أتثري طريقة التدريب ابلفارتلك على تطوير احلد األقصى إلستهالك األكسجني  vo2maxلدى عدائي املسافات
النصف الطويلة (صنف اشبال.)U18

دراسة ميدانية ابلنوادي الرايضية لرابطة ألعاب القوى بربج بوعريريج–3

أ .مداسي لطفي ،1أ.د عبورة رابح 2أ.د ماهور ابشا مراد
 1جامعة اجلزائر  / 3خمرب علوم اخلربة وتكنولوجيات النشاط البدين والرايضي lotfimadaci@gmail.com /
 2جامعة اجلزائر  / 3خمرب علوم اخلربة وتكنولوجيات النشاط البدين والرايضي
 3جامعة اجلزائر  / 3خمرب علوم اخلربة وتكنولوجيات النشاط البدين والرايضي mouraf.mahourbacha@gmail.com /
امللخص :
هدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري طريقة التدريب ابلفارتلك على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني  vo2maxلدى
عدائي املسافات املتوسطة صنف أشبال بغرض اإلجابة على السؤال املطروح املتمثل يف :هل لطريقة التدريب ابلفارتلك أتثري على
تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى عدائي املسافات املتوسطة ،أجريت الدراسة على مستوى النوادي الرايضية للرابطة
الوالئية أللعاب القوى برج بوعريرج ،حيث اعتمدان يف دراستنا املنهج التجرييب املالئم لطبيعة املوضوع ،على عينة تكونت من ()12
عداء )6( ،عدائني جمموعة جتريبية ،و ( )6جمموعة ظابطة ابلطريقة العشوائية الطبقية واستخدمنا اختبار  Tومعامل االرتباط سبريمان
كأداة للبحث بعد التأكد من أسسه العلمية من صدق ،ثبات وموضوعية .وبعد املعاجلة اإلحصائية توصلنا إىل أنه توجد فروق ذات
داللة احصائية بني االختبارين القبلي والبعدي لصاحل اجملموعة التجريبية أبن لطريقة التدريب ابلفارتلك أتثري على تطوير احلد األقصى
الستهالك األكسجني لدى عدائي املسافات املتوسطة.
الكلمات املفتاحية :الفارتلك ،احلد األقصى الستهالك األكسجني ،املسافات املتوسطة.

Abstract:
The study aimed to investigate the effect of the fartlek training method on developing the
maximum oxygen consumption vo2max in middle distance runners class cubs class in order to
answer the question posed by: Does the fartlek training method have an effect on the
development of the maximum oxygen consumption of middle-distance runners. The study was
conducted at the level of the sports clubs of the State Athletics Association Bordj Bou Arreridj,
where we adopted in our study the experimental approach appropriate to the nature of the
subject, On a sample consisting of (12) runners, (6) runners, an experimental group, and (6) a
control group by the stratified randomized method, we used the T-test and the Spearman
correlation coefficient as a research tool after making sure of its scientific foundations of
validity, stability and objectivity. After the statistical treatment, we concluded that there are
statistically significant differences between the pre and post tests in favor of the experimental
group that the Fartlek training method has an effect on the development of the maximum
oxygen consumption for middle distance runners.
Key words: Fartlek, maximum oxygen consumption, middle races.

:اجلانب النظري
:مقدمة واشكالية الدراسة
 كما أهنا أصبحت،تعد ألعاب القوى أم الرايضات ألهنا سامهت مسامهة فعالة يف تقدم خمتلف أنواع املسابقات الرايضية بني الشباب
 والتقدم املذهل الذي عرفـته هـذه األخرية يف العقد األخري نتيجة التخطيط السليم،موضع اهتمام اجلماهري وتقدير اخلرباء واملشرفني
على أسس علمية مع االرتقاء أبساليب التدريب وتطوير األدوات واألجهزة واملالعب واالهتمام إبعداد املدربني وأتهيلهم علميا
.وعمليا
 فكل طريقة من،وجند أن املدرب الرايضي يواجه حتدايت كثرية أثناء عمله من بينها اختيار طريقة التدريب اليت حتقق ما يسعى إليه
 وتعترب،طرق التـدريب حتقق أهدافا معينة ومنها وجــب على املدرب أن خيتار طريقة التدريب اليت حتقق نسبة عالية من اهلدف املسطر
 بسلــوك يؤدي إىل حتقيق الغرض املطلوب عن،طرق التدريب وسائل تنفيذ الوحدة التدريبية لتنمية وتطوير احلالة التدريبية لالعبني
 والتقدم املستمر يف مستوى جري املسافات املتوسطة والطويلة،)80  ص،1994 ،طريق عمليات التدريب املنتظمة )حسن عالوي
يعتمد أساسا على إمكانية استخدام الطرق وأساليب التدريس املناسبة وربطها مع مكوانت احلمل اليومي وبذلك تتوقف نتائج

العدائني و مستوايهتم على مدى استخدام املدربني أحدث ما وصل إليه الباحثون يف طرق التدريب يف جمال حبوث فسيولوجية
التدريب الرايضي ويذكر البشتاوي مهند و اخلواجا إبراهيم ،أبن التدريب هو أحد جماالت النشاط الرايضي الذي يعمل على رفع
مستوى االجناز عند الرايضي للوصول إىل املستوايت العليا يف النشاط الرايضي املمارس ،وأن هناك عدة طرق ،وهي جمموعة الوسائل
واخلطوات الالزمة لتنفيذ الربامج التدريبية لتنمية وتطوير احلالة التدريبية لالعب إىل أقصى درجة ممكنة لتحقيق اهلدف املطلوب وتتنوع
هذه الطرق التدريبية ما بني (التدريب املستمر ،الفرتي ،التكراري ،الدائري ،الفارتلك)،

(مهند البشتاوي 2005ص

 ،(27.26ويضيف أمر هللا أمحد البساطي ،أبن تدريب الفارتلك مناسبة لرايضات اجلري والسباحة وسباقات املسافات الطويلة
واملتوسطة لتناسبها مع طبيعة وتنوع وديناميكية شدة األداء خالل املنافسات (أمر هللا أمحد البساطي .(2001
إن جري املسافات النصف الطويلة والطويلة من السباقات اليت ترتبط بعنصر التحمل ارتباطا كبريا ولذلك مسيت بسباقات التحمل،
ويتوقف املستوى العايل جلري املسافات النصف الطويلة والطويلة على عناصر كثرية واليت جيب على املتسابق أن يعد هلا بدنيا ونفسيا
وخططيا ،وميثل اإلعداد البدين املبين على األسس العلمية العمود الفقري جلري هذه املسافات ،حيث تطورت النظرايت الفسيولوجية
يف جمال التدريب الرايضي مما كان له األثر الكبري يف تقدم تلك املستوايت وعلى ذلك تلعب كل عناصر التحمل دورا إجيابيا وفعاال
يف التقدم مبستوى تلك السباقات ،كما أن طرق التدريب تستخدم لتطوير اللياقة البدنية لتحقيق إجنازات رايضية متقدمة ،حيث
قسمت هذه الطرق إىل (طريقة التدريب املستمر ،التكراري ،الفرتي والدائري) .ابإلضافة إىل تلك الطرق يقر بوجود طرق أخرى مثل
أسلوب احلمل املستمر املنتظم السرعة ،تدريب املرتفعات ،طريقة الفارتلك.
ولإلشارة فإن معظم الباحثني يرون أبن عملية التدريب عند عدائي املسافات نصف الطويلة هي عملية تنسيق ما بني طاقتني اهلوائية
والالهوائية وبنسب متفاوتة ،فالتدريب اجليد املبين على األسس العلمية والصحية للتدرب على أنظمة الطاقة يزيد من فعالية اإلجناز
يف السباق .ويرى كمال مجال الربضي أن استخدام طريقة الفارتلك يؤدي إىل تطور مستوى عدائي املسافات النصف طويلة وذلك
بزايدة إنتاج الطاقة اهلوائية والالهوائية.
فاملدرب الرايضي عليه أن خيتار أحسن الطرق لتدريب صفة أو صفات معينة .وحنن يف دراستنا هذه نريد معرفة ما إذا كانت طريقة
التدريب ابلفارتلك انجعة لتطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى عدائي املسافات النصف طويلة صنف أشبال U18
يف العاب القوى وذلك نظرا لطبيعة الفئة التخصصية .وهذا ما دفعنا إىل طرح اإلشكالية على النحو التايل:
 هل لطريقة التدريب ابلفارتلك أتثري على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني ) (VO2maxلدى عدائي املسافاتنصف الطويلة صنف  U18؟
اندرج تحت هذا التساؤل العام التساؤالت الجزئية التالية:
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة؟ ولصاحل اإلختبار البعدي؟ هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية؟ ولصاحل اإلختبار البعدي؟ -هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار البعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية ؟ و لصاحل اجملموعة التجريبية؟

فرضيات الدراسة:
الفرضية العامة:
لطريقة التدريب ابلفارتلك أثر على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني ) (VO2maxلدى عدائي املسافات املتوسطة
صنف . U18
الفرضيات الجزئية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و لصاحل االختبار البعدي. توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي. توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة و التجريبية و لصاحل اجملموعة التجريبية.أهداف الدراسة :
هندف من خالل دراستنا هذه التعرف على أتثري طريقة التدريب ابلفارتلك يف تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى
عدئي املسافات املتوسطة .
 تسليط الضوء على واقع التدريب للفئات الشبانية يف ألعاب القوى بوالية برج بوعريريج. استخدام اختبار لقياس احلد األقصى الستهالك األكسجني VO² max استخدام طريقة التدريب ابلفارتلك لتطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني VO² max استخدام هذه الدراسة كوسيلة لتطوير الرايضة عموما وألعاب القوى خصوصا.مصطلحات الدراسة:
 طريقة تدريب الفارتلك:إصطالحا :هي اجلري ملسافات أو فرتات طويلة يف األماكن الوعرة والغري ممهدة بني التالل وعلى الرمال أو الشواطئ ،حيث يتطلب
األداء أثناء اجلري خالل تلك األماكن إخنفاض وارتفاع مستوى الشدة طبقا لطبيعة مكان اجلري وقدرة الالعب اخلاصة على إجتياز
وختطي العوائق املوجودة (أمر هللا أمحد البساطي ،1998 ،ص .)85
إجرائيا :هي طريقة حمدثة يف التدريب ابتكرها املدربون السويديون وتعين أن الطبيعة هي اليت حتدد شدة العدو ابختالف أماكن
التضاريس وتساعد يف تطوير التحمل العام وحتمل السرعة.
 احلد األقصى الستهالك األكسجني:اصطالحا  :هو أقصى حجم لألكسجني املستهلك ابللرت أو املليلرت يف الدقيقة .ولتوضيح ذلك نقول أنه اذا كان vo2max
يساوي  3ل/د فإن ذلك يعين أن هذا الشخص يستطيع استهالك أقصى كمية أكسجني  3لرتات يف الدقيقة ،ويعرف حجم هذا
القياس ابسم احلد األقصى الستهالك األكسجني املطلق(لرت/د)( .أمحد نصر الدين سيد،2003،ص .)217
إجرائيا :هو أقصى حجم لألكسجني يستطيع الرايضي استهالكه.

 -املسافات املتوسطة:

اصطالحا :هي سباقات اجلري اليت ترتاوح مسافتها من 800م إىل 3000م(petit larousse, 2008, p301) .
ويعرفها أيضا أمحد بسطويسي ( :)1997املسافات املتوسطة هي إحدى فعاليات اجلري اليت تدخل ضمن برانمج املسابقات املركبة
أبنواعها املتعددة ،حيث جندها ترتبط بعنصر التحمل ارتباطا كبريا وخاصة بتحمل السرعة ولذلك مسيت بسباقات التحمل وسباقات
املسافات املتوسطة تشمل كل من سباق 1500م و 800مرت( .أمحد بسطويسي ،1997 ،ص .)144
إجرائيا :هي فعالية من فعاليات ألعاب القوى ختتص يف جري مسافات تتمثل يف )800م 1500م) تتميز بعنصر التحمل وحتمل
السرعة.
الدراسات السابقة و املشابهة:
دراسة انصر عبد املنعم حممد ( :)2004بعنوان أثر استخدام أساليب خمتلفة لتدريبات الفارتلك على بعض املتغريات البدنية
والفسيولوجية ومستوى االجناز الرقمي ملتسابقي 800م1500 /م.
استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة القياس البعدي والقبلي بتصميم جمموعتني كل منها  4عدائني واحدة ضابطة وأخرى جتريبية،
وهدفت الدراسة إىل مايلي:
أتثري كل من طريقيت  astrand and gelechler fartlekعلى مستوى االجناز الرقمي وبعض املتغريات البدنية الفسيولوجية
لعدائي املسافات النصف الطويلة ،وأسفرت نتائج الدراسة إىل:
التدريب ابلفارتلك يؤدي اىل حتسني االجناز الرقمي ،وحتسني معدالت النبض ،وحتسني القدرات البدنية لعدائي املسافات املتوسطة.
استخدام طريقة  gerechler fartlekأفضل من طريقة  astrand fartlekيف نتيجة املستوى الرقمي واملتغريات الفسيولوجية
لالعيب املسافات النصف الطويلة.
دراسة محدي حممد علي ( :)2006بعنوان أتثري برانمج تدرييب مقرتح للتدريب ابلفار تلك على بعض املتغريات البدنية
والفسيولوجية لالعيب كرة القدم.
استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة العينة الواحدة ،وهدفت الدراسة إىل التعرف على أتثري برانمج تدرييب مقرتح لتدريبات
الفارتلك على بعض املتغريات البدنية والفسيولوجية لالعيب كرة القدم ،وأسفرت نتائج الدراسة ملا يلي:
حققت اجملموعة التجريبية حتسنا ملحوظا يف متغريات البحث الفسيولوجية (نسبة اجللوكوز يف الدم قبل وبعد اجملهود ،النبض قبل
وبعد اجملهود ،الكفاءة البدنية ،احلد األقصى الستهالك األكسجني ،األكتني قبل اجملهود وبعده) وذلك نتيجة االنتظام يف برانمج
تدرييب بطريقة الفارتلك حيث أظهرت فروقا داللة احصائية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي.
دراسة حنان حممد مالك ( :)1998بعنوان أتثري برانمج تدرييب مفتوح ابستخدام طريقة الفارتلك لرفع الكفاءة الوظيفية للجهاز
الدوري التنفسي والقدرة احلركية للمدارس الصيفية.
استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة التجربة على جمموعتني احدامها جتريبية وأخرى ضابطة على عينة قوامها  500طفل أعمارهم
من  06اىل  16سنة ،وأسفرت نتائج الدراسة ملا يلي:

إن الربانمج التدرييب املقرتح له أتثري اجيايب على رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي وكذلك اخنفاض معدالت
النبض أثناء الراحة.
كما يؤثر الربانمج املقرتح بواسطة الفارتلك أتثريا اجيابيا على اختبارات القدرة احلركية.
أمهية الربانمج إلدخال عنصر التشويق واإلاثرة واملرح داخل الوحدة التدريبية.
التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل عرضنا ملختلف الدراسات السابقة وابلرغم من تباين وتنوع هذه الدراسات من حيث أهدافها ومهامها غري أهنا أمجعت
على أمهية أتثري التدريب بطريقة الفارتلك على حتسني احلد األقصى الستهالك األكسجني  vo2maxيف السباقات النصف
الطويلة ،وقد استفدان من هذه الدراسات يف تنوير طريق الباحث للمنهج املناسب واألدوات املستخدمة يف مجع البياانت و اختيار
العينة املالئمة واالستفادة من نتائج خمتلف هذه الدراسات يف أتكيد وإثبات نتائج ما توصلنا إليه يف دراستنا.
اجلانب التطبيقي:
الطرق املنهجية املتبعة:
الدراسة االستطالعية:
هي عبارة عن جتربة صغرية استطالعية إلختيار مدى صحة التجربة الرئيسية فنحدد جمتمع األصل ومفردات أو نوعية االختبار وعينة
صغرية من هذا اجملتمع لتجرى عليها التجربة( .وجيه حمجوب ،1993،ص .)235
عمل الباحثان عدة زايرات إىل رئيس الرابطة الوالئية أللعاب القوى لوالية برج بوعريريج وملعب بومرقد اليت يتواجد به املدربني إلجراء
احلصص التدريبية ،من أجل التعرف أكثر على عينة الدراسة امليدانية و احلصول على املوافقة لتوزيع االستبيان على هامش األايم
املفتوحة على املضمار  ،و اليت عادة تبدأ يف أوائل شهر أفريل إىل غاية هناية شهر ماي.
وقد مشلت الدراسة على عدة خطوات هي:
اختيار االختبار امليداين للتنبؤ أبقصى حد الستهالك األكسجني.
احلصول على القبول من طرف االدارة للقيام ابلدراسة.
احلصول على ترخيص من إدارة النادي للقيام ابالختبار.
وكان اهلدف من الدراسة هو:
معرفة الصعوابت واملشاكل اليت قد تواجه الباحث.
معرفة مدى صعوبة أو سهولة االختبار.
معرفة الوقت املستغرق عند تنفيذ االختبار.
معرفة مدى مالئمة االختبار ملستوى عينة البحث.
مدى تفهم وكفاية فريق العمل لعملية القياس والتسجيل أثناء االختبار.
التأكد من مكان تنفيذ االختبار ومالئمته.

وبعد االنتهاء من مجع كل املعلومات واملعطيات اليت حنتاجها مت اختيار عينة عشوائية مقدرة ب ـ % 20من عدد العينة األصلية قصد
إخضاعها للتجربة االستطالعية.
جماالت الدراسة:
اجملال املكاين :ملعب الطاهر قيدوم براس الواد بربج بوعريريج.
اجملال الزماين :من شهر فيفري اىل اواخر شهر ماي سنة .2017
 منهج الدراسة :انطالقا من إشكالية الدراسة وتصميم البحث الذي يهدف اىل كشف الفروق بني العينة التجريبية و الضابطة ،فإن املنهج التجرييب
هو أكثر املناهج مالئمة هلذه الدراسات ،ويعرفه عبيدات "استخدام التجربة يف اثبات الفروض أو اثبات الفروض عن طريق التجريب
(حممود داود الربيعي وآخرون ،2018 ،ص.)22
جمتمع البحث:
يتمثل جمتمع البحث يف العدائني صنف  U18املنخرطني يف النوادي الرايضية لرابطة ألعاب القوى لوالية برج بوعريريج.
عينة البحث:
مت حتديد عينة البحث عن طريق اختيار انديني يف ألعاب القوى ،ينشطان على مستوى والية برج بوعريريج من أصل  6نوادي.
* اجملموعة التجريبية :ستة ( )6عدائني.
* اجملموعة الضابطة :ستة ( )6عدائني.
وقد اختريت هذه العينة بصفتها عينة متجانسة من حيث املرحلة السنية واملرفولوجية ،وهم ينتمون إىل صنف  U18وهلما نفس
اإلمكانيات.
وقد مت إجراء االختبارات على ستة ( )6عدائني لكل اندي رايضي.
* العينة التجريبية :يطبق عليها برانمج خاص بطريقة التدريب ابلفارتلك.
* العينة الضابطة :نرتكها تتدرب بصفة عادية.
أدوات مجع البياانت:
طريقة مجع املادة املخربية :وهي عملية سرد وحتليل املعطيات النظرية اليت ترتبط ارتباطا مباشرا مبوضوع البحث وتتناسب مع أهدافه.

طريقة االختبارات امليدانية:

وهي من أهم الطرق استخداما يف اجملال الرايضي وخاصة يف البحوث التجريبية ابعتبارها أساس التقييم املوضوعي واهم وأجنح الطرق
للوصول إىل نتائج دقيقة يف جمال البحوث العلمية واستخدمنا يف دراستنا اختبار اجلري املكوكي  20مرت(test navette) :
ويهدف هذا االختبار لقياس السرعة اهلوائية القصوى ) (vmaواالستهالك األقصى لألكسوجني (vo2max
).)Georges Cazorla et Luc léger,1993, p17
الشروط العلمية لألداة:
الصدق والثبات:
مت تطبيق طريقة االختبار واعادة االختبار لقياس صدق وثبات االختبار الذي يتمثل يف اختبار انفات 20م جري ذهااب وااياب وهو
اختبار مقنن ومعرتف به مث قمنا حبساب معامل االرتباط لسبريمان  ،ويتم حساب معامل الصدق الذايت جبذر √ معامل الثبات،
وعلية نتيجة معامل الصدق الذايت = .0.86وهو معامل كبري  ،وعليه ميكن احلكم على اداة البحث ابلصدق والثبات.
املعاجلة االحصائية:
بعد تطبيق االختبارات القبلية والبعدية على اجملموعة الضابطة والتجريبية ،مت تفريغ النتائج وتنظيمها لغرض التحليل واملعاجلة ابستخدام
الربانمج االحصائي للعلوم االجتماعية  (statistical package for social science) spssوهذا من أجل استغالل
النتائج ملناقشة فرضيات الدراسة ،و اعتمدان يف دراستنا على املتوسط احلسايب االحنراف املعياري ومعامل االرتباط لسبريمان اختبار
.T
عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها:
عرض و تفسري و مناقشة الفرضية األوىل:
الفرضية األوىل :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة ولصاحل االختبار البعدي.
اجلدول رقم( :)01يوضح مقارنة بني نتائج اإلختبارين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة.
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من خالل اجلدول رقم ( )01يبني أن نتائج عينة البحث يف االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ،حيث توجد فروق
ذات داللة إحصائية ،فكانت نتائج املتوسط احلسايب لالختبار القبلي ( ،)55.94واالحنراف املعياري ( ،)1.35أما االختبار

البعدي فكان متوسطه احلسايب ( ،)57.81واالحنراف املعياري ( ،)1.12وقدرت قيمة ت احملسوبة ( ،)7.02يف حني بلغت
قيمة ت اجلدولية ( ،)2.57وهذا عند مستوى الداللة (.)0.05
وهذا ما يفسر أبن التدريب بطريقة عادية يؤدي إىل حتسني احلد األقصى الستهالك األكسجني وذلك ما عربان عنه بوجود فروق
ذات داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي هلذه اجملموعة ،وهذا نتيجة التدريب املستمر الذي حتما سيؤدي إىل تطوير خمتلف
الصفات البدنية والكفاءة الفسيولوجية للعدائني.
وهذه النتيجة تتوافق مع ما قاله "جيان مارك دوبويه ( :" )2001التدريب الذي يسري بطريقة جيدة يزيد ابلضرورة من احلد األقصى
الستهالك األكسجني ،ولكن هذه الزايدة ختتفي يف بضعة أشهر إن توقفنا عن التدريب ،لذلك جيب نظراي متابعة التدريب ابستمرار،
وهذا ما يدفعنا إىل التفكري أبن أي تدريب مقدم يف مرحلة البلوغ يسمح بتغيري دائم يف حمددات النظام اهلوائي

(النشاط

اإلنزميي ،عدد امليتوكوندراي) ،وهذا ليستخدمها اجلسم مدى احلياة ،ومما سبق نستنتج صحة الفرضية األوىل من دراستنا واليت تقول
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ولصاحل االختبار البعدي.
عرض و تفسري ومناقشة الفرضية الثانية:
الفرضية الثانية :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي.
جدول رقم ( :)02يوضح مقارنة بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.
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يبني اجلدول ( )02نتائج عينة البحث يف االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية،
فكانت نتائج املتوسط احلسايب ( ،)55.71واالحنراف املعياري ( ،)1.41أما االختبار البعدي فكان متوسطه احلسايب ()59.56
واحنرافه املعياري ( ،)0.75وقدرت قيمة ت احملسوبة ( ،)7.3يف حني بلغت قيمة ت اجلدولية ( ،)2.57وهذا عند مستوى الداللة
( ،)0.05فإن ذلك يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية ولصاحل اجملموعة
التجريبية اليت تتدرب بطريقة التدريب ابلفارتلك ،وهذا ما يؤكد أن التدريب بطريقة الفارتلك سيؤدي إىل حتسني احلد األقصى
الستهالك األكسجني أفضل من طريقة التدريب العادية ،وهذا ما يتوافق مع ما قاله "أبو العالء عبد الفتاح وأمحد نصر الدين"" :
ألن الفارتلك يعمل على تنمية العمل اهلوائي والعمل الالهوائي فهي تعترب إذا كوسيلة خاصة للتدريب وعن طريقها يتم تطوير النتائج
واحملافظة عليها( .أبو العالء عبد الفتاح ،أمحد نصر الدين سيد ،1993 ،ص .)48
وهذا ما يتوافق مع دراسة محدي حممد علي ( )2006وأسفرت نتائج دراسته ملا يلي:

حققت اجملموعة التجريبية حتسنا ملحوظا يف متغريات البحث الفسيولوجية (نسبة اجللوكوز يف الدم قبل وبعد اجملهود ،النبض قبل
وبعد اجملهود ،الكفاءة البدنية ،احلد األقصى الستهالك األكسجني  ،األكتني قبل اجملهود وبعده) وذلك نتيجة االنتظام يف برانمج
تدرييب بطريقة الفارتلك حيث أظهرت فروقا داللة احصائية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي.
ومما سبق نستنتج صحة الفرضية الثانية من دراستنا واليت تقول توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي.
عرض و تفسري ومناقشة الفرضية الثالثة:
الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية ولصاحل اجملموعة التجريبية.
جدول رقم ( :)03يوضح مقارنة بني االختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية.
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يبني اجلدول ( )03نتائج عينة البحث لالختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة والتجريبية ،حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية
بينهما ،فكان املتوسط احلسايب لالختبار البعدي للمجموعة الضابطة ( ،)57.81واالحنراف املعياري (،)1.12

أما االختبار

البعدي للمجموعة التجريبية فكان متوسطه احلسايب ( ،)59.56واحنرافه املعياري ( ،)0.75وقدرت قيمة ت احملسوبة (،)3.19
يف حني بلغت قيمة ت اجلدولية ( ،)2.22وهذا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وهذا ما يفسر أمهية طريقة التدريب ابلفارتلك
على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني حيث يشري" أمر هللا أمحد البساطي (،" )1998

إىل أن الفارتلك

تعين اللعب بسرعة وهو األساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة و اليت تتميز بتنوع شدة التمرين أو اجلري ملسافات كبرية طبقا
إلمكانيات الالعب (أمر هللا أمحد البساطي ،1998 ،ص ،)86وهذا ما اتفق مع دراسة " انصر عبد املنعم حممد (،" )2004
حيث توصل اىل أن التدريب ابلفارتلك يؤدي اىل حتسني االجناز الرقمي ،وحتسني معدالت النبض ،وحتسني القدرات البدنية لعدائي
املسافات املتوسطة ،استخدام طريقة  gerechler fartlekأفضل من طريقة  astrand fartlekيف نتيجة املستوى الرقمي
واملتغريات الفسيولوجية لالعيب املسافات النصف الطويلة،كما تطبقت أيضا مع نتائج دراسة "حنان حممد مالك ( ،" )1998حيث
توصلت إىل أن الربانمج التدرييب املقرتح له أتثري اجيايب على رفع مستوى الكفاءة الوظيفية للجهاز الدوري التنفسي وكذلك اخنفاض
معدالت النبض أثناء الراحة،كما يؤثر الربانمج املقرتح بواسطة الفارتلك أتثريا اجيابيا على اختبارات القدرة احلركية.
ومما سبق نستنتج أن الفرضية الثالثة القائلة توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين البعديني للمجموعتني الضابطة
والتجريبية ولصاحل اجملموعة التجريبية ،قد حتققت.

ومبناقشة نتائج اجلداول نرى حتقق الفرضيات الثالثة اليت أكدت على امكانية تطوير قدرة العدائني للجانب الفسيولوجي هلم من
خالل احلجم األقصى الستهالك األكسجني عن طريق التدريب املنتظم أو استخدام طريقة التدريب ابلفارتلك  ،ومع أفضلية هذه
األخرية على الطرق األخرى يف تطوير اجلانب الفسيولوجي لعداي املسافات املتوسطة.
ومنه نستنتج أن الفرضية العامة القائلة ابلتأثري اإلجيايب لطريقة التدريب ابلفارتلك لتطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني ( vo2
 )maxلدى عدائي املسافات نصف الطويلة ،صنف -U18 -قد حتققت.
االستنتاجات واالقرتاحات:
استنتاجات:
يف حدود طبيعة الدراسة وجماالهتا يف جانبيها النظري والتطبيقي ،ويف ضوء الفرضيات واملنهج املتبع ومن خالل التحليل اإلحصائي
للبياانت والنتائج احملققة ومن خالل طريقة التدريب املقرتحة متكن الباحثان من التوصل إىل استنتاجات مستمدة من الدراسة النظرية
وهي:
 إن إشكالية القدرة على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني تكمن يف التباين بني الباحثني يف جمال التدريب ،وخاصةالباحثني العرب الذين يعتمدون غالبا يف تكزين آرائهم بناء على ما أنتجته الدراسات الغربية ،واختالف طرق التدريب أيضا يزيد
الشرح احلاصل بني أهل االختصاص فكل واحد منهم يرى أن الطريقة اليت استخدمها هي املثلى ،واحلقيقة أن هناك عوامل كثرية
تؤثر يف اختيار الطريقة املثلى لتطوير خاصية بدنية معينة ويف مرحلة عمرية حمددة ،ومن املالحظ وبشكل جلي ضعف احلالة البدنية
ملعظم عدائي املسافات النصف طويلة ،كما يظهر عليهم عدم القدرة على التحمل أي لديهم ضعف يف القدرة اهلوائية واخنفاض
حدهم األقصى الستهالك األكسجني.
 اخنفاض احلد األقصى الستهالك األكسجني سببه الرئيسي عدم ممارسة الرايضة ،وهلذا وجدان أن معظم الباحثني يف جمال التدريبالرايضي يشريون إىل أمهية املتابعة املبكرة لتطوير هذه الصفة.
 إن النشاط البدين والرايضي املوجه للمراهقني يف سن ( )16-17سنة يستمد مبادئه وأسسه من النشاط البدين الرايضي الذيميارسه األفراد األكرب سنا ،لكنه يكيف حسب نوع ودرجة احلمولة الواجبة وطبيعة املراهق املتدرب من حيث شدة هذه األخرية
والوسائل املستعملة.
 يعد النشاط البدين الرايضي للمراهقني يف سن ( )16-17سنة ذو خاصية مقارنة ابلنشاط الرايضي عند الكبار وله جوانبعديدة تعود ابلفائدة على األفراد املمارسني فهو يعترب لوسيلة تربوية ووقائية إذا مت استغالله بصفة منتظمة ومستمرة ،إذ يساهم يف
تكوين شخصية األفراد من مجيع اجلوانب ( البدنية ،االجتماعية ،النفسية).
ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها ويف ضوء أهداف الدراسة متكن الباحث من التوصل إىل االستنتاجات التالية:
 أن تدريب الفارتلك له أتثري فعال يف تنمية احلد األقصى الستهالك األكسجني يف سباقات املسافات النصف طويلة يف ألعابالقوى.
 معظم الفرق الرايضية تفتقر إىل مدربني ذوي كفاءة علمية يف تدريب العدائني يف اختصاص املسافات نصف الطويلة. -عدم استخدام طريقة تدريب الفارتلك يف تدريب فئة  U18بطريقة صحيحة.

 عند استخدام طريقة التدريب ابلفارتلك أدى إىل زايدة احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى عدائي املسافات النصف طويلة،ويظهر هذا بوضوح من خالل:
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05بني اإلختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية(اخلاضعة لطريقة التدريب الفارتلك) لصاحل االختبار البعدي.
 وجود فروق إحصائية عند مستوى الداللة  0.05يف االختبارين البعديني بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف تطور احلداألقصى الستهالك األكسجني ولصاحل اجملموعة التجريبية.
وابلنظر إىل النتائج السابقة واملتمثلة يف تطور احلد األقصى الستهالك األكسجني الذي كان قيد الدراسة وبعد تطبيق طريقة التدريب
ابلفارتلك نستنتج ما يلي:
 أن العدائني يف سن ( )16-17سنة يف املسافات النصف طويلة يف حاجة ماسة إىل برامج رايضية مدروسة بغرض االرتقاءابملستوى البدين ،الفين واملهاري هلذه الفئة.
 أن طريقة التدريب املطبقة عاجلت موضوعا من املواضيع اهلامة يف جمال التدريب لفئة  U18يف النوادي واألندية الرايضية. أن التمارين املس تخدمة اليت مت تطبيقها من خالل استخدام طريقة التدريب ابلفارتلك ارتبطت بشكل مباشر أبهداف ممارسةاألنشطة الرايضية للعدائني يف سن ( )16-17سنة ومبتطلبات وخصائص النمو هلذه الفئة خاصة على مستوى حدهم األقصى
الستهالك األكسجني.
 استخدام الكثري من التمارين لطريقة التدريب ابلفارتلك ساعدت يف تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني لدى أفراد العينةقيد الدراسة.
اقرتاحات:
 االعتماد على طريقة التدريب ابلفارتلك يف برانمج تدريب املسافات النصف طويلة لفئة  U18يف ألعاب القوى. جيب على مدريب املسافات نصف الطويلة صنف  U18تنويع التمارين اخلاصة ابلفارتلك واإلكثار منها. املسامهة يف نشر األساليب العلمية يف التدريب والبحوث املتعلقة هبا مع التنويع يف املواضيع املتناولة فيها وذلك لإلحاطة بكل ماتتطلبه العلمية التدريبية.
 إجراء دراسات تكميلية الستكمال نتائج الدراسة احلالية (لتأثري طريقة التدريب ابلفارتلك على احلد األقصى الستهالك األكسجنيلدى عدائي املسافات نصف الطويلة).
العمل على تطوير احلد األقصى الستهالك األكسجني أثناء املراحل األوىل للفئات العمرية الصغرى وكذا طيلة فرتة املراهقة.
استخدام املنهج التجرييب يف مثل هذه الدراسات ألن نتائجه أكرب دقة وواقعية.
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