فريق الوفاء بعين وسارة فئة 
في األسبوع، وفى ضوء أهداف الدراسة وأدواتها واألجهزة 
المستخدمة واإلمكانيات المتاحة، ومن خالل جمع المعلومات 
الدقيقة، واستنادًا إلى اإلجراءات العلمية المتبعة في نفس السياق 

على نتائج األسلوب اإلحصائي أمكن التوصل  واعتماداً 
 :اليةلالستنتاجات الت

حققت المجموعة التجريبية تحسنًا ملحوظًا في متغيرات -1
القوة االنفجارية لعضالت -البحث البدنية )السرعة القصوى 

الرجلين( وذلك يرجع إلى استخدام أسلوب الفارتلك إذ أظهرت 
النتائج فروقًا دالة احصائيًا بين القياسان القبلي والبعدي 

 ولصالح القياس البعدي.

موعة التجريبية تحسنًا ملحوظًا في أداء مهارة حققت المج-2
الطبطبة نتيجة للمتغير التجريبي )تدريبات الفارتلك( إذ 
أظهرت النتائج فروقًا دالة احصائيًا بين نتائج االختبارات 

 القبلي والبعدي ولصالح نتائج االختبارات البعدي.
حققت المجموعة التجريبية تحسنًا ملحوظًا في متغيرات -3

ث الفسيولوجية )النبض في حالة الراحة، النبض بعد البح
الجهد البدني( وذلك نتيجة االنتظام في المنهج التدريبي 
بطريقة الفارتلك إذ أظهرت النتائج فروقًا دالة احصائيًا بين 
نتائج القياسات القبلية والبعدية ولصالح نتائج القياسات 

 البعدية.
 فيما يوصي الباحثون باالتي:

ا قام به الباحثون من دراسة وما توصال إليه من في ضوء م
نتائج واعتمادًا على منهجية البحث والمنهج المقترح والعينة التي 

 طبق عليها أمكن التوصل إلي التوصيات اآلتية:
تطبيق المنهج المقترح لفاعليته وتأثيره اإليجابي على العبي -1

 كرة اليد في مرحلة اإلعداد العام.
تدريبات الفارتلك عند وضع المناهج التجريبية التركيز على -2

لما لها أثر إيجابي على المتغيرات البدنية والفسيولوجية على 
 حد سواء. 

تشجيع المدربين على استخدام أسلوب الفارتلك لما له من -3
أهمية كبيرة في تطوير الجانب البدني والمهاري واالبتعاد عن 

 التدريبية. طرق التقليدية المستخدمة في العملية
االهتمام بأداء تمرينات المرونة واالطالة قبل وبعد كل وحدة -4

 تدريبية.
التأكيد على ضرورة الربط بين  بعض القدرات البدنية وكذا -5

 الحركية وأداء مختلف المهارات في كرة اليد.
ضرورة تواصل التدريب على القدرات البدنية الخاصة خالل -6

استقرار تحسن مستوى األداء مرحلة المنافسة لضمان 
 المهاري.
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 :المصادر
أبو العال أحمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدين سيد؛ فسيولوجيا اللياقة البدنية: )القاهرة،  [20]

 (.1884دار الفكر العربي، 

بطرس رزق الله؛ دراسة برنامج تعليمي مقترح لتطوير األداء المهاري لطلبة الصف  [21]
ضية باإلسكندرية: )رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنين األول بكلية التربية الريا

 (.1891باإلسكندرية، جامعة حلوان، 

حجاج حسين؛ داللة مساهمة بعض الصفات البدنية في مستوى األداء المهاري  [22]
، كلية التربية الرياضية للبنين، 13للمبارزات الناشئات: )مجلة نظريات وتطبيقات، العدد 

 (.1881 االسكندرية،

حسانين محمد وعبد المنعم حمدي؛ األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس للتقويم  [23]
 (.1881تحليلي: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  -معرفي -نفسي-مهاري -بدني

حمدي محمد علي؛ تأثير تنمية التحمل الالهوائي على بعض المتغيرات البدنية  [24]
متر: )دكتوراه غير منشورة، كلية  1188لمتسابقي والفسيولوجية والمستوي الرقمي 

 (.1883التربية الرياضية للبنين، جامعة قناة السويس، بورسعيد، 

: )الجزائر، 1رشيد زرواتي؛ مناهج وأدوات البحث العلمي في العلوم االجتماعية، ط [25]
1881.) 

ات: سعد منعم الشيخلي وهافال خورشيد رفيق؛ تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيق [21]
 (.1811)سليمانية، مطبعة، برند للطباعة، 

ضياء الخياط ونوفل محمد الحيالي؛ كرة اليد: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،  [21]
1881.) 

: )القاهرة، 1عادل عبد البصير؛ التدريب الدائري والتكامل في النظرية والتطبيق، ط [29]
 (.1888مطبعة مركز الكتاب للنشر، 

: )االسكندرية، 1ريب العلمي الحديث في رياضة كرة اليد، طفتحي أحمد هادي؛ التد [22]
 .)1818مؤسسة حورس الدولية للنشر، 

: )القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1فرحات ليلى السيد؛ القياس واالختبار في التربية، ط [30]
1881.) 

محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان؛ اختبارات األداء الحركي: )القاهرة،  [31]
 (.1881العربي، دار الفكر 

ناصر عبد المنعم محمد؛ أثر استخدام أساليب مختلفة لتدريبات الفارتلك على بعض  [32]
متر  1188، 988المتغيرات البدنية والفسيولوجية ومستوي االنجاز الرقمي لمتسابقي 

جري: )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان، 
1883.) 

ياسين محمد التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي؛ التطبيقات اإلحصائية واستخدام وديع  [33]
 ( .1888الحاسوب في بحوث التربية الرياضية: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر،

[34] -Cooper, H: “Trainings Miter wachsenen ” in meditinund Sport 
, Berlen , Sport verlag , 1988, P. 39. 
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بفاعلية األداء الهجومي لالعبي المنتخب  نسبة مساهمة بعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية للرجلين
 العراقي للناشئين بالمبارزة

 2، أ.م.د ظافر ناموس الطائي 1الكريم فاضل عباس  أ.د عبد
 1كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/جامعة بغداد 

 2 المديرية العامة لتربية ديالى
)dafernamoos@yahoo.com1 (  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إن دراسة فاعلية األداء الهجومي لالعبي المنتخب العراقي للناشئين المشارك بالبطولة العربية بالمبارزة التي  المستخلص:
ونسبة مساهمة ببعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية للرجلين فيها، استخدم  2112شباط  15-12أقيمت بالقاهرة للفترة من 

( العبًا 11الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية، وبعد إجراء التجربة الرئيسة على عينة البحث البالغة )
ناشئًا، ومعالجة البيانات التي حصل عليها إحصائيًا. توصل إلى أهم االستنتاجات ومنها: أثبتت النتائج أنه هناك فروق 

القوة والقوة المميزة بالسرعة( والسرعة االنتقالية للرجلين بالتقدم والتقدم والتقهقر معًا معنوية بين بعض أنواع القوة )تحمل 
( في %22-24وفاعلية األداء الهجومي في دور المجموعات ومباريات الفرق للمنتخب العراقي للناشئين، وساهمت بنسب )

لوب. ويوصي الباحثان بضرورة استعمال عمليات توجد فروق بينها في دور خروج المغ فاعلية األداء الهجومي، بينما ال
، سيما التي تشارك فيها المنتخبات العراقية بالمبارزة. ومن المهم واإلقليميةالتحليل والتشحيص لنتائج البطوالت العربية 

  . استثمار نتائج هذه الدراسة المبحوثة لتغيير حال المنتخبات العراقية بالمبارزة نحو األفضل
األداء الهجومي بالمبارزة، القوة، السرعة االنتقالية الرجلين.الكلمات المفتاحية:   

mailto:1Drmajeed968@gmail.com
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 :المقدمة-1
المبارزة من الرياضات الفردية المهمة التي تعد رياضة 

أصبح لها صدى كبيرًا في اآلونة األخيرة ولها جمهور في 
البطوالت الدولية واألولمبية، وإن ما يميزها كونها رياضة تعتمد 
على قدرات الالعب البدنية الحركية والمهارية في أداء المهارات 

لقوة العضلية من الهجومية والدفاعية أثناء المباريات، وتعد ا
القدرات البدنية المهمة لالعب المبارزة، إذ يتوقف عليها أداء 
المهارات الهجومية والدفاعية. وتكتسب أهمية خاصة لدورها 
الكبير واألساس في تحقيق اإلنجاز لدى العبي المبارزة خالل 
المباراة، ويحتاجونها في كثير من مواقف اللعب المختلفة 

لى هدف المنافس، وذكر )محمد رضا للوصول بأسرع وقت إ
( "إن تحسين القوة العضلية قد أدى إلى تحسين 2112إبراهيم، 

( مرة مقارنة مع الرياضيين 12–2مستوى اإلنجاز بما يعادل )
الذين يستخدمون المهارات الفنية فقط في تحقيق اإلنجازات 

 (.615: 16") أللعاب رياضية معينة
رزة يعتمد على أداء الحركات وإن االداء الجيد لالعب المبا

السريعة والمفاجئة والتحرك الدقيق والمخطط له على الملعب مما 
يمكنه من تسجيل لمسة بشكل قانوني وهذا يتطلب من الالعب 
أن يمتلك قدرات بدنية عالية لالستمرار باألداء ومن هذه القدرات 

وة المميزة أنواع القوة الخاصة والمتمثلة في )القدرة االنفجارية، والق
بالسرعة، تحمل قوة(، إذ إن هذه األنواع للقوة الخاصة يحتاجها 
المبارز بشكل مباشر في معظم حركاته وال سيما عضالت 
الرجلين والذراعين والكتف والجذع خصوصا في أداء حركات 

 .الرجلين سواء في الهجوم أو الدفاع
إن قدرة العضالت  ( من "1113وهنا أكد )عباس الرملي، 

والسيما عضالت الرجلين والذراعين والكتف والجذع، لها قدر من 
األهمية لدى المبارز ليس فقط من أجل تحريك ذلك النصل 
الخفيف من الصلب وهو جزء من أجزاء السالح بل في توفير 
قدر كبير جدا من السرعة في نقل ثقل كتلة الجذع الذي يندفع 

وم المبارز بالهجوم بقوة إلى األمام ثم يرتد إلى الخلف إذ يق
لتسجيل لمسة على المنافس أو العودة إلى وضع االستعداد 

 (.111: 1") لتفادي لمسة المنافس

وتعد السرعة إحدى قدرات اإلعداد البدني وإحدى الركائز  
المهمة للوصول إلى المستويات العليا، فهي تؤدي دورًا مهمًا في 

دورا مهما في  القدرة تؤدي هالهجوم والدفاع، وذلك لكون هذ
رياضة المبارزة التي تتطلب  قطع مسافات محددة في أقل زمن 

عضلة معينة لتحقيق  انقباضأو أداء مهارة معينة تتطلب سرعة 
بشكل مباشر  هدف الحركة، والسرعة هي من العوامل التي تؤثر

في حسم نتيجة المنافسة في الكثير من المواقف الهجومية 
 .مبارزال والدفاعية التي يرميها

( إلى إنه "يجب إن 1113وهنا يشير )محمد سمير الفقي، 
تتصف حركات المبارز بصفتين هما السرعة والقوة وهما 
كمحصلة تؤديإن إلى األداء الحركي السليم والفعال وذلك هو 
المطلوب تحقيقه في إن يصبح األداء المهاري للحركة 

  (.21-22: 12") المستخدمة ذا إنتاجية عالية وفاعلية مؤثرة
إن طبيعة المبارزة التي تتم بين متنافسين كاًل في مواجهة 
اآلخر يتبادالن أداء المهارات الهجومية والدفاعية الخاصة 
باللعبة في محاولة ينل احدهما اآلخر بلمسة بذبابة سالحه، 
مؤديًا إحدى المهارات الهجومية الخاصة بالمبارزة بأداء سريع 

لمهارة الدفاعية، محققًا يتغلب فيه على سرعة أداء منافسِه ل
هو األفضل وهو األسبق في تسجيل اللمسة  األسرعنظرية أن 

دائمًا إذ إن المبارز الذي يتميز باألداء السريع إلى جانب المهارة 
المستخدمة عند منافسة يكون له السبق غالبًا في التسجيل، 

 (.46: 12وتصبح فرصة فوزه على منافسه اكبر )
مبارزة تتميز بالحركة المستمرة واألداء نظرًا لكون رياضة ال

الخاطف ويظهر ذلك بوضوح في الحركات الهجومية أو الدفاعية 
بين كل من المتبارزين، لذلك فللسرعة أهمية كبيرة في رياضة 
المبارزة التي تظهر من خالل نوعية فاعلية األداء الهجومي 

ه الذي سيقوم به الالعب المهاجم الذي يجب أن يهاجم منافس
بسرعة فائقة مستغاًل قدرته على إدراك األماكن المكشوفة في 
هدف منافسه، محاواًل تحقيق لمسة على الهدف القانوني لذلك 

 .المنافس
وتكمن أهمية البحث في دراسة بعض أنواع القوة والسرعة 
االنتقالية للرجلين وعالقتهما بفاعلية األداء الهجومي لدى العبي 
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ئين المشارك بالبطولة العربية للناشئين المنتخب العراقي للناش
  .2112بالمبارزة والمقامة في القاهرة 

إن عملية دراسة وتحليل فاعلية األداء الهجومي لالعبي 
المنتخب العراقي للناشئين المشارك بالبطولة العربية بالمبارزة 

، تأتي استكمااًل لدراسات وبحوث سابقة 2112والمقامة بالقاهرة 
ل نتائج الفرق العراقية والعربية بالمبارزة ومنها تناولت تحلي

، ودراستي 2113)دراسة ظافر ناموس الطائي وأحمد الفقي، 
(، لذا 2112، و2115)محمد الياسري وظافر ناموس الطائي، 

تتمحور مشكلة البحث باإلجابة على التساؤل التالي: ما نوع 
اجح لالعبي العالقات االرتباطية بين فاعلية األداء الهجومي الن

المنتخب العراقي للناشئين وبعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية 
فاعلية األداء الهجومي  للرجلين؟ وماهي نسبة مساهمتها في
خروج المغلوب، مباريات  خالل األدوار الثالثة )المجموعات،

 الفرق(؟
 :يهدف البحث إلى التعرف على

المنتخب العراقي للناشئين فاعلية األداء الهجومي لدى العبي -1
 .بالقاهرة 2112المشارك بالبطولة العربية 

بعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية للرجلين لدى العبي -2
 2112المنتخب العراقي للناشئين المشارك بالبطولة العربية 

 .بالقاهرة
العالقات االرتباطية بين فاعلية األداء الهجومي لدى العبي 3-

قي للناشئين وبعض أنواع القوة والسرعة المنتخب العرا
 .االنتقالية للرجلين

نسبة مساهمة بعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية للرجلين في -4
 .فاعلية األداء الهجومي

 :اشتملت مجاالت البحث على ما يأتي
: العبي المنتخب العراقي للناشئين بالمبارزة المجال البشري 

 .2112اشئين بالقاهرة شباط المشارك البطولة العربية للن
 .22/2/2112لغاية  1/12/2112للفترة من  المجال الزمني:

قاعة المبارزة في المجمع الرياضي بوزارة  المجال المكاني:
 .والصالة الرياضية بالقاهرة الشباب والرياضة ببغداد،

 

 :منهجية البحث وإجراءاته الميدانية-9
المنهج الوصفي استخدم الباحثان  منهج البحث: 1-2

 .بأسلوب العالقات االرتباطية لمالءمته مشكلة البحث وأهدافه
اشتمل مجتمع البحث على  مجتمع البحث وعينته: 2-2

العبي المنتخب العراقي للناشئين باألسلحة الثالثة والمشارك 
والبالغ عددهم  2112بالبطولة العربية المقامة بالقاهرة عام 

 .( العبًا ناشئاً 11)
استخدم  الوسائل األجهزة واألدوات المستخدمة:  3-2

الباحثان الوسائل التالية: )ساعة توقيت، شريط قياس جلدي، 
 (.شواخص، ملعب مبارزة

 :إجراءات البحث 9-1
تحديد بعض أنواع القوة والسرعة االنتقالية 1-4-2 
حدد الباحثان بعض أنواع القوة وهي )القدرة : واختباراتها

المميزة بالسرعة وتحمل القوة( والسرعة االنتقالية  االنفجارية والقوة
للرجلين، من خالل اطالعه على األدبيات الخاصة برياضة 
المبارزة التي أكدت على أهميتها لالعب المبارزة، ومن ثم تحديد 
االختبارات الخاصة بهذه القدرات وهي اختبارات مقننة على 

حثان والمختصين في البيئة العراقية لكونها مستخدمة من قبل البا
 :رياضة المبارزة وهي كاآلتي

 اختبار الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة االنفجارية-1
(15 :26.) 

 (.114: 4) اختبار ثالث وثبات لقياس القوة المميزة بالسرعة-2
( ثانية لقياس 31اختبار الدبني من وضع االستعداد لمدة )-3

 (.61: 3تحمل القوة )
 (53: 11رعة االنتقالية بالتقدم على الملعب )اختبار الس-4
 (33: 11) اختبار السرعة االنتقالية بالتقهقر على الملعب-5
: 12اختبار السرعة االنتقالية بالتقدم والتقهقر على الملعب )-6

51) 
وحتى يستكمل الباحثان تجربته  التجربة الرئيسة: 9-5

الرئيسة، قام بإجراء االختبارات على عينة البحث في مالعب 
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قاعة المبارزة التابعة لالتحاد العراقي المركزي للمبارزة في 
المجمع الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ببغداد للفترة من 

وتم له ذلك بمساعدة  16/12/2112ولغاية  1/12/2112
وبعد جمع بيانات الالعبين واعتماد نتائجهم  .()* فريق العمل

النهائية في مباريات دور المجموعات وخروج المغلوب والفرقي 
بكل سالح من أسلحة المبارزة في البطولة العربية للناشئين 

، ثم 15/2/2112–12/2/2112والمقامة بالقاهرة للفترة من 
معادلة تحليلها إليجاد فاعلية األداء الهجومي باستخدامه ال

 :التالية
عدد –فاعلية األداء الهجومي= عدد اللمسات التي سجلها المبارز

 .اللمسات المسجلة عليه(/عدد المباريات التي لعبها
 استخدام الحقيبة اإلحصائيةالوسائل اإلحصائية:  9-6

SPSS لمعالجة البيانات التي تم جمعها بغية عرض النتائج ،
البحث ومن هذه الوسائل تحليلها ومناقشتها لتحقيق أهداف 

)الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، االرتباط البسيط 
 .(لبيرسون، االرتباط المتعدد

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
عرض نتائج العالقات االرتباطية بين بعض أنواع 3-1

القوة والسرعة االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي 
 :العراقي للناشئين وتحليلها ومناقشتهالالعبي المنتخب 

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لبعض انواع القوة  (1الجدول )
والسرعة االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق 

 الناشئين

 متغيرات البحث
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 26.043 176.273 سم االنفجاريةالقدرة 
 1.118 5.205 متر القوة المميزة بالسرعة

 2.136 31.182 عدد مرات تحمل القوة
 7161. 5.204 ثانية السرعة االنتقالية بالتقدم

 1.347 5.460 ثانية السرعة االنتقالية بالتقهقر
 0081. 10.259 ثانية قهقرالسرعة االنتقالية بالتقدم والت

 7371. 3.146 نقطة في دور المجموعة يالهجومفاعلية األداء 
 4.982 8.273 نقطة في دور خروج المغلوب يالهجومفاعلية األداء 
 1.776 2.568 نقطة في المباراة الفرقي يالهجومفاعلية األداء 

( تتبين لدينا التقديرات اإلحصائية الخاصة 1من الجدول )
بقيمها الختالف طرائق قياسها بمتغيرات البحث التي تباينت 

ولغرض معرفة العالقات االرتباطية فيما بينها استخدم الباحثان 
( يبين تلك 2معامل االرتباط البسيط لبرسون، والجدول )

( فيبين العالقات 3العالقات في دور المجموعات. أما الجدول )
( يبينها في مباريات 4في دور خروج المغلوب. والجدول )

 .الفريق
يبين نتائج عالقة االرتباط بين بعض أنواع القوة والسرعة  (2الجدول )

االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين 
 القاهرة في دور المجموعات 2112بالبطولة العربية 

 متغيرات البحث
قيمة )ر( 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

القرار 
 اإلحصائي

 عشوائي 0.584 0.186 القدرة االنفجارية
 معنوي  0.022 11621 )*( القوة المميزة بالسرعة

 معنوي  0.020 (*) 0.683 تحمل القوة
 معنوي  0.045 11613 )*( السرعة االنتقالية بالتقدم

 عشوائي 0.232 0.393- السرعة االنتقالية بالتقهقر
 معنوي  0.030 11652 )*( السرعة االنتقالية بالتقدم والتقهقر

 
 

 يبين نتائج عالقة االرتباط بين بعض أنواع القوة والسرعة (3الجدول )
للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين االنتقالية 

 في دور خروج المغلوب القاهرة 2112بالبطولة العربية 

 متغيرات البحث
قيمة )ر( 
 نسبة الخطأ المحسوبة

القرار 
 اإلحصائي

 عشوائي 11446 -11252 االنفجاريةالقدرة 
 عشوائي 11142 11125 القوة المميزة بالسرعة

 عشوائي 11216 11121 تحمل القوة
 عشوائي 11122 11111- السرعة االنتقالية بالتقدم

 عشوائي 11421 11244 السرعة االنتقالية بالتقهقر
 

والسرعة  يبين نتائج عالقة االرتباط بين بعض أنواع القوة (4الجدول )
االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين 

 القاهرة في المباريات الفرقية 2112بالبطولة العربية 

قيمة )ر(  متغيرات البحث
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

القرار 
 اإلحصائي

 عشوائي 11222 11125- القدرة االنفجارية
 معنوي  11115 11212 )*(- القوة المميزة بالسرعة

 معنوي  11112 11613 )*( تحمل القوة
 معنوي  11141 11614 )*( السرعة االنتقالية بالتقدم

 عشوائي 11421 11244 السرعة االنتقالية بالتقهقر
 معنوي  11132 11632 _)*( قهقرالسرعة االنتقالية بالتقدم والت
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( أعاله عن وجود عالقة 4، 3، 2جاءت نتائج الجداول )
ارتباط معنوية بين القدرات )تحمل القوة والقوة المميزة بالسرعة 
والسرعة االنتقالية بالتقدم والسرعة االنتقالية بالتقدم والتقهقر معًا 
وفاعلية األداء الهجومي في دور المجموعات ومباريات الفرق. 
بينما هناك عشوائية للعالقة االرتباطية بين )القدرة االنفجارية 

نتقالية بالتقهقر( وفاعلية األداء الهجومي في هذين والسرعة اال
الدورين، فضاًل عن عشوائيتها بين المتغيرات قيد البحث في دور 

  خروج المغلوب ولألسلحة الثالثة.
ويعزو الباحثان سبب وجود عالقة ارتباط معنوية بين تحمل 
القوة والقوة المميزة بالسرعة وفاعلية األداء الهجومي لالعبي 

نتخب العراقي للناشئين والمشارك بالبطولة العربية المقامة الم
، إلى أهمية هاتين القدرتين خاصة في دور 2112بالقاهرة 

المجموعات التي يتنافس بها مع مجموعة من الالعبين مختلفي 
اإلمكانيات، ويحتاج لكل العب منهم أسلوب أو طريقة تناسب 

كذلك بالنسبة لمباريات هذه اإلمكانيات سواء البدنية والمهارية و 
لذا تعد التحمل القوة من القدرات البدنية األساسية في الفرق، 

رياضة المبارزة كونها من الرياضات التنافسية فمن خالل هذه 
القدرة يمكن االحتفاظ بدرجة عالية من األداء خالل فترات زمنية 

وهذا يتفق مع ما ذكره )حسين أحمد حجاج،  ومتعاقبة، محددة
ارزة دائمي الحركة ب( إن " العب الم2112الطنبولي،  ورمزي 

على أرض الملعب وهذا يتطلب تحمل قوة الرجلين في أداء 
حركات الرجلين على الملعب ويتمثل ذلك في كل محاولة 

 .(21: 5لالقتراب من المنافس وكسب المسافة")
أما القوة المميزة بالسرعة فهي من القدرات البدنية األساسية 

ترتكز عليها رياضة المبارزة  وتتركب من صفتي القوة التي 
تحسين األداء المهاري  والسرعة والتي يمكن من خاللها

النتقالية للرجلين إذ وهذا ينطبق أيضًا على السرعة ا والخططي 
( إلى "إن القوة 2114أشار )ظافر ناموس خلف، و)آخرون(، 

تتطلبها لعبة  المميزة بالسرعة تعد "إحدى القدرات البدنية التي
المبارزة فالمبارز يعتمد في أداء كثير من المهارات على 

نحو الخصم بشكل مفاجئ ومباغت وهذا  االنقضاض
يتطلب قوة عضلية تنطلق دفعة واحدة بأقصى جهد  االنقضاض

في مدة زمنية وجيزة فمعنى هذا إن كال من القوة والسرعة 
فعال وذلك هو كمحصلة تؤديان إلى االداء الحركي السليم وال

المطلوب تحقيقه إن يصبح األداء المهاري للحركة المستخدمة 
 .(61: 1") إنتاجية عالية ومؤثرة

إن السرعة الحركية أو  (1228)سامح سعد بهنسي، وأكد 
سرعة األداء تعد العامل األول من العوامل البدنية التي يجب إن 

لديه سرعة  يتميز بها العب المبارزة ذلك ألنه كلما كإن الالعب
نحة انت الفرصة ساأداء حركي للمهارات المستخدمة كلما ك

ن بطيئا من حيث األداء كلما أعطى التسجيل اللمسة، وكلما ك
الفرصة لمنافس الدفاع بسهولة وتجنب اإلصابة باللمسة وذلك 
عالوة على إن القإنون الخاص بالمبارزة يقف دائما مع الالعب 

 .(12: 2اللمسة بصفة أساسية.")األسرع واألسبق في تسجيل 
إن فاعلية األداء الهجومي يكسب الالعب سمات نفسية 
تساعده على تحقيق الفوز ومنها الثقة بالنفس والشجاعة واإلرادة 

 ،واإلصرار، وهذا يتفق مع )ظافر ناموس خلف، و)آخرون(
ومن أهم المتطلبات النفسية التي يحتاجها ( إلى أن " 2114

ي: أن يتصف العب المبارزة بالصبر وقوة العب المبارزة ه
العزيمة. وأن يتصف بروح التنافس والشجاعة. والتمتع بقدر عاًل 
من قوة اإلرادة والتحكم في االنفعاالت والقدرة على التصرف إذ 

الثقة بالنفس والقدرة على الكفاح دون و إنه ال يوجد مجال للتردد. 
من المقاومة في  ضعف حتى النهاية وأن يتحمل مقدارًا كبيراً 

 .(32: 2") المنافسات الطويلة
أما بالنسبة لسبب عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين 
المتغيرات المبحوثة في دور خروج المغلوب حسب رأي الباحثان 
إلى نوعية المباريات في هذا الدور وخاصة إن الخسارة تبعد 

ل الالعب من المنافسة، أي إن هناك قدرات أخرى تؤثر بشك
على فاعلية األداء الهجومي، كنتيجة لعدم االستعداد  مباشر

النفسي بشكل صحيح لشعوره أنه سيلعب مع العب ذو تصنيف 
دولي متقدم، وهناك فرق كبير في اإلمكانيات والقدرات بينه وبين 

 منافسه.
أما في دور المجموعات فهناك فرص أخرى للتعويض بعد 

منافسين آخرين معه بنفس  الخسارة األولى مثاًل، بالفوز على
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المجموعة، وكذلك الحال بالنسبة في مباريات الفرق، إذ هناك 
تبادل مع زمالءه في الفريق لتعويض التأخر بالنتيجة أو زيادة 

في حالة التقدم بالنتيجة على العبي الفريق  عدد اللمسات
 المنافس.

ولغرض معرفة العالقات المتعددة لبعض أنواع القوة والسرعة 
النتقالية للرجلين خاصة تلك التي لديها عالقة معنوية بفاعلية ا

ومي لدى العبي المنتخب العراقي بالمبارزة للناشئين، جاألداء اله
( 5استخدم البحث معامل االرتباط المتعدد لذلك والجداول )

 ( تبين ذلك:2(، )6و)
والسرعة ( يبين معامل االرتباط المتعدد بين بعض أنواع القوة 5الجدول )

االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين 
 في دور المجموعات

 المتغيرات
معامل االرتباط 

 المتعدد
معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة، 
السرعة االنتقالية بالتقدم، السرعة 

 معاً االنتقالية بالتقدم والتقهقر 
.7391 0.545 0.242 

 

يبين معامل االرتباط المتعدد بين بعض أنواع القوة والسرعة  (6الجدول )
االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين 

 في دور خروج المغلوب

 المتغيرات
معامل االرتباط 

 المتعدد
معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

القوة، القوة المميزة بالسرعة، تحمل 
السرعة االنتقالية بالتقدم، السرعة 

 االنتقالية بالتقدم والتقهقر معاً 
.5971 0.356 0.073 

يبين معامل االرتباط المتعدد بين بعض أنواع القوة والسرعة  (2الجدول )
االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي لالعبي العراق الناشئين 

 مباريات الفرق في 

 المتغيرات
معامل االرتباط 

 المتعدد
معامل 
 التحديد

معامل التحديد 
 المصحح

تحمل القوة، القوة المميزة بالسرعة، 
السرعة االنتقالية بالتقدم، السرعة 

 االنتقالية بالتقدم والتقهقر معاً 
.7521 0.565 0.276 

( إن قيمة معامل االرتباط 2، 6، 5ويفسر الجداول )
المتعدد تشير إلى ارتباط جيدة بين بعض أنواع القوة والسرعة 
االنتقالية للرجلين وفاعلية األداء الهجومي في دور المجموعات 
وخروج المغلوب ومباريات الفرق، هذا تفسر إن هذه القدرات قد 

( 1124ي بلغت )ساهمت بنسب نجاح فاعلية األداء الهجوم
( بالنسبة لدور خروج 1112بالنسبة لدور المجموعات، وبنسبة )

( لمباريات الفرق. أما باقي النسب 1122المغلوب، وبنسبة )
( على التوالي التي تعزى إلى 1122(، )1122( )1113البالغة )

متغيرات أخرى تساهم في نجاح فاعلية األداء الهجومي 
 بالمبارزة.

ب ذلك إلى أهمية هذه القدرات )تحمل ويرى الباحثان سب
القوة والقوة المميزة بالسرعة والسرعة االنتقالية للرجلين بالتقدم 
والتقدم والتقهقر معًا( ودورها الرئيس والمهم في فاعلية األداء 
الهجومي خاصة عند التحرك على أرضية الملعب المحدد 

الفر بين ( مترًا ذهابًا وإيابًا من خالل عمليات الكر و 14)ـب
الالعبين المتبارزين أثناء المباريات. ويتفق الباحثان مع )فاطمة 

( إلى إن تحمل القوة " تلعب دورًا 2111عبد مالح، و)آخرون(، 
رئيسًا ومهمًا في منافسات المبارزة.. والتي تأتي من خالل 
التدريب الطويل على فترات حتى يكتسب الالعب المقاومة 

مجهود المستمر في المباريات الكثيرة وتحمل القوة لمواصلة ال
 (52: 11التي يخوضها".)

أهمية عن  ال تقلزة بالسرعة فهي يأما بالنسبة للقوة المم
أسامة عبد الرحمن تحمل القوة لدى العب المبارزة، وهنا ذكر )

اتفاق الخبراء والمتخصصين في مجال  ( إلى "1111علي، 
رياضة المبارزة على إن طبيعة األداء في رياضة المبارزة تتطلب 
أداء الحركات بسرعة عالية لذا تشكل القوة المميزة بالسرعة 
الصفة األكثر أهمية في المبارزة، والمبارز يبذل مجهودًا شاقًا في 

وسريعة النزال لحركات الرجلين، ويتطلب ذلك عضالت قوية 
 (11: 2ويتحقق ذلك من خالل تنمية القوة المميزة بالسرعة". )

وكذلك الحال بالنسبة للسرعة االنتقالية للرجلين فقد أشار 
( إلى إن " رياضة المبارزة 2116)إبراهيم نبيل عبدالعزيز، 

تحتاج إلى توفير عنصر )صفة( السرعة لدي ممارسيها فالمبارز 
: 1")  يستطيع التفوق في أدائهالذي ال يتحل بصفة السرعة ال

32). 
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  الخاتمة:-1
أثبتت النتائج أنه هناك فروق معنوية بين بعض أنواع القوة 
)تحمل القوة والقوة المميزة بالسرعة( والسرعة االنتقالية للرجلين 
بالتقدم والتقدم والتقهقر معًا وفاعلية األداء الهجومي في دور 
المجموعات ومباريات الفرق للمنتخب العراقي للناشئين، بينما 

وإن بعض أنواع دور خروج المغلوب. التوجد فروق بينها في 
القوة وسرعة أداء الرجلين تسهم بنسب قليلة مما يبين وجود 
قدرات أخرى تسهم وتؤثر في فاعلية األداء الهجومي لالعبي 

بضرورة المنتخب العراقي للناشئين بالمبارزة. ويوصي الباحثان 
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 المنتخبات العراقية بالمبارزة نحو األفضل.
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