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برنامج تدرييب باستخدام مسافات اقل وشدة أعلى مبعلوماتية السرعة احلرجة لتعزيز اللياقة القلبية التنفسية وحتمل 
 سنة 16مرت جري حتت 3000السرعة واملستوى الرقمي لناشئات مسابقة 

 * د/ أمحد محدي عبد اخلالق شرشر
================================================ 

باستخدام مسافات اقل وشدة أعلى بمعلوماتية السرعة الحرجة لتعزيز تصميم برنامج تدريبي  البحث    استهدف
 الباحث ستخدم ا، حيث متر جري 3000اللياقة القلبية التنفسية وتحمل السرعة والمستوى الرقمي لناشئات مسابقة 

عبات من ال  6  عينةالحجم    بلغت  حيث  التصميم التجريبي لعينة تجريبية واحدة عن طريق القياسين القبلي والبعدي،
 عمديا نسنة تم اختياره15:13 ما بين نتراوح أعمارهتأكاديمية ستار أللعاب القوى بإستاد جامعة المنوفية والتي 

بالمدرسة الرياضية للبنات بشبين الكوم   نفس المرحلة السنيةعشوائيا من  العبات العاب القوى  (  4، كما تم اختيار )
إلجراء المعامالت العلمية للتأكد من صدق وثبات االختبارات البدنية وصالحيتها وذلك ومن خارج العينة األساسية 

متر   3000وفق مسافات اقل وشدة اعلى من سرعة سباق  التدريبي  بإعداد برنامج    الباحثحيث قام  ،    لعينة البحث
، ق 90وحدة تدريب تراوح زمن الوحدة  24وحدات تدريب أسبوعيا بإجمالي عدد  3أسابيع  بواقع  8لمدة جري 

المستخرج من مستوى األداء الحالي ، في تقنين  " السرعة الهوائية "وذلك معتمدا على معدل السرعة الحرجة 
خطوة الجري حسب زمن   إيقاع  وضبطتدريبية المتبعة في البرنامج المقترح وذلك بغرض اكتساب  وضبط األحمال ال

مراعاة الفروق الفردية بين مع كفاءة اللياقة القلبية التنفسية  وتعزيزالسباق وأيضا لرفع معدالت التحمل الهوائي 
داث تغيرات على المستوى الرقمي للمسافات مع مراعاة استمرارية القياس لتتبع تقدم مستوى الناشئة واح، الناشئات 

( %100: 85) بنسبة الشدة على طريقة التدريب الفتري منخفض الباحث كما اعتمدالمقننة للبرنامج المقترح .  
 اقلتم تقسيم مسافة السباق إلى مسافات ، حيث  ( من السرعة الهوائية المحددة %120:  100) بنسبةومرتفع الشدة 
 في نتائج القياس البعدى عن القياس القبلي ملحوظ  تحسن   النتائج اظهرتو     ،  متر  1000:   200  تراوحت ما بين

إختبار ولكوكسون إليجاد داللة الفروق بين القياسين وذلك لصغر حجم ونوع عينة البحث  الباحثإستخدم  و
تعزيز مستوى يساعد في باستخدام مسافات اقل وشدة أعلى ان البرنامج التدريبي كما استنتج الباحث ، األساسية 

تطوير الحد األقصى الستهالك في و ظائف الرئتين مستوى و تحسين  في ظهر ذلك، و اللياقة القلبية التنفسية 
على تقليل معدالت النبض متر  3000العبات مسابقة  كما يساعد البرنامج  ،  زيادة نسبة اكسجين الدم  و    األكسجين

ساعد البرنامج التدريبي ، وأيضا    اثناء الراحة والنبض بعد المجهود البدني من خالل تطوير القدرات الوظيفية للقلب
سبة تحسن بنمتر جري وعدو  400 حيث ظهر ذلك من خالل نتائج اختبارالقصوى تحمل السرعة على تنمية 

 نسبة تحسنبمتوسط وذلك متر 3000مسابقة لالمستوى الرقمي مما انعكست تلك التطورات على ،  %  5.95
 .%  11.72 بلغت 
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