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Abilities, whatever they are developed on the same level of the
procedures, ways and systems level to achieve the optimal
performance. The present study aims at using a training system of
Delorme, a training scientist, in order to know its effect on the
phosphate short ability and some other powers. It is applied on
16-17 year old youth who practice the most difficult games in the
100m – 200m track and field games.
Researchers used the experimental program as a method to solve
the problem of the study. They also used the Delorme power
training, which is, depends on the organic training with %100,
%70 and %50 velocity successively.
This was according to performance of 3 training sessions which
targets phosphate- genetic ability and some other types of power
that all contribute to achieving optimal performance for the
specimen of the study. Implementation lasted 8 weeks as per 4
training sessions a week, each of 60- 100 minutes per session.
Training waving was 1:2 and accordingly special tests were used
to measure the abilities under study. Results of the study were
later collected in the phosphate – genetic abilities and the power
stamina if leg muscles along with the maximum power of the they
muscles, the strength of the frontal and back muscles.
Following the statistical treatment, researchers came out with the
following conclusions the most important of which are:
1. Muscular power developed by using Delorme system for the
youth specimen in (100– 200)m activities.
2. Short phosphate-genetic power increases by using Delorme
system to serve performance.
Key words: Delorme System, Phosphate-Genetic Ability, Physical
Ability.
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أتثري التدريب على وفق نظام ديلورم ( )Delormeيف القدرة الفوسفاجينية القصرية وبعض أنواع القوة لدى العيب فعالية
( )200-100م شباب
رافع صاحل الكبيسي
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مخائل عواد هناب

5
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امللخص:

يتم تطور القدرات أي كانت مبستوى تطور األساليب أو الطرق أو األنظمة لتحقيق األادا األمثل وهنا
هدفت الدراسة إىل استخدام نظام تدرييب الحد علما التدريب ) (Delormeومعرفة أتثريه على القدرة
الفوسفاجينية القصرية ،وبعض أنواع القوة لعينة مبستوى الشباب بعمر ( )17-16سنة متارس اصعب
الفعاليات الرايضية يف الساحة وامليدان ( )200-100م.

وقد استخدم الباحثني املنهج التجرييب كطريق حلل املشكلة كما اهنم استخدموا نظام التدريب القوة
لـ )(Deloremاليت تعتمد على التدريبات القصوية ،بشدة ( )100%و( )%70و( )%50على
التوا يل وعلى وفق التنفيذ يف ثالث جماميع تدريبية الغاية منها التأثري يف القدرة الفوسفاجينية وبعض أنواع
القوة اليت تسهم يف حتقيق األادا أو اإلاجنا األفضل لعينة البحث .وكان التنفيذ ملدة مثانية أسابيع وألربع
وحدات تدريبية يف األسبوع من كل وحدة ( )100-60ادقيقة علما ان التموج التدرييب كان ()1:2
وإ ا ذلك مت استخدام االختبارات اخلاصة بقياس القدرات موضوعة البحث وبعد أجرائها مت احلصول
على نتائج البحث يف القدرات الفوسفاجينية وأنواع القوة وبعد إجرا املعاجلات اإلحصائية توصل الباحثني
إىل عدة استنتاجات كان أمهها:
-1تطور القدرة العضلية عند استخدام ) (Delormeلدى عينة الشباب بفعالييت (m100
وm200).
-2تزادااد القدرة الفوسفاجينية القصرية ابستخدام نظام( )Delormeادعماً خلدمة األادا .
الكلمات املفتاحية :نظام  ، Delormeالقدرة الفوسفاجينية ،القدرات البدنية.

املقدمة:
شوهدت يف السنوات االخرية من هذا العقد تطور ملحو جداً يف حركة التقدم العلم يف كافة جماالت احلياة ومن هذه
اجملاالت العلوم البدنية والرايضية املرتبطة ابلصحة واإلاجنا العايل الرايض واحلفا على القوام السليم .إذ أن ذلك ويف هذا القرن
ابلذات مرتبط بتطور األجهزة واألادوات اليت سامهت كثرياً يف تغيري حياة الفراد ويف كافة األصعدة سوا اكانت الصحة العامة
3أ .اد ، .جامعة بغدااد،
5
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املرتبطة مبحاولة التقليل من الو ن واحلفا على جسد صح أو لتحقيق اإلاجنا الرايض ابلتحميل العايل املرتبط ابألجهزة
واألادوات كما حصل يف تطور اإلاجنا ات الرايضية اخلارقة.

Issue: 4

ان ذلك مل يقف عند هذا احلال ولكن احلقيقة ترمجة األفكار الطبية واملعلومات البيوكيميائية إىل الواقع الرايض كاستخدام
التقنيات اجلزيئية البدنية يف التدريب ساهم يف خلق وظائف جسم متطورة تتماشى مع القدرات البدنية التدريبية العالية اليت تتطلب
مستوى عايل من قدرات تطورية للجها القليب الدوري التنفس واىل جها عصيب وعقل قاادر على حتقيق األادا السريع عند
تنفيذ الواجب ابإلضافة إىل أن ((الذي ميارس قدراً معتدالً من النشاط البدين سيؤادي إىل تنشيط اجلها املناع لديه مقارنة
(هزاع )2-2009
ابلشخص اخلامل))

Volume: 4

وعند هذا سنرى ان تعداد الوسائل واألادوات التدريبية سنرى التغريات الوظيفية والبيوكيميائية لدى املمارس للنشاط الرايض
وخصوصاً رايضة اإلاجنا وذلك ((لتكييف العضلة القلبية مع شدة التدريب فكلما اخنفض معدل الضغط الشرايين سريعاً ادل ذلك
على قدرة العضلة القلبية على التكيف لضغط التمرين)) )192-2005- Guyto(.من هنا جا ت مشكلة البحث واليت تكمن يف
جتريب طريقة تدريبية حديثة للتأثري يف مستوى القدرات الفوسفاجينية القصرية وبعض انواع القوة بغية معرفة االستنتاج القياس
لتطوير الالعب يف فعالييت ركض ()200 -100م ولتعد اضافة لتطور مستوى األادا املستقبل لألفرااد عينة البحث ومن مث
اجملتمع الرايض .
أهداف البحث
 وضع مترينات تدريبية على وفق نظام (اديلورم) ()Delorme معرفة أتثري التمرينات التدريبية يف القدرات الفوسفاجينية القصرية وبعض انواع القوى لالعيب ()200 -100م شبابفرض البحث
 هناك فروقات ذات اداللة احصائية يف القدرات الفوسفاجينية القصرية وبعض انواع القوة لراكض ()200 -100م شبابجماالت البحث
 اجملال البشري – عينة من راكض ( )200 -100م شباب. اجملال الزماين -للمدة من  2022 /2 /14ولغاية .2022 /4 /27 اجملال املكاين – مالعب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرايضة – جامعة بغدااد. -2إجراءات البحث
 منهج البحثاستخدم الباحث املنهج التجرييب كونه املنهج الذي ((يكشف العالقات السببية من اجل اعطا صورة للوضع املوجواد
(نوري )58-2004-
مهما اختلف تصميم التجربة وشكلها)).
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 عينة البحثمت اختيار عينة عمدية من راكض الساحة وامليدان ( )200-100م شباب إذ كانت اعمارهم ترتاوح بني ()17 -16
سنة وقد تراوحت أطواهلم بني (1.69+م) ومتوسط أو اهنم ( 60 +كغم) خضعوا مجيعهم للتصميم التجرييب ذات العينة الواحدة
(قبل – بعدي) وكان عدادهم تسعة راكضني .اثنان للعينة االستطالعية وسبعة راكضني للعينة الرئيسة).
 الوسائل واألدوات املستخدمة يف البحث .1املراجع واملصاادر العربية واألجنبية.
 .2املالحظة واستمارة مجع البياانت اخلاصة ابلبحث.
 .3ميزان طيب املاين الصنع لقياس الطول والو ن.
 .4جها قياس ضغط الدم لقياس صحة الالعب.
 .5القياسات واالختبارات اخلاصة ابلقدرة الفوسفاجينية القصرية وانواع القوة.
 .6فريق العمل املساعد.
 اختبارات البحثاختبار الوثب العمودي من الثبات

(حممد)129-1998-

 هدف االختبار :قياس القدرة الالهوائية القصرية (الفوسفاجينية) أدوات االختبار :سبورة تثبت على احلائط إذ تكون حافتها السفلى مرتفعة عن األرض ( )150سم على ان تدرج بعد ذلكمن ( )151سم إىل ( )400سم ،ماغنيزاي.
 مواصفات األداء  :يغمس املخترب اصابع اليد املميزة يف املاغنيزاي ،مث يقف حبيث تكون ذراعه املميزة جبانب السبورة ،يعمداملخترب برفع الذراع املميزة على كامل امتداادها لعمل عالمة ابألصابع على السبورة ،وجيب مالحظة عدم رفع الكعبني من على
األرض يسجل الرقم الذي مت وضع العالمة امامه .من وضع الوقوف يؤرجح املخترب الذراعني اماما عالياً مث اماما اسفل خلفاً مع
ثين الركبتني نصفاً ،مث مرجحتهما اماماً عالياً مع فراد الركبتني للوثب العموادي إىل أقصى مسافة يستطيع الوصول اليها لعمل عالمة
اخرى أبصابع اليد املميزة وه على كامل امتداادها.
 التوجيهات -1عند أادا العالمة االوىل جيب عدم رفع الكعبني من األرض كما جيب عدم رفع كتف الذراع املميزة عن مستوى الكتف
االخرى اثنا وضع العالمة ،إذ جيب ان يكون الكتفان على استقامة واحدة.
 -2للمخترب احلق يف عمل مرجحتني (اذا رغب يف ذلك) عند التحضري للوثب.
التسجيل :لكل خمترب حماولتني تسجيل له افضل مسافة يف احدامها.
القدرة الالهوائية الفوسفاجينية =  X 2.21و ن اجلسم X
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ان اختبار الضغط من االستلقا على مسطبة مستوية (البنج بريس) لقياس القوة القصوى للذراعني والكتفني

(واديع)532-1986-

اسم االختبار :اختبار الضغط من االستلقا على مسطبة مستوية (البنج بريس)
هدف االختبار :قياس القوة القصوى لعضالت الصدر والكتفني والذراعني.
األدوات :مسطبة  +ابر حديدي نة ( )20كغم نوع شنيل املاين املنشأ  +أقراص حديدية خمتلفة الو ن.
مواصفات األداء :املخترب يثين الذراعني ومدمها حىت يلمس الثقل الصدر يف اثنا الثين.
التسجيل :يؤادى االختبار ملرة واحدة فقط ،ويتم تسجيل أقصى و ن ممكن.
 اختبار الوقوف ومحل ثقل على الكتفني خلف الرقبة (القرفصاء اخللفي) يف الرجلني ومدمها ملرة واحدة لقياس القوةالقصوى لعضالت الرجلني

Issue: 4

اختبارات القوة القصوى

(حممد)51-1982-

اسم االختبار :اختبار القرفصا اخللف .
هدف االختبار :قياس القوة القصوى لديناميكية لعضالت الرجلني خالل حركة اهلبوط الكامل لألسفل مث النهوض.
األدوات:
 -1ابر حديدي نظام نة ( )20كغم نوع شنيل املاين املنشأ.
 -2أقراص حديدية خمتلفة األو ان من ( )20 ،15 ،10 ،5 ،2كغم نوع شنيل املاين املنشأ.
 -3محاالت حديدية.
اإلجراءات:
حساب و ن البار احلديدي مع حساب و ن األقراص احلديدية لكل فراد يف عينة البحث مبا يتال م واالمكانية البدنية ،ويعمد
املخترب مبسك البار احلديدي مبسافة اعرض من الكتفني بعد حتميله ابألقراص ومبساعدة فريق العمل.
مواصفات األداء:
يتصف الوضع االبتدائ هلذا االختبار بوضع الثقل على الكتفني مستنداً على الرقبة ،ويقبض عليه اليدين مبسافة أكرب من اتساع
الكتفني ويكون البعد بني القدمني بعرض الكتفني مع احملافظة على وضع الظهر مستقيما والصدر عالياً ،بعد اخذ عامواد الثقل من
احلماالت ويعمد املخترب بثين الركبتني كامال ،مث النهوض الكامل ابحلديد مع احملافظة على مواصفات الوضع االبتدائ  ،وتسجيل
نتيجة أقصى و ن ممكن.
التسجيل :يؤادى االختبار ملرة واحدة فقط ،ويتم تسجيل أقصى و ن ممكن ،إذ ينفذ ملرة واحدة أبقصى محل.
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اختبارات القوة املميزة ابلسرع
اختبار حركة الثين للذراعني الكامل إىل مستوى الصدر واملد الكامل ( )10اث:

(علي )163-1994-

اسم االختبار :اختبار الضغط من االستلقا على مسطبة مستوية (البنج بريس)
هدف االختبار :قياس القوة املميزة ابلسرعة لعضالت الصدر والكتفني والذراعني.
األدوات :مسطبة  +ابر حديدي نظام نة ( )20كغم نوع شنيل املاين املنشأ.
مواصفات األداء :بعد حساب الو ن وبشدة محل ( )%70من أقصى قوة لالعب إذ يعمد الالعب ابالستلقا الكامل للجسم
بشكل مست ٍو ،ميسك املخترب البار احلديدي مبسافة عرض (81سم)  ،مث يعمد بثين الذراعني إىل مستوى الصدر مث املد الكامل

للذراعني مع مراعاة عدم استخدام حركة الغطس اثنا حركة الثين ومس الصدر حىت ال تكون هناك أترجح يف البار اثنا أادا هذه
احلركة.
التسجيل :حيسب التكرار يف ( 10اث).
 اختبار الوقوف ومحل ثقل على الكتفني خلف الرقبة (القرفصاء اخللفي)(مؤيد)73-2005-

ثين الرجلني ومدمها لفياس القوة املميزة ابلسرعة لعضالت الرجلني
اسم االختبار :القرفصا اخللف خالل ( )10اثنية.

هدف االختبار :فياس القوة املميزة ابلسرعة لعضالت الرجلني خالل حركة اهلبوط لألسفل مث النهوض الكامل.
األدوات:
 -1ابر حديدي نظام نة ( 20كغم).
 -2أقراص حديدية خمتلفة األو ان من ( )25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،2.5 ،1كغم.
 -3محاالت حديدية عداد (.)2
مواصفات األداء:
ويتصف الوضع االبتدائ هلذا االختبار بوضع عمواد الثقل على الكتفني بعدما يعمد املخترب مبسك البار احلديدي مبسافة
عرض من الكتفني ويستند على الرقبة ويقبض غليها ابليدين مبسافة أكرب من اتساع اليدين ،ويكون البعد بني القدمني بعرض
الكتفني واحملافظة على وضع الظهر مسطحاً والصدر عالياً بعد اخذ عمواد الثقل من احلماالت ومبساعدة فريق العمل املساعد،
يعمد املخترب بثين الركبتني كامالً مث النهوض الكامل ابحلديد ألكثر عداد من املرات خالل ( )10اثنية مع احملافظة على الوضع
االبتدائ .
التسجيل -:أكرب عداد من التكرارات خالل ( ) 10اثنية.
اختبارات مطاولة القوة
 -اختبار الضغط من االستلقاء على مسطبة مستوية (البنج بريس) لغاية استنفاذ اجلهد

(عل )162-1994-

اسم االختبار  :اختبار الضغط من االستلقا على مسطبة مستوية (البنج بريس) لغاية استنفاذ اجلهد
هدف االختبار :فياس مطاولة القوة لعضالت الصدر والكتفني والذراعني.
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األدوات :مسطبة  +ابر حديدي نظام نة ( )20كغم نوع شنيل املاين املنشأ.

Issue: 4

مواصفات األداء:

Volume: 4

بعد حساب الو ن وبشدة محل ( )%50من أقصى قوة لالعب إذ يقوم املخترب ابالستلقا الكامل للجسم بشكل مست ٍو،
ميسك املخترب البار احلديدي مبسافة عرض ( 81سم)  ،مث يقوم بثين الذراعني إىل مستوى الصدر مث املد الكامل للذراعني مع
مراعاة سرعة حركة الثين ومس الصدر ،وتتم عملية االختبار حلني فقدان القوة بشكل ال يستطيع الرايض أادا حركة التمرين مرة
اخرى.
التسجيل -:حساب التكرارات لغاية استنفاذ اجلهد.
 -اختبار اجللوس من الرقود من وضع ثين الركبتني لغاية استنفاذ اجلهد

()319-1998-7

اسم االختبار -:اجللوس من الرقواد من وضع ثين الركبتني لغاية استنفاذ اجلهد.
هدف االختبار -:فياس مطاولة قوة وحتمل عضالت اجلذع البطن.
األدوات :أاداة تثبيت الرجلني  ،وساعة توقيت.
مواصفات األداء:
يستلق املخترب على الظهر مع ثين الركبتني بزاوية ( )90ادرجة مع تشابك الذراعني خلف الراس ويعمد املخترب بتثبيت
القدمني من الكاحلني مث رفع اجلذع عالياً حىت الركبتني والرجوع لألرض ،وهكذا يكرر حلني التعب.
التسجيل :حيسب عداد مرات األادا حلني التعب .
 اختبار الوقوف ومحل ثقل على الكتفني خلف الرقبة (القرفصاء اخللفي)ثين الرجلني ومدمها (التكرار حلني التعب) لقياس القوة لعضالت الرجلني

(اسامة)51-2001-

اسم االختبار :اختبار القرفصا اخللف
هدف االختبار  :قياس مطاولة وحتمل القوة الديناميكية لعضالت الرجلني خالل حركة اهلبوط الكامل لألسفل مث النهوض.
األدوات:
 -1ابر حديدي نظام نة ( ) 20كغم نوع شنيل املاين املنشأ.
 -2أقراص حديدية خمتلفة األو ان من (  )20 ،15 ،10 ،5 ،2.5كغم نوع شنيل املاين املنشأ.
 -3محاالت حديدية.
اإلجراءات:
حساب و ن البار احلديدي مع حساب و ن األقراص احلديدية لكل فراد يف اجملموعات مبا يتال م واالمكانية البدنية ،يعمد
املخترب مبسك البار احلديدي مبسافة اعرض من الكتفني بعد حتميله ابألقراص ومبساعدة فريق العمل.
مواصفات األداء :يتصف الوضع االبتدائ هلذا االختبار بوضع الثقل على الكتفني مستنداً على الرقبة ويقبض غليه ابليدين
مبسافة أكرب من اتساع الكتفني ،ويكون البعد بني القدمني بعرض الكتفني مع احملافظة على وضع الظهر مسطحاً والصدر عالياً
( ) 7اسامة كامل راتب وابراهيم عبد ربه ،رايضة املش مدخل لتحقيق الصحة النفسية والبدنية :القاهرة :ادار الفكر العريب ، 1998 ،ص .319

398

Rafea Saleh AL KUBEISI , Abdul Razzaq AL MAJEDI & Khamael Awad Nhab AL JIBOURI

بعد اخذ عمواد الثقل من احلماالت ويعمد املخترب بثين الركبتني كامالً مث النهوض الكامل ابحلديد مع احملافظة على الوضع
االبتدائ .
التسجيل :يؤادي االختبار بشدة ( ،)%50ويسجل أكرب عداد من التكرارات حىت التعب.
التجربة االستطالعية
بتاريخ  2022 / 2 /14مت إجرا التجربة االستطالعية على اثنني من العدائني ( )200-100م وذلك ملعرفة استجابة
العينة وامكانية فريق العمل املساعد وتقدير من إاجنا مهام التجربة الرئيسة وما يتعلق هبا ابإلضافة إىل تاليف األخطا ان وجدت
هذا والستفاادة الباحثون من جمرايت هذه التجربة.
 االختبارات القبليةبتاريخ  2022 / 2 /24مت إجرا االختبارات اخلاصة هلذه الدراسة .إذ مت البد ابختبار القدرة الفوسفاجينية القصرية مث
توالت االختبارات اخلاصة ابنواع القوة يف مالعب وقاعات كلية الرتبية البدنية والعلوم والرايضة وبعد اكمال االختبار مجعت النتائج
يف استمارات خاصة ملعاجلتها احصائياً.
التجربة الرئيسة
مت إجرا التجربة الرئيسة للمدة من  2022 / 2 /26ولغاية  2022 / 4 /26إذ مت اعدااد مترينات بصيغة برانمج طبق
وفقاً للقواعد االتية-:
 -1هدف التدريب التأثري يف القدرة الفوسفاجينية القوة وانواع القوة
 -2مدة الربانمج مثانية أسابيع.
 -3عداد الوحدات التدريبية اربعة وحدات أسبوعية.
 -4من كل وحدة تدريبية ( 100 -60ادقيقة)
 -5مت استخدام نظام تدريب القوة لـ( )Delore mاليت تعتمد على التدريبات القصوية بشدة ( )%100أو ( )%70أو
( )%50على التوايل
 -6التوجه التدرييب كان ()2:1
 -7استخدمت طرق التدريب التكراري الفرتي مرتفع الشدة ومتوسط الشدة
 -8استخدمت وسائل وأادوات تدريبية خمتلفة ومترينات بو ن اجلسم ،مترينات أبو ان حديدية خمتلفة ،مترينات الركض ملسافات
خمتلفة  ..وغريها
 التجربة البعدية  :بتاريخ  2022 / 4 /27مت إجرا التجربة البعدية ووفقاً لتسلسل االختبارات القبلية تبدا من قياس القدرةالفوسفاجينية القصرية وانتها اً ابختبارات القوة وقد مت هنا مراعاة الظروف كافة اليت متت هبا االختبارات القبلية .هذا وعند االنتها
من االختبارات البعدية مت مجع النتائج وعوجلت احصائياً وكما موضحة يف حتليل ومناقشة النتائج.
 -الوسائل االحصائية :مت استخدام احلقيبة االحصائية  spssملعاجلة النتائج احصائياً.
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عرض وحتليل ومناقشة نتائج القدرة الفوسفاجينية القصرية وانواع القوة
جدول ()1
يبني قيم متغريات البحث واملعاجلة االحصائية
املتغريات االحصائية
ت
متغريات البحث
1

القدرة الفوسفاجينية القصرية

2

القوى القصوى

3

4

االختبارات البعدية

االختبارات القبلية

قيمة T

س1

ع1

س2

ع2

533

15.46

440.28

10.98

ض
92.72

عض
6.67

داللة

الفروق

احملسوبة

معنوي

13.9

-للذراعني والكتفني

9.42

0.53

12.14

0.69

2.27

0.81

2.80

معنوي

 -للرجلني

18.42

0.53

22.14

0.899

3.72

0.88

4.1

معنوي

القوة املميزة ابلسرعة
 -للذراعني والكتفني

12.42

0.53

5.71

1.11

3.29

0.86

3.8

معنوي

 -للرجلني

11.71

0.75

4.57

0.53

2.86

0.98

2.90

معنوي

مطاولة القوة
 -للذراعني والكتفني

35.42

0.53

41

0.81

5.58

1.24

4.5

معنوي

 -للجذع

28.85

0.899

32.57

0.97

3.72

1.26

2.95

معنوي

 -للرجلني

31.14

1.77

34.57

0.78

3.43

1.17

2.93

معنوي

* قيمة ( ) Tاجلدولية ( )2.78امام ادرجة حرية ( )6ومستوى اداللة ()0.05
من اجلدول ( )1تبني ان هناك فروق معنوية يف متغريات الدراسة سوا كانت القدرة الفوسفاجينية اليت حققت قيمة معنوية
( )13.9( )Tمقابل ( )2.78اجلدولية مقابل ادرجة حرية ( )6وهكذا ابلنسبة ال نواع القوة سوا كانت القصوى ام القوة املميزة
ابلسرعة أو مطاولة القوة.
ويعزو الباحثون سبب هذه الفروق إىل الربانمج التدرييب املعد على وفق طريقة تدريب ( )Deloreاليت اعتمدت إىل
تسلسل استخدام الشداد التدريبية من القصوية إىل املتوسطة الشدة ابإلضافة إىل التخطيط السليم للوحدات التدريبية واسلوب
انتقا التمرينات املتنوعة يف استخدام األادوات وو ن اجلسم مما ساهم يف ((القدرة على حتسن انتاج الطاقة خالل التأثري الالهوائ
الكاليكوجني)) ()107 ، 2002 -1
وكذلك يف تطوير ((القابلية البدنية من خالل احداث التأثري على أجهزة واعضا اجلسم وحصول عملية التكييف
للمتطلبات واالعمال التدريبية))(امحد  )95-2017وهذا ما اكده ( )Macatdleمن ان ((خصوصية التدريب حتدث تكيفات خاصة
تتولد من التأثريات اخلاصة لعملية التدريب))( )268-1991 - Macatdleوهذا ما قد توضح يف نتائج اجلدول ( )1وحدوث املعنوية يف
قيم متغريات البحث املرتبطة بعملية التدريب.
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 لطريقة التدريب البدنية ( )Delormeأتثري على املتغريات موضوعة البحث لدى راكض ( )200-100م. استخدام طريقة التدريب ملدة مثانية اسابيع هلا اثر معنوي يف متغريات البحث لدى راكض ()200-100م. التدريب ألربع وحدات تدريبية أسبوعياً وبزمن قدرة ( 100 -60اد) حيدث اتثرياً معنوايً يف القدرات البدنية والفوسفاجينيةلراكض ()200-100م.
 للتموج التدرييب ( )2:1أتثري معنوي يف القدرات البدنية والفوسفاجينية لراكض ( )200-100م.التوصيات
 اعتمااد طريقة ( )Delormeالتدريبية عند التخطيط لتطوير العمل العضل للعضالت اهليكلية اعتمااد متغريات فسيولوجية وبيوكيميائية اخرى عند استخدام طريقة ( )Delormeيف تطوير القدرات البدنية -إجرا ادراسة مشاهبة على اعمار خمتلفة.
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