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A group of training methods affect the physical ability of the body’s
organs, thus this study aims to know the effect of training using
the (HIIT) method on some physical abilities, explosive power, and
respiratory circulatory system adequacy, and agility, strength
characterized by speed, acetyl cholinesterase enzyme and body
mass.
In this study, the researchers used the experimental method as a
way to solve the research problem, in addition to a deliberately
chosen sample of Al-Esraa University College players participating
in the Iraqi Universities Football Halls League, Rate them (10)
players. Several tests of physical abilities and body mass were also
used in order to measure and obtain the values of those variables.
A ten-week training curriculum implemented by HIIT method. Each
week, three training units, each unit time (60-80) minutes, with
training ripple (1: 2) and training intensity (85-100%).
After completing the pre-tests and implementing the curriculum
and the post-tests, the results were collected and treated
statistically. In this regard, the researchers reached several
conclusions, the most important of which were:
Training using the HIIT method and according to the scientific basis
of training contributes to the development of physical abilities,
acetyl cholinesterase enzyme, body mass, and the adequacy of the
respiratory system among university students.
Keywords: HIIT Training Method - Physical Abilities Cholinesterase Enzyme (BMI) - Adequacy of The Respiratory
Circulatory System.
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امللخص:

تتأثر قابلية أعضاء اجلسم بدنياً مبجموعة من طرائق التدريب لذا هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أتثري التدريب
ابستخدام طريقة )  ( HIITعلى بعض القدرات البدنية ،القوة االنفجارية ،كفأية اجلهاز الدوري التنفسي،
الرشاقة ،القوة املميزة ابلسرعة ،وأنزمي أستيل كولني أسرتيز ،كتلة اجلسم ،إذ استخدم الباحثون يف هذه الدراسة
املنهج التجرييب كطريقة حلل مشكلة البحث ،ابإلضافة إىل عينة اختريت ابلسلوب العمدي من العيب كلية
اإلسراء اجلامعة املشاركة يف دوري اجلامعات العراقية بكرة القدم صاالت وعددهم ( )10العبني كما
استخدمت عدة اختبارات للقدرات البدنية وكتلة اجلسم بغية القياس واحلصول على قيم تلك املتغريات كما
استخدم الباحثون منهج تدرييب ملدة عشرة أسابيع ينفذ بطريقة ) (HIITيف كل أسبوع ثالث وحدات
تدريبية زمن كل وحدة ( )80-60دقيقة وبتموج تدرييب ( )2 : 1وشدة تدريبية (.% )100-85
وبعد االنتهاء من االختبارات القبلية وتنفيذ املنهج واالختبارات البعدية مجعت النتائج وعوجلن إحصائياً
وإزاء ذلك توصل الباحثون إىل عدة استنتاجات كأن أمهها:
التدريب بطريقة)  (HIITوعلى وفق األسس العلمية للتدريب يساهم يف تطوير القدرات البدنية وأنزمي
استيل كولني اسرتيز وكتلة اجلسم وكفأية اجلهاز الدوري التنفسي لدى طلبة اجلامعات.
الكلمات املفتاحية :طريقة ( )HIITالتدريبية – القدرات البدنية – أنزمي استيل كولني أسرتيز ()BMI
– كفأية اجلهاز الدوري التنفسي.
الكلمات املفتاحية :طريقة ( )HIITالتدريبية – القدرات البدنية – أنزمي استيل كولني أسرتيز ()BMI
– كفأية اجلهاز الدوري التنفسي.
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أتثري برانمج تدرييب على وفق طريقة ( )HIITيف بعض القدرات البدنية وأنزمي أستيل كولني أسرتيز لدى العيب صاالت
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املقدمة:
لقد شغل الوسط الرايضي يف مستوى األداء واألجناز فكر الكثريين من العلماء واألكادمييني سواء كأن يف جمال تصنيع
األجهزة لتطوير األداء أو من خالل الطرق التدريبية اليت ختدم األجناز عال املستوى الذي فاق التصورات .هلذا بدأت االفكار تتوارد
من أجل حتشيد العلماء والباحثني لتقدمي األحسن يف الفعاليات الرايضية لتحقيق مسعة دولية للبلدأن املهتمة بذلك أو الستمتاع
اجلمهور املشاهد لأللعاب الرايضية عند تطور املهارات الفنية لدى الالعبني ،وعلى هذا االساس أصبح التكامل املعهود بني علماء
التدريب والفسلجة والتشريح والبيوميكأنيك والتعلم احلركي للعمل على حتقيق رايضي يتمتع بكافة القدرات البدنية والفسيولوجية اليت
تؤله إىل حتقيق املهارة اجليدة ومن مث األداء واألجناز الرايضي اجليد وهبذا أصبحت القدرات البدنية يف الواجهة احلقيقية لتنفيذ اجلهد
البدين ابستخدام الطرائق التدريبية اليت تعتمد على شدة األداء والتكرار والواثئق التدريبية فمثالً أن (حتمل) السرعة ميثل قدرة التحمل
املطلوبة ملقاومة االرهاق والتعب إىل إعادة ما تكون عند محل ثقل أقصى كثافة أو ما يقارب منها (.)%100 -85

(حممد،2006 ،

)285

وهكذا ما تتطلبه طريقة ( )HIITيف تنفيذ مفردات اجلهد البدين على وفق احلاجة الفعلية للتدريب الذي يتطلب أيضاً
القوة االنفجارية للذراعني والرجلني اليت تعتمد على أقصى شد عضلي ميكن أن ينجز يف نقطة أنقباضية واحدة.

(.)Kome, 1992, 215

وهذا لبقية القدرات واملفردات التدريبية األخرى املؤازرة ملستوى تطور القدرات اجلسمية ومن الوظيفية والبيوكيميائية.
هذا وأن البحوث أثبتت وال زالت عاملة لإلثبات يف جمال الدراسات الرايضية العلمية ابلشكل اخلاص أن التدريبات البدنية
حتدث اتثرياً فسيولوجيا على أعضاء اجلسم وأجهزته املختلفة أي أهنا تعمل على زايدة إمداد العضالت ابلدم مما يسهل على حتسن
حالة األنقباض واألنبساط العضلي للعضالت العاملة أثناء التمرين مما يساهم بشكل عام يف استمرار الرايضي يف أداءه لفرتات
املمارسة وهذا يتطلب تكيف األجهزة الوظيفية ووفقاً لألداء املطلوب من هنا جاءت مشكلة البحث اليت تكمن يف اختيار الطرائق
التدريبية اليت تؤثر يف أجهزة ووظيفة اجلسم لتكيفها ومن مث االستفادة منها يف االستمرار يف األداء على وفق توفر لألجهزة الوظيفية
للطاقة لدى العيب كرة القدم صاالت وهلذا هدفت الدراسة اىل:
 وضع برانمج تدرييب بطريقة ( )HIITلتطوير مستوى وقابلية العيب كرة القدم الصاالت ابإلضافة إىل دراسة القدراتالبدنية وأنزمي استيل كولني استريز و الكفاية الوظيفية وكتلة اجلسم املتأثرة والكفاية املؤثرة يف مستوى قيم عطاء عينة الدراسة.

الطريقة واألدوات
استخدم الباحث املنهج التجرييب كونه املنهج الذي ( يكشف العالقات السببية من أجل إعطاء صورة للوضع املوجود مهما
اختلف تصميم التجربة وشكلها).

(نوري ،رافع)58 ،2004 ،

وتكونت عينة البحث من طلبة كلية اإلسراء اجلامعة املشاركون يف دوري

اجلامعات العراقية بكرة القدم صاالت للعام ( )2022 -2021إذ بلغ عددهم عشرة العبني اثنأن للتجربة االستطالعية ومثأنية
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للتجربة الرئيسة مت اختيارهم ابلطريقة العمدية تراوحت اطواهلم بني ( )mo 0.06 +( )10.7يف حني كانت كتلة اجلسم ()65.2
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ومت استخدام ابالضافة إىل أدوات البحث عدة اختبارات وهي

Volume: 4

(.)kg()1.22+

االختيارات الوظيفية
 -اختبار مؤشر كتلة اجلسم

()Nuttall, 2015, 128

أدوات االختبار :ميزأن مع قياس الطول ،استمارة تسجيل
طريقة األداء :يصعد الفرد على امليزأن على أن يكون عارايً من مالبسه إال من اللباس الداخلي ،على أن تكون عملية الوزن صباحاً
وقبل الفطور.
التسجيل :يسجل كتلة الفرد وطوله مث يستخرج املؤشر على وفق املعادلة االتية:
( )BMAمؤشر كتلة اجلسم= الكتلة (كغم)  /مربع الطول (م)

 -اختبار أنزمي استيل كولني اسرتيز

(حسني)60 ،2015 ،

أدوات االختبار :جهاز الكشف عن األنزمي وجهاز السري املتحرك.
طريقة األداء:
جيلس املخترب على الكرسي بوضع مريح ويقوم القائم ابالختبار بسحب عينة من الدم ( )5ccلقياس قيمة األنزمي ابلراحة
وبعد االنتهاء من املنهاج التدرييب يعرض الالعبني للجهد البدين على ( )Treadmillأو ما يسمى ابلسري املتحرك فيه ينجز عمالً
بني ( )12.8-6كم ابلساعة ليتم بعد ذلك سحب عينة من الدم ( )5ccكما جرى قبل تنفيذ اجلهد لينقل الدم يف حقيبة مربدة
( )cool boxإىل املخترب لقياس نشاط األنزمي.

 -اختبار كوبر  12دقيقة

(هزاع)496 ، 2009 ،

اهلدف من االختبار :قياس كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي.
أدوات االختبار :ساعة توقيت مضمار جري ( )400 mاستمارة تسجيل.
طريقة األداء:
بعد أن يتم األداء ملدة ( 5د) بعد ذلك يطلب من الالعب الوقوف عند نقطة البداية مث تعطى إشارة البدء للوقت (12
دقيقة) يسجل مستوى املسافة اليت يقطعها الالعب ويف هناية ( 12دقيقة) تسجل املسافات املقطوعة.
التسجيل :يسجل املسافة اليت يقطعها الالعب يف زمن ( 12دقيقة) مث تقارن جبدول كوبر ليحصل على التقدير املطلوب.
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 -اختبار رمي الكرة الطبية

(أبو املكارم)208 ،1993 ،

اهلدف من االختبار :قياس القوة االنفجارية للذراعني.
األدوات :شريط قياس ،كرة طبية زنة  3كغم ،دائرة رمي.
وصف األداء :أيخذ املخترب وضع الوقوف مواجها موضع الرمي وحيمل الكرة ابليدين معاً فوق الراس مث يقوم برمي الكرة ابليدين
ألبعد مسافة بدون ثين الرجلني أو استعمال اجلذع.
التسجيل :يتم تسجل املسافة من بداية دائرة الرمي إىل أقرب أثر ترتكه الكرة الطبية على االرض ابألمتار والسنتيمرات.

 -اختبار االسناد االمامي ملدة ( /10اث)

(قاسم)156 ،1997 ،

اهلدف من االختبار :قياس القوة املميزة ابلسرعة.
األدوات :استمارة تسجيل ،أرض مستوية وبساط ،ساعة توقيت ،مسجل
وصف األداء :أيخذ املخترب وضع اإلسناد األمامي وعند مساع إشارة البدء يقوم بثين الذراعني ومدمها حىت انتهاء الزمن احملدد (/10
اث).

 اختبار النيوي للرشاقة ()Ayele, 2015, 286اهلدف من االختبار :قياس السرعة والرشاقة
األدوات :جمال الركض بطول ( )m 10وعرض ( )m 5أبقماع بعدد ( )4يف منتصف املستطيل وبينها مسافات متساوية (3
 )mويبعد االول واالخري عن خط العرض مسافة مقدارها ( 50سم)  ،ساعة توقيت ،مسجل وصافرة.
وصف األداء :إمحاء مع مترينات اطالة مدة ( 5دقيقة) يؤدى االختبار بسرعة وأبقل زمن ويتم الدوران من خلف األقماع وليس من
أمامها وحتسب احملاوالت الصحيحة من دون مالمسة االقماع.
التسجيل :يتم احتساب الزمن املستغرق من بداية االختبار حىت انتهائه ابلثانية وأعشار املئة من الثانية

إجراءات التجربة
بعد مت إجراء االختبارات اخلاصة ابلتجربة االستطالعية بتاريخ  2022 /3 /1الساعة التاسعة صباحاً واالستفادة من
املالحظات املستخلصة منها أجريت االختبارات القبلية بتاريخ  2022 /3/3الساعة العاشرة صباحاً يف قاعة التدريب لكرة القدم
صاالت وحسب تسلسل االختبارات ،بعد ذلك مت تنفيذ الربانمج التدرييب املتضمن تطبيق طريقة ( )HIITاليت تتطلب بروتوكول
تدرييب تنفذ فيه جمموعة من التمرينات يف مدة زمنية تقدر ب( 30د) من القسم الرئيسي ويتم كل مترين من لـ( 5أو  )8جمموعات.
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يتم تنفيذ كل مترين ملدة ( )60 -45 -30 -20اثنية بشدة وكثافة عالية يف هذه الثواين وأخذ راحة بني جمموعة وأخرى
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علماً أن مدة تطبيق الربانمج ملدة عشرة أسابيع يف كل أسبوع تنفذ ثالث وحدات تدريبية زمن كل وحدة من ()60-50

Volume: 4

ب(  30 -20 -15اث) على حسب نوع وشدة وكثافة التجربة.

()Rush, 2001, 91

دقيقة استخدم النموذج التدرييب ( )2 : 1استخدمت فيه الشدد التدريبية العالية الكثافة ( %)100-85املتنوعة واستخدمت يف
كل وحدة من ( )10-3متارين.
وبعد االنتهاء من مدة تطبيق الربانمج التدرييب من ( 3/16ولغأية  )5/21أجريت االختبارات البعدية بتاريخ 2022/5/23
الساعة العاشرة ويف نفس مكان وظروف االختبارات القبلية وبعد أن أجنزت عوجلت إحصائياً وكما مبينة يف نتائج البحث.

نتائج البحث
جدول ()1
يبني متغريات الدراسة واملعامل اإلحصائية املرتبطة هبا
املعامل االحصائية االختبارات القبلية
ت

متغريات البحث

االختبارات البعدية

س1

ع1

س2

ع2

ف

فع

قيمة T

الداللة

احملسوبة

االحصائية

1

كتلة اجلسم (كغم/م)

25

0.86

27.11

0.78

1.89

0.65

0.020

معنوي

2

أنزمي استيل كولني استرييز u/ml

5.22

0.83

7.44

0.73

2.22

0.71

0.010

معنوي

3

كفاية اجلهاز الدوري التنفسي

1.49

0.08

1.71

0.07

0.22

0.08

0.040

معنوي

(ميل)
4

اإلسناد االمامي ( )10اث

5.11

0.78

9

0.86

3.89

0.79

9.000

معنوي

5

القوة االنفجارية للذراعني

5

0.86

8.11

0.93

3.11

0.65

0.000

معنوي

6

رشاقة

0.92 12.89

11.11

0.93

1.78

0.60

0.020

معنوي

* معنوي عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة > ()0.05

مناقشة النتائج
من اجلدول ( )1تبني أن املتغريات موضوعة البحث حصلت على داللة معنوية يف االختبارات البعدية عنها يف القبلية وكما
ظهر ( )Sigفكتلة اجلسم كانت قيمتها أقل من ( )0.020( )0.05وكذلك أنزمي استيل كولني اسرتيز ( )0.010أقل من
( )0.05وهكذا لكفاية اجلهاز الدوري التنفسي ( )0.040واإلسناد األمامي لقياس القوة املميزة ابلسرعة للذراعني ( )10اث ،
( )0.000والقوة االنفجارية للذراعني أيضاً ( )0.000ابإلضافة إىل الرشاقة ( )0.020ويعزو الباحثون هذه النتائج إىل أتثري

التدريب إذ أن "حتديد نوع التدريبات وطبيعتها وحتديد متطلبات املنافسة ألي لعبة رايضية يعطي للمدربني جماالً واسعاً لتحديد
نوعية التدريب ووقته وكميته"(عامروكرأيداش )122 ،2019 ،لذا استخدم الباحثون على وفق ذلك تنفيذ التدريب طريقة ( )HIITاليت كانت
أمهيتها منطقية يف حتقيق املعنوية لكل املتغريات هبذه الطريقة وهذا ما أكدته دراسة ( )Bayati, 2011, 571ودراسة
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( )Driller, 2009, 110ودراسة ( )Duffield, 2006, 249إزاء هذه الطريقة (( )HIITكلما زادت السرعة والصعوبة
خالل فرتات التمرين زادت فاعليته وقلة املدة اليت حتتاجها مؤكدين أن التدريب املتواتر عايل الشدد والكثافة هل شكل حمسن من
أشكال التدريب املتواتر أو املتقطع).
كما أشارات دراسة (  )Perru, 2007, 1027أن طريقة ( )HIITهي "شكل من أشكال تدريب القلب واألوعية
الدموية" هذا ما انعكس على متغري كفاءة اجلهاز الدوري التنفسي الذي حقق فيه العبوا الصاالت بكرة القدم مسافة أكرب يف اختبار
كوبر ويف االختبارات البعدية عنها يف القبلية إضافة إىل متغري الرشاقة الذي يضم يف حمتواه تدريبات السرعة والتوافق والتوازن اليت
تتضمنها طريقة ( )HIITإضافة إىل تنفيذ حمتواها لدى عينة البحث فالرشاقة هي "القدرة املسؤولة عن تغيري وضع اجلسم واالجتاه
بسهولة وسرعة وهي قدرة مركبة من جمموعة من القدرات كالسرعة والتوازن والتوافق" ()Sharnkey, 2013, 204
وهبذا فقد استطاع الباحثون بتعاون عينة البحث والتزامها ابلتدريب من تنفيذ مفردات التدريب ووفقاً للخطة املوضوعة
لتحقيق األداء.
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 حصول تطور معنوي يف كتلة اجلسم ( )BMIبتأثر مستوى التدريب. حصول زايدة يف قيمة األستيل كولني أسرتيز بسبب التدريب املتنوع والعايل الشدة. حصول حتسن يف كفاية اجلهاز الدوري التنفسي اعتماده على مفردات الربانمج التدرييب وطريقة (.)HIIT وجود تطور معنوي ملستوى القدرات البدنية القوة املنجزة ابلسرعة والقوة االنفجارية والرشاقة لدى عينة البحث.التوصيات
 إمكانية استخدام طريقة ( )HIITلتطوير متغريات بدنية ووظيفية وبيوكيميائية أخرى. -جتريب هذه الطريقة على عينات ومستوايت أخرى.
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