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 ) ملخص البحث (
ومعرفة تأثيره متر    800لالعبي مسابقة  تصميم برنامج تدريبي لتنمية العتبة الفارقة الالهوائية  استهدف البحث 

تأخير ظهور العتبة الفارقة الالهوائية واالرتقاء بالمستوي الرقمي وكذلك  الفسيولوجية والبيوكيماوية    البدنية،القدرات  "    على
 تمثل التصميم التجريبي لعينة تجريبية واحدة عن طريق القياسين القبلي والبعدي، الباحثان ستخدمامتر.  800لالعبي 

تم إختيار عينة م 2017/2018لقوي للعام الجامعي العبي منتخب جامعة مدينة السادات أللعاب اعينة البحث في 
( العبين 5( العبين، كما تم اختيار )5متر والبالغ عددهم ) 800عمدية من العبي المسافات المتوسطة في مسابقة 

عشوائيا من مجتمع البحث العبي المنتخب ومن خارج العينة األساسية إلجراء المعامالت العلمية للتأكد من صدق 
( أسابيع 8قام الباحثان بتطبيق البرنامج التدريبي المقترح لمدة )كما    ختبارات البدنية وصالحيتها لعينة البحث.وثبات اال

وذلك على المضمار الخاص بكلية التربية الرياضية جامعة  م،27/12/2017حتى  4/11/2017وخالل الفترة من 
البرنامج مجموعة متنوعة   وتضمنثبات االختبارات البدنية.  مدينة السادات بعد اخذ القياسات القبلية والتأكد من صدق و 

م لتنمية العتبة الفارقة الالهوائية وزيادة نسبة األكسجين في العضالت والدم ، وذلك  800من تدريبات الجري لسباق 
وائية لالعبي من خالل مسافات مختلفة متنوعة الشدة ) اقل واكبر من مسافة السباق ( لتطوير القدرات الهوائية والاله

ان البرنامج التدريبي القائم حيث  في نتائج القياس البعدى عن القياس القبليملحوظ تحسن واظهرت النتائج  ،م 800
كما يساهم على تنمية العتبة الفارقة الالهوائية يساعد في تأخير ظهر التعب وتقليل تراكمات حمض الالكتيك في الدم 

في ضبط مستوى و    في تطوير الحد األقصى الستهالك األكسجينو  م  800تحسين وظائف الرئتين لالعبي مسابقة    في
كما ، في زيادة نسبة اكسجين الدم و فاطر(  –ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي ومستوى السكر في الدم )صائم 

اء الراحة والنبض بعد المجهود البدني من خالل متر على تقليل معدالت النبض اثن800يساعد البرنامج العبي مسابقة  
م في تحديد 100مناطق كل منطقة مسافتها  8ساعدت فكرة تجزئة السباق على ، كما  تطوير القدرات الوظيفية للقلب

لمالحظة تطور  بيانينقطة االنكسار والعتبة الفارقة الالهوائية من خالل تحديد زمن كل منطقة وادارجها على مخطط 
ساعد البرنامج التدريبي على تنمية القدرات البدنية الخاصة لمسابقة ، وأيضا  وسرعة الالعب خالل مسافة السباق    مستوى 
متر جري ويؤخر من ظهور نقطة االنكسار )العتبة الفارقة  800على تطوير المستوى الرقمي لمسابقة ، متر 800

 .الالهوائية( 
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