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 ملخص البحث 
معرفه   الى  الدراسه  تمرينات  هدفت  القدم  تأثير  كرة  لالعبي  الفسيولوجية  المؤشرات  بعض  على  حركية  توافقية 

اندية  و   الشباب. احد  الشباب وهو  لفئة  القدم  بكرة  الرياضي  الصليخ  نادي  البحث على عينة من العبي   اجري 
للموسم   البحث , وقد    2016  -2015الدرجة االولى  التجريبي لمالئمته وطبيعة  المنهج  الباحث  . وقد استخدم 

)كان   العينة  )24افراد  استبعاد  وتم  العب   )4( الرئيسية  البحث  عينة  واصبحت  العبين  قسمت  20(  العب   )
االختبارات  على  البحث  اجراءات  تضمنت  حيث   , تجريبية وضابطة  مجموعتين  الى  )القرعة(  عشوائية  بطريقة 

الدم تم تطبيق المنهج ( وبعد االنتهاء من عملية سحب  5ccالقبلية سحب عينة من الدم من كل العب بمقدار)
اجراء  ثم  ومن  اشهر  ثالثة  ولمدة  حركية  توافقية  تمرينات  على  يتضمن  والذي  الباحث  قبل  من  المعد  التدريبي 

ان المنهج . واسنتج الباحثون  الذي اجري في االختبارات القبليةاالختبارات البعدية وبنفس الطريقة ونفس التسلسل 
و  الباحث  قبل  من  المقترح  الالتدريبي  على  يؤثر  حركية  توافقية  تمرينات  يتضمن  باالتجاه الذي  القدم  كرة  عب 

انزيم  و   االيجابي في)  الضابطة  على  التجريبية  المجموعة  انزيم    CPKتفوق   ,LDH    , الكورتيزول  هرمون   ,
الدم( الباحثون بضروره    هيموغلوبين  الدم  . واوصى  االخرى  اجراء فحوصات وتحليالت مختبرية على مؤشرات 

  للكشف عن حاالت الالعبين الصحية ولجميع الفئات العمرية لالعبين.

The effect of harmonic mobility exercise into some physiological indicators  for 

young football players 

The effect of harmonic mobility exercise into some physiological indicators  for 

young football players , Research was conducted on a sample of players in ( AL 

SLEEKH) football club from the youth category , which is one of the first class teams 

for this season ( 2015-2016 ) ,The researcher used the experimental approach because 

suitability to the nature of research , the sample was 24 players were excluded 4 

players and has become the main research sample of 20 players divided by lot 

randomized in two groups , experimental and control group . 

Where research measures include tribal tests and then take a sample of blood from 

each player ( 5cc).  and starting to hold mobility performance speed test and then 

apply training methodology prepared by researcher which includes harmonic mobility 

exercises for three months  and then posttest applied by same method and same 

sequence that used in tribal tests. After data collection and unloaded and processed 

 لالعبي كرة القدم الشباب  تأثير تمرينات توافقية حركية على بعض المؤشرات الفسيولوجية 
 بحث تقدم به        

 احمد خليفة مجبلم.م                 أ. د اكرم محمد ابراهي                  د موفق اسعد محمود أ. 
 كليله التربية البدينة وعلوم الرياضه    المجمع الطبي التخصصي العراقي   المدريه العامه لتربية 

 الكرخ االولى   –جامعه االنبار                          وزارة الصحه العراقية           بغداد      
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statistically , the researcher concluded the following , The proposed training 

methodology from researcher which include harmonic mobility exercises effect into 

football players    positively  . According to this conclusions , the recommendation of 

researcher as below .make tests and laboratory analysis into another  blood indicators 

to discover players cases of health and for all players age's categories  

 الباب االول                                           
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث واهميته 1-1

المجاالت ومنها   كافة  في  النطاق  واسعة  علمية  نهضة  الحالية  المرحلة  في  العالم  يشهد 
دراسة   في  النوعي  والتطور  العلمي  البحث  اعتماد  واساسها  الرياضي  الموضوعات  المجال 

المجال  في  ووظيفتها  البشري  الجسم  بفسيولوجيا  تهتم  التي  الدراسات  اصبحت  فقد   , المختلفة 
الى  وصوال  الرياضي  االداء  تطوير  في  عليها  يرتكز  التي  االساسية  المتطلبات  من  الرياضي 

المكا والمختبري  الميداني  والبحث  العلم  يحتل  ,اذ  الرياضية  االلعاب  مختلف  وفي  نة  االنجاز 
 االولى النهما يعتبران القاعدة االساسية لتطوير هذه العملية.

الجسم   اجهزة  جميع  تشمل  مختلفة  فسيولوجية  تغيرات  الى  يؤدي  الرياضي  التدريب  ان 
تقريبا اي تغيرات فسيولوجية مركزية في الدماغ وطرفية كيموحيوية في اجهزة الجسم االخرى على  

ة وبذلك فهي تحقق التكيف الفسيولوجي ألجهزة الجسم ألداء  حد سواء وهذه التغيرات تكون ايجابي
االقتصاد   مع  عالية  وبكفاءة  الفعالية  يخدم  وبما  الحركي  االداء  سرعة  وتطوير  البدني  الحمل 
بين   وتناغم  وبتوافق  الوظيفية  االجهزة  في  العالي  التكيف  الى  الوصول  بعد  يتم  وهذا  بالجهد 

 الجهاز العضلي المنفذ لألداء وبما يخدم مواقف اللعب. الجهازين العصبي)المركزي والطرفي( و 

ان لعبة كرة القدم هذه اللعبة التي جذبت ماليين الالعبين كانوا او مدربين او باحثين او  
والنفسية   والخططية  والمهارية  البدنية  بالنواحي  تحدد  فيها  االنجازات  ولكون  او مشجعين,  علماء 

ال بدون مهارة او تطور  والفسيولوجية...وترتبط مع بعضها  بدنية  فائدة من صفة  بعض حيث ال 
فسيولوجي بدون تناغم وتوافق عضلي عصبي وهكذا. فالالعب في كرة القدم يؤدي مجموعه من  
الحركات ما بين الوقوف الكامل والركض القصوي واالنتقال ما بين مناطق اللعب داخل الملعب  

و  والحجم  الشدة  في  التغير  وهذا  مستمرة  الطاقة  وبصورة  انظمة  فان  الخر.وكذلك  وقت  من  ارد 
وقصيرا  سريعا  احيانا  التقلص  يحدث  حيث   , للطاقة  الجسم  حاجة  على  بناءا  باستمرار  تتغير 
الالزمة  الطاقة  توفر  بذلك هو  الحاسم  والعامل  اللعب  وقتا اطول حسب موقف  واحيانا يستغرق 
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وال المناسبة  الزمنية  الفترة  وفق  المطلوب  التقلص  مجموعه إلحداث  او  الحركة  فيها  تنفذ  تي 
الحركات وعندما يصل الوقود الى العضلة فانه يستهلك بوجود االوكسجين او بدونه حيث تحول  
الطاقة الكيميائية الى طاقة حركية بفعل بعض محتويات الدم سواء كان انزيمات او هرمونات او  

ك ارتأى الباحث وضع تمرينات  عوامل مشاركة في نقل الغذاء واالوكسجين للعضالت العاملة لذل
توافقية حركية والتعرف على مدى تأثيرها على بع المؤشرات الفسيولوجية ) قيد الدراسة( لالعبي  

 كرة القدم الشباب. 

 مشكلة البحث   2 -1

بالعملية التدريبية من الضروريات     لقد اصبحت دراسة الجوانب الرئيسية التي ترتبط 
الجو  هذه  ومن  نجاحها  في  من  الملحة  التدريبية  العملية  يرافق  وما  الفسيولوجي  الجانب  هو  انب 

العالي  االداء  حمل  مع  وتكيفها  الجسم  اجهزة  تطوير  على  تساعد  فسيولوجية  وتكيفات  تغيرات 
القدم وبحسب خصائص الفعالية وتباين الجهد المبذول بين اوقات  والذي يتالءم مع فعالية كرة 

عضلي  توافق  الى  تحتاج  فهي  من    المباراة  التباينات  هذه  يرافق  وما  االداء  اثناء  عال  عصبي 
ان  الباحث  ويرى  الدم  من  لعينة  المختبرية  التحليالت  في  تظهر  ان  ممكن  فسيولوجية  تكيفات 
وباألخص   قليلة  بصورة  موجودة  المختبرية  الطبية  والفحوصات  الفسيولوجية  االختبارات  موضوع 

اء وضع البرامج التدريبية للالعبين لذلك نالحظ عند  مع الفئات العمرية فلم تأخذ في الحسبان اثن 
العصبي   العضلي  التوافق  عملية  في  وقصور  نقص  هناك  ان  والمباريات  التدريبات  مشاهدة 
في   االلية  الى  الالعبين  عدم وصول  الى  الباحث  رأي  بحسب  يعود  وهذا  االداء  اثناء  لالعبين 

الراجع التغذية  واستخدام  بالحركة  تكيف حقيقي ألجهزة  االداء واالحساس  الداخلية وعدم وجود  ة 
اجراء   لعدم  وذلك  العالية  التدريبية  االحمال  على  والعضلي  العصبي  الجهاز  وباألخص  الجسم 
فحوصات واختبارات فسيولوجية وتحليالت مختبرية للوقوف على حقيقة امكانية وكفاءة اجهزة كل  

نموذج واضح للبرنامج التدريبي الذي   العب على حده لذلك حاولنا  دراسة هذه المشكلة واعطاء
والتي    الفسيولوجية   المؤشرات  بعض  االعتبار  بنظر  واخذين  علمية صحيحة  اسس  على  يبنى 
يتناسب مع   العالي والسريع وبما  تساهم بشكل فعال في زيادة كفاءة وقدرة الالعب على االداء 

 فعالية كرة القدم.  
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 هدف البحث   1-3
تمرينات  -1 تأثير  على  كرة    التعرف  لالعبي  الفسيولوجية  المؤشرات  بعض  على  توافقية حركية 

 القدم الشباب.
 فرض البحث   1-4
وجود فروق دالة احصائيا بين االختبارات القبلية والبعدية لبعض المؤشرات الفسيولوجية )قيد  -1

              الدراسة( ولصالح االختبارات البعدية.                                                    
 مجاالت البحث   1-5
 المجال البشري           1-5-1

 .  2016-2015العبي نادي الصليخ الرياضي فئة الشباب للموسم الرياضي          
 . 2016\4\ 1الى   2015\9\22من   -: المجال الزماني  1-5-2
 المجال المكاني   1-5-3

 الصليخ الرياضي(.ملعب نادي اور الرياضي )الملعب البديل لنادي  -
 شارع الكندي.-الحارثية  -بغداد -مختبر البشائر  -

  نيالباب الثا                                     
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية   -2
   منهج البحث 2-1

المنهج التجريبي كونه يمثل االختبار الحقيقي للعالقات الخاصة بالسبب استخدم الباحثون       
 ثر ويمثل االقتراب االكثر صدقا للعديد من المشكالت العلمية بصورة علمية. او اال

 عينة البحث 2-2

ان عينة البحث هي مجموعة االفراد التي يطبق عليهم الباحث تجربته )مشروع البحث(. فقد     
( العب من مستوى الشباب يمثلون نادي الصليخ الرياضي بكرة  24تم اختيار عينة عمدية بعدد )

( العبين لكون ثالثة العبين منهم كحراس  4( وقد تم استبعاد ) 2016-2015القدم للموسم) 
يث ان هناك مدرب  ومنهج خاص إلعدادهم في النادي ولكنهم شاركوا مع العينة  مرمى ح

التجريبية كمساعدين لنا اثناء تأدية بعض التمارين التي تكون بحاجة لحراس مرمى والالعب 
الرابع المستبعد كان مصاب. وقد تم اجراء التجارب االستطالعية  على عينة تتكون من اربعة  

(  20ث االصلية ولم يتم استبعادهم من العينة االصلية والبالغ عددها)العبين من عينة البح
العب, وقد قسمت عينة البحث الى مجموعتين ضابطة وتجريبية عن طريق القرعة وكان عدد 
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( يبين تجانس عينة البحث في متغيرات الطول 1( العبين. والجدول )10العبي كل عينة )
 والوزن والعمر والعمر التدريبي..

 ( يبين التجانس لعينة البحث باستخدام المعالم االحصائية 1) جدول

المعالم االحصائي                  
 للمجاميع 

 المتغيرات 

 المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة 
قيمة )ت(  
 المحسوبة 

 داللة 
معامل   الوسيط  ع س- 

معامل   الوسيط  ع س- االلتواء 
 االلتواء 

 غير دال  0,45 1,06 19 0,47 18,5 1,30 18 0,459 18.6 العمر )سنة(
 غير دال  0,41 0,13 1,75 0,03 1,746 1,12 1,73 0,025 1.758 الطول )م(

 غير دال  0,44 1,17 66 3,16 69,7 0,67 68 3,56 70.4 الوزن )كغم(
 غير دال  0,265 0,22 3,5 0,459 3,6 1,06 4 0,33 3.65 التدريبي)سنة(العمر 

 (  0,05( ومستوى داللة )18( امام درجة حرية )2,12( الجدولية )Tقيمة ) •
( تجانس العينة الضابطة وكذلك التجريبية وقد 1اذ تبين من خالل النظر الى الجدول )    

( وهذا يعني ان  2.12( المحسوبة اذ كانت جميعها اقل من الجدولية )Tتوضح ذلك  في قيم )
 الفرق عشوائي اي ان العينات متجانسة في المجموعة الواحدة او االثنان معا. 

 التجريبي.التصميم  2-3

 استخدم الباحث التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبية  والضابطة لمالئمته وطبيعة البحث 
 (2وكما مبين في الجدول رقم ).

 ( يبين التصميم التجريبي 2جدول )

 المتغير المستقل  االختبارات القبلية  مجاميع البحث 
 )التجريبي( 

 المالحظات  االختبارات البعدية 

  T2 المنهج المعد  T1 المجموعة التجريبية  
 T2 المنهج المتبع  T1 المجموعة الضابطة  

 اجهزة وادوات البحث ووسائل جمع المعلومات. 2-4
 اجهزة وادوات البحث. 2-4-1
 ( لفصل عينات الدم.Center fugeجهاز سنتر فيوج) -

 الفسيولوجية )قيد الدراسة(. جهاز انياليزر حديث لقراءة تراكيز المؤشرات  -
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 (.4جهاز ضغط ) الماني الصنع ( عدد) -
 (.40انابيب حفظ الدم)تيوبات(, قوالب ثلج ,حافظة ,قطن, ديتول, بالستر +سرنجة عدد) -
 (.4(, ساعة ايقاف نوع كوري عدد)10ملعب كرة قدم قانوني + كرة قدم قانونية عدد ) -
(م +  3× 2(+ مرمى كرة يد ) 20دها )(م وعد 1( + الواح خشبية طول )16شواخص عدد ) -

 (م. 1×1مرمى صغير )
-  ( ارتفاع  )50موانع  عدد  سم   )10( طول  اعالم   +)1.5( عدد  )10(م  عدد  +اطواق   )5 )

 (. 10(+ بخاخ سبري )ابيض( عدد )16(سم+ اطباق صغيرة عدد)50قطرها )
 وسائل جمع المعلومات   2-4-2
 المصادر والمراجع العربية واالجنبية. -
 (.6المقابالت الشخصية ملحق رقم) -
 استمارات االستبيان. -
 الشبكة العنكبوتية االنترنت. -

 تحديد المؤشرات الفسيولوجية.   2-5
تم      وقد  الفسيولوجية.  المؤشرات  من  مجموعة  تتضمن  استبيان  استمارة  بإعداد  الباحث  قام 

وفسيولوجيا   الطبية  الفسلجة  علم  في  االختصاص  وذوي  الخبراء  من  مجموعة  على  عرضها 
 ( رقم  والجدول  البحث  وطبيعة  تتناسب  التي  المؤشرات  الرياضي الختيار  هذه  3التدريب  يبين   )

 ( فما فوق. 80على نسبة اتفاق ) المؤشرات التي حصلت 
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 ( 3جدول رقم )
 يبين متغيرات البحث التي تم اختيارها من قبل الخبراء .

 
 ت

 
  عدد الخبراء المرشحين  عدد الخبراء المختصين  متغيرات البحث 

 النسبة المئوية 

 %100 10 10 ا الكورتيزون    1 
2 CPK 100 8   10 انزيم% 
3 LDH 90 9 10 انزيم% 
 %100 10 10 هيموغلوبين الدم  4

 
 االجراءات المختبرية )المؤشرات الفسيولوجية(  2-6
( في القياسات المختبرية بسحب عينة من الدم وريديًا من  1قام الباحث بمساعدة المختصين)*     

االنابيب  ( وهذه E.d.Atube(  ووضعت في انابيب مخصصة لحفظ الدم )5ccالالعبين بمقدار )
( centar fugeتحتوي على مادة مانعة لتخثر الدم وبعدها تم فصلها عن طريق جهاز سنتر فيوج) 

ووضعت في حافظة مع قوالب ثلجية وتم نقلها الى المختبر)**( لغرض قراءة التراكيز)المؤشرات  
ج التدريبي المعد الفسيولوجية( قيد الدراسة بواسطة جهاز االنياليزر الحديث  وبعد انتهاء فترة المنه

( واتباع نفس ظروف وطريقة القياس  5CCمن قبل الباحث تم سحب عينة من الدم بمقدار )
 السابق.

 التجربة االستطالعية  2-7

وفي تمام    2015\ 10\8-5( وبتاريخ  7قام الباحث وبمساعدة فريق العمل المساعد ملحق رقم)   
( العبين من عينة البحث  4عية الرابعة على )الساعة الرابعة عصرا , بإجراء التجربة االستطال

وذلك إلجراء االختبارات التي تسبق البرنامج التدريبي  والتي تتمثل في قياس الحد االقصى  ألداء  
التمرينات وقياس النبض وقت الراحة والنبض القصوى وزمن العودة للحالة الطبيعية )االسترداد(   

تم تنفيذ وحدة تدريبية كاملة لمعرفة مدى تفهم الالعبين   وعلى يومين متتاليين وفي اليوم الثالث 
لطريقة تنفيذ مفردات الوحدة التدريبية ومدى استعدادهم وتقبلهم للتمرينات التوافقية الحركية وازمنة 

 
 اوس عبد الكريم محمد : ماجستير علوم كيمائية ، مختبر الحارثية .  -)*(

 علي مؤيد عبد الواحد : ماجستير علوم تحليلية ، مختبر الحارثية.   –     

 )**( مختبر البشائر : بغداد ، الحارثية. 
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

االداء لها وبالتالي تحديد زمن الوحدة التدريبية ككل والغاية من هذه القياسات هو لغرض تحديد 
_  220بية التي يتضمنها المنهاج التدريبي على وفق معادلة العمر الزمني )شدة الوحدات التدري

 (1)العمر(

 اجراءات البحث الميدانية.  2-8
 االختبارات القبلية  2-8-1

بعد القيام بالتجارب االستطالعية واالستفادة من االخطاء التي وقع بها الباحث اثناء تطبيق       
البدء   وقبل  االستطالعية  القبلية  التجارب  االختبارات  بإجراءات  الباحث  قام  التدريبي  بالمنهاج 

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية وبنفس الظروف والتوقيتات وباألسلوب والخطوات التالية: 

وفي تمام الساعة الرابعة مساءًا وبعد حضور عينة البحث في ملعب نادي  2015  \10  \15بتاريخ  
صليخ كملعب رديف لملعب النادي واجراء التدريبات عليه  )اور( الرياضي الذي يتخذه نادي ال

( وقد تم تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بإجراءات  7وبمساعدة فريق العمل المساعد ملحق رقم)
البحث تم اجراء وحدة تدريبية  بكرة القدم وبعد ان ينهي الالعبين الوحدة يدخل الالعبين واحدا بعد 

( امتار فقط  ويكون  5تي تبعد عن مكان اجراء الوحدة التدريبية )االخر الى غرفة سحب الدم وال
( إلتمام االجراءات المتعلقة بقياس المؤشرات الفسيولوجية قيد 5ccفيه السحب وريديا بمقدار )

الدراسة وتم اتباع الخطوات التي تم توضيحها مسبقا في اختبارات البحث الخاصة باإلجراءات 
جمع هذه النتائج الخاصة بذلك في استمارة جمع المعلومات ليتم معالجتها  المختبرية وبعد ذلك تم 

 احصائيا  بعد الحصول على نتائج االختبارات البعدية. 

 المنهاج التدريبي  2-8-2
( على وفق قواعد واسس التدريب الرياضي  11بعد ان تم بناء المنهاج التدريبي ملحق رقم)   

تخدم الباحث االساليب العلمية في تطبيق المنهاج وبعد عرضه على مجموعة من الخبراء اس
 التدريبي وكما يلي:

 طبق المنهج التدريبي على العينة التجريبية فقط.  -
 استخدم الباحث المراجع والمصادر العلمية واراء الخبراء في وضعه للمنهج التدريبي.  -

 

,دار العراب ونورللدراسات والنشر الرياضي)للمستويات العليا(منظومة التدريب موفق اسعد محمود:  (1)

  .119,ص2013والترجمة, دمشق, 
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 الساعة الرابعة مساءا .  2015\ 10\ 23تم البدء بالمنهج التدريبي يوم  الجمعة المصادف   -
 .  2016\1\ 14تم االنتهاء من المنهاج التدريبي يوم الخميس المصادف   -
 ( اسبوع  وبواقع  ثالث وحدات تدريبية في االسبوع. 12كانت مدة تطبيق المنهج التدريبي ) -
 ( دقيقة. 95-80زمن الوحدة التدريبية ) -
 ( دقيقة. 80-65ريبي هو )زمن القسم الرئيسي الذي طبق الباحث خالله المنهاج التد  -
 ( في الشهر.1:3(  في االسبوع و )1:2تم تشكيل الوحدات التدريبية ) -
 ( دوائر تدريبية متوسطة. 3( دائرة تدريبية صغيرة وعلى ) 12تضمن المنهج على )  -
(% في الدائرة التدريبية المتوسطة 90-80استخدمت طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة ) -

 االولى والثانية. 
% فما فوق( في الدائرة التدريبية المتوسطة 90استخدمت طريقة التدريب التكراري بشدة ) -

 الثالثة. 
 استخدم الباحث اسلوب )التدرج والتموج( في الدوائر التدريبية الصغيرة والمتوسطة.  -
 دقيقة. \( نبضة 120-110تم تحديد الراحة على ضوء عودة النبض الى ) -
كل دائرة تدريبية متوسطة وذلك لمتابعة سير تنفيذ المنهاج   تم اجراء اختبارات بينية بعد  -

 بصورة صحيحة. 
( عند تطبيق المنهاج التدريبي وكانت 10تنوعت التمرينات التوافقية الحركية ملحق رقم) -

تتضمن جوانب بدنية ومهارية وخططية ولكن تركزت في معظمها على تطوير التوافق 
 رعة االداء الحركي بكرة القدم.العضلي العصبي بين )العين والقدم( وس

 استخدم الباحث القوانين االتية الستخراج الشدة وكما يلي: -
 العمر(. -220العمر الزمني = ) -
 .(1) نبض الراحة(  –احتياطي معدل ضربات القلب  = )اقصى معدل للنبض  -
 

 

 
 

 . 124, ص مصدر سبق ذكرهموفق اسعد محمود:   ((1
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 االختبارات البعدية  2-8-3

الرابعة مساء تم البدء باالختبارات البعدية وعند الساعة  2016\ 1\15في يوم الجمعة المصادف  
للمتغيرات البحثية قيد الدراسة وعلى وفق التسلسل والظروف واالجراءات التي اجريت في 

 االختبارات القبلية وللمجموعتين الضابطة والتجريبية وكما يلي.

البحث في وفي تمام الساعة الرابعة مساءا  وبعد حضور عينة   2016\ 1\15بتاريخ  - -
ملعب نادي اور الرياضي الذي يتخذه نادي الصليخ كملعب رديف لملعب النادي واجراء 
التدريبات عليه وقد تم تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بإجراءات البحث وبعد انتهاء اخر 

وحدة من المنهاج التدريبي بكرة القدم وبعد ان ينهي الالعب الوحدة التدريبية يدخل الالعبين  
اشرة واحدا بعد االخر الى غرفة سحب الدم والتي تبعد عن مكان اجراء الوحدة التدريبية  مب
(  إلتمام االجراءات الخاصة بقياس  5cc( امتار, ويكون فيه السحب وريديا وبمقدار )5)

المتغيرات الفسيولوجية قيد الدراسة وتم اتباع نفس الخطوات التي تم اتباعها في االختبارات  
عد ذلك تم اجراء اختبار سرعة االداء الحركي وبعد ذلك تم جمع هذه النتائج  القبلية وب 

 الخاصة بذلك في استمارة خاصة وليتم معالجتها احصائيا  مع نتائج االختبارات القبلية.
 
 الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث  2-9

 ( SPSSيبة االحصائية )تم استخراج المعاليم االحصائية لمجموعتي البحث على وفق الحق      

 الثالث الباب 

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -3

( فررري االختبرررار القبلررري والبعررردي لررردى عينرررة البحرررث cpkعررررض وتحليرررل نترررائج انرررزيم )3-1
 الضابطة.
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

 ( 4جدول) 
( في االختبارات القبلية عنها في البعدية لبحث  cpkيبين المعالم االحصائية الختبار)         

 العينة الضابطة .

 المعالم االحصائية 
 

 االختبار 

 
 االختبار القبلي 

 االختبار البعدي
  -ف    

 ع ف   
(  Tقيمة ) 

 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع     2س       1ع   1س      

C. P.K 
U/L 

 
 معنوي      6.83 7.60 51.95 1.82 120.2 8.29 68.25

 (.0.05( ومستوى داللة)9( امام درجة حرية )2.36( الجدولية )Tقيمة ) ❖
( 68.25( في االختبار القبلي كاان )C.P.K( تبين ان الوسط الحسابي إلنزيم )4ومن الجدول )    

االختبااااار البعاااادي فكااااان الوسااااط الحسااااابي ولاااانفس المتغياااار ( امااااا فااااي 8.29واالنحااااراف المعياااااري )
( 51.95ف( فاارق االوساااح الحسااابية )-( فااي حااين كااان )1.82( واالنحااراف المعياااري  )120.2)

( المحسااااوبة فقااااد تبااااين انهااااا T( وعنااااد حساااااب قيمااااة )7.60واالنحااااراف المعياااااري لفاااارق االوساااااح )
( ولماااا كانااات 0.05( ومساااتوى داللاااة)9ة )( اماااام درجاااه حريااا2.36( اماااا الجدولياااة فكانااات )6.83)

( المحسوبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفارق معناوي ويعازو الباحاث سابب هاذه الفاروق Tقيمة)
الى التدريب الذي كانت عليه عينة البحث فالبد ان التدريب قاد اثار فيهاا الاى المساتوى الموضاح فاي 

( تااانخفض وتااازداد تبعاااًا CPK" فاعلياااة انااازيم )(  وذلاااك الن 4قيماااة االوسااااح الحساااابية فاااي الجااادول)
 (1")الحتياج الجسم لمصادر الطاقة

 

 

 

 
  والفسيولوجيةفي بعض المؤشرات البيوكيميائية  القصوى مؤيد عبد الطيف علي : دراسة تأثير الجهد البدني  ((1

 . 106، ص 2008م لتجذيف )كاياك( رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 100،200لفعاليتي,
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 (  44( الى ) 21الصفحات من )  أ.د أكرم محمد ابراهيم    و م.م احمد خليفه مجبل  بحث أ.د موفق اسعد محمود  و 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

( ومناقشتها فري االختبرار القلبري والبعردي لعينرة cpkعرض وتحليل نتائج انزيم )  3-1-1-1
 البحث التجريبية

 ( 5جدول )

 ( في االختبارات القبلية عنها في البعدية لعينة البحث التجريبية .cpkيبين المعالم االحصائية الختبار)        

 المعالم االحصائية 
 

 االختبار      

 
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

  -ف
 ع ف-

(  Tقيمة ) 
 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع 2س   1ع 1س  

C. P.K 
U \ L 

 
 معنوي      12.51 10.15 127.04 6.25 194.67 8.17 67.625

 

 (. 0.05( ومستوى داللة)9( امام درجة حرية )2.36( الجدولية )Tقيمة ) ❖
( فاااااي االختباااااار القبلاااااي كاااااان CPK( يتباااااين ان الوساااااط الحساااااابي لمتغيااااار)5ومااااان الجااااادول )      

االختبااااااار البعاااااادي لاااااانفس المتغياااااار فقااااااد كااااااان ( امااااااا فااااااي 8.17( واالنحااااااراف المعياااااااري )67.62)
( فاااارق االوسااااح الحسااااابية -( فااااي حاااين كاناااات قيماااه )ف6.25( واالنحاااراف المعيااااري )194.67)
 T)( وبعد حساب قيماة )10.15( اما االنحراف المعياري لفرق االوساح الحسابية فكان )127.04)

( ومستوى 9( امام درجة حرية )2.36( اما الجدولية فكانت )12.51المحسوبة فقد تبين ان قيمتها )
( المحسوبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ويعازو T( ولما كانت قيمة )0.05داللة )

الباحث سبب هذه الفروق الى البرنامج التدريبي المعد من قبال الباحاث والاذي سااهم فاي نشااح عمال 
ه سلسالة مان التفااعالت التاي تسااهم فيهاا ( اذ ان " نشااح العضالة يرافقاCPKاالنزيمات وخصوصا )

االنزيمات كعوامل مساهمة نشطة وفعالة ، ولهاذا يازداد بصاورة واضاحة نشااح االنزيماات التاي تعمال 
 ( 1")كعوامل مساعدة في عمليات االيض بسبب التدريب 

 
 ,CPKج الطاقة الالهوائي الالكتيكي في انزيمات )احسن عبد االمير حمزه : اثر احمال تدريبية مختلفة وفقًا لنظام انت ( (1

LDHAST,94، ص 2007دسية ، االتربية الرياضية ، جامعة القية ( ، رسالة ماجستير، كل . 
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( ومناقشررتها لرردى عينررة البحررث فرري االختبررارات cpkعرررض وتحليررل نتررائج انررزيم ) 3-1-1-3
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية . البعدية

 ( 6جدول)
( فرري االختبررارات البعديررة بعديررة لعينررة البحررث الضررابطة cpkيبررين المعررالم االحصررائية الختبررار)  

 والتجريبية .

 المعالم االحصائية               
 

 االختبار 

 
(  Tقيمة )  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 االحصائيةالداللة   المحسوبة 

 2ع 2س   1ع 1س  

C. P.K 
U \ L 
 

 معنوي  32.37 1.82    5 120.2 6.25 194.67

 

 (.  0.05( ومستوى داللة)18( امام درجة حرية )2.12( الجدولية )Tقيمة ) ❖
( للعينااة التجريبيااة فااي االختبااار (C. P.K( يتبااين ان الوسااط الحسااابي إلناازيم 6ماان الجاادول )      

( امااااا العينااااة الضااااابطة فكااااان الوسااااط 6.25( امااااا االنحااااراف المعياااااري فكااااان )194.67)البعاااادي 
( ولادى اجاراء 1.82( واالنحاراف المعيااري )120.2الحسابي لنفس المتغير وفاي االختباار البعادي )

(فاي حاين كانات الجدولياة 32.37( فقد تبين ان قيمتهاا )Tالعمليات االحصائية للحصول على قيمة)
( المحسااوبة اكباار ماان T( ولمااا كاناات قيمااة )0.05( ومسااتوى داللااة )18رجااة حريااة )( عنااد د 2.12)

الجدوليااة فهااذا يعنااي ان الفاارق معنااوي ويعاازو الباحااث ساابب هااذه الفااروق التااي ظهاارت بشااكل كبياار 
لصالح العينة التجريبية حيث توضح االوسااح الحساابية ذلاك الاى ان البرناامج التادريبي للباحاث كاان 

الاااى التمريناااات التوافقياااة الحركياااة تمريناااات متعلقاااة بسااارعة االداء الحركاااي والتاااي يتضااامن باإلضاااافة 
( وهاذا ماا أكاده ATPساهمت هي االخارى بارتفااع هاذا االنازيم وذلاك للحاجاة الكبيارة إلنتااج الطاقاة )

TmsandersandcmBloor  ( حيث " يزداد تركيز انزيم(CPK الموجود فاي العضاالت بةياة انتااج
جهد العضلي المطلوب وتعد زيادة  نسبته في الدم مؤشار علاى نشااح هاذا االنازيم فاي الطاقة ألداء ال
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. باإلضافة الى ذلك فأن تناوع النشااح ( 1")الجسم بصفه عامة  وفي العضالت العاملة بصفة خاصة 
( " ماان ان Melin Bالبادني وهدفاه المحاادد يسااهم فااي ارتفااع االناازيم فاي العضااالت وهاذا ماا أكااده )

( يعااود الااى طبيعااة مكونااات االحمااال المسااتخدمة والتااي تتطلااب تحرياار سااريع (C. P.Kزيم زيااادة اناا
يعااد ماان العواماال المهمااة والمباشاارة فااي االسااراع  بتحرياار الطاقااة فااي  CPK) للطاقااة اذ ان اناازيم )

 .(2")( ATPالجسم عن طريق اعادة بناء )

 ( ومناقشتهاLDHعرض وتحليل نتائج أنزيم ) 3-1-2

( في الدم ومناقشتها في االختبارات القبلية والبعدية LDHعرض وتحليل نتائج انزيم )3-1-2-1
 لدى العينة الضابطة .

 ( 7جدول )

 ( في االختبارات القبلية والبعدية لدى العينة الضابطة.LDHيبين المعالم االحصائية الختبار انزيم )           

 المعالم االحصائية 
 
 

 االختبار 

 
 االختبار القبلي     

 االختبار البعدي   
  -ف  

 ع ف   
(  Tقيمة ) 

 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع 2س      1ع     1س      

LDH 
MM/I 

 معنوي   4.78 6.005 28.70 25.16 317.375 14.52 288.67

 ( .  0.05( ومستوى داللة)9( امام درجة حرية )2.36( الجدولية )Tقيمة ) ❖
( لدى العيناة الضاابطة فاي االختباار LDH( يتبين ان الوسط الحسابي إلنزيم )  7من الجدول )      

( امااااا فااااي االختبااااار البعاااادي فكااااان الوسااااط 14.52واالنحااااراف المعياااااري )( 288.67القبلااااي كااااان )
( فااارق -( فاااي حاااين كاااان )ف25.16( واالنحاااراف المعيااااري )317.375الحساااابي لااانفس المتغيااار )

( وعنااد حساااب 6.005( واالنحااراف المعياااري لفاارق االوساااح الحسااابية)28.70االوساااح الحسااابية )
( 9( اماام درجاة حرياة )2.36( اماا الجدولياة فكانات )4.78ا )المحسوبة فقد تبين ان قيمتهT)قيمة )

( المحساااوبة اكبااار مااان الجدولياااة فهاااذا يعناااي ان الفااارق T( ولماااا كانااات قيماااة )0.05ومساااتوى داللاااة )

 

 (1) Tm sanders and cm Bloor: Effects of En durance Exercise on serum Enzymi.              
(2)Melin B. Konlmann: com parison of passive heat orexerciseinduced de hydration on renal 

water:(us.A,APPIPhysoi2001)p25.                                                                        
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معناوي ، وهاذا يعناي ان عيناة البحاث الضاابطة كاناات تعمال بجاد ولكان بغيار هادف اي كانات تااؤدي 
لاااى االسااالوب العلماااي المااارتبط بتنمياااة وتطاااوير القااادرات ولكااان لااايس بتمريناااات الباحاااث التاااي تعتماااد ع

التوافقية العضلية العصبية وهذا ما أكده     ) حسين عبد االمير( مان ان التمريناات المساتخدمة لهاا 
التاأثير الفعاال وااليجاابي فاي نشااح الالعباين مان خاالل بيوكيماوياة الفسالجة الداخلياة لجسام االنسااان 

( LDHلمقاسة بالنسبة لألنزيمات واالختبارات البدنية وذلك بزياادة انازيم)التي ظهرت في االختبارات ا
( "1) . 

( فررري الررردم ومناقشرررتها فررري االختبرررارات القبليرررة LDHعررررض وتحليرررل نترررائج انرررزيم ) 3-1-2-2
 والبعدية لدى العينة التجريبية .

 ( 8جدول )

 ( في االختبارات القبلية والبعدية لدى العينة التجريبية.LDHيبين المعالم االحصائية الختبار انزيم )          

 المعالم االحصائية             
 

 االختبار 

 
 االختبار القبلي 

 االختبار البعدي  
  -ف    

 ع ف   
(  Tقيمة ) 

 المحسوبة 
الداللة      

 االحصائية 
 2ع   2س      1ع     1س      

LDH    
  MM/I 

 
 معنوي    15.11 8.009 121.1   1 21.72 408.225 23.576 287.125

 ( .  0.05( ومستوى داللة)9( امام درجة حرية )2.36( الجدولية )Tقيمة ) ❖
( لااادى العيناااة التجريبياااة فاااي االختباااار LDH( يباااين ان الوساااط الحساااابي لمؤشااار انااازيم ) 8الجااادول) 

( امااا فااي االختبااار البعاادي فكااان الوسااط 23.576( واالنحااراف المعياااري )287.125القبلااي كااان ) 
( فاارق -( فااي حااين كاناات )ف21.72( واالنحااراف المعياااري )408.225الحسااابي لاانفس المتغياار )

( وعناد حساااب 8.009( واالنحااراف المعيااري لفاارق االوسااح الحسااابية )121.1االوسااح الحساابية )
( 9( عناد درجاة حرياة )2.36( اماا الجدولياة فكانات   )15.11ه ان قيمتها)( المحسوبة تبينTقيمة )

( المحساااوبة اكبااار مااان الجدولياااة فهاااذا يعناااي ان الفااارق T( ولماااا كانااات قيماااة )0.05ومساااتوى داللاااة )
معنوي ويعزو الباحث سبب هذه الفرق الى مستوى البرنامج التادريبي الاذي تضامن تمريناات سااهمت 

 
 . 97مصدر سبق ذكره, ص  : حمزة حسن عبد االمير ((1
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( اذ ان هااذا " االناازيم يتااأثر بزيااادة LDHلااذي انعكااس علااى نشاااح االناازيم )فااي التكيااف الفساايولوجي ا
التاادريب وزيااادة الحماال الباادني حيااث يوجااد هااذا االناازيم فااي القلااب والعضااالت والكليااة والكبااد والاادماغ 

 (1" )وكريات الدم الحمراء ويكون نشاطه اكثر ما يكون في االلياف العضلية 

( فررري الررردم ومناقشرررتها فررري االختبرررارات البعديرررة LDHم )عررررض وتحليرررل نترررائج انرررزي 3-1-2-3
 للمجموعتين الضابطة والتجريبية .

 (   9جدول) 
للمجموعتين  ( في االختبارات القبلية والبعديةLDHيبين المعالم االحصائية الختبار انزيم )

 الضابطة والتجريبية .   

 المعالم االحصائية             
 

 االختبار 

 
 التجريبية العينة 

(  Tقيمة )  العينة الضابطة 
 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع   2س     1ع   1س    

LDH 
MM/I 
 

 معنوي  15.46    25.16 317.37 21.72 408.225

 ( . 0.05( ومستوى داللة) 18( امام درجة حرية ) 2.36( الجدولية ) Tقيمة )  ❖

( للعينااااة التجريبيااااة فااااي LDH( يتاااابن ان قيمااااة الوسااااط الحسااااابي لمتغياااار ) 9ماااان الجاااادول )        
( اماا العيناة الضاابطة ولانفس المتغيار 21.72( واالنحاراف المعيااري )408.225االختبار البعادي )

( المحساااوبة فقاااد وجاااد ان T( وعناااد حسااااب قيماااة )25.16واالنحاااراف المعيااااري )( 317.37فكاااان )
( 0.05( ومساتوى داللاة )18( اماام درجاة حرياة )2.12( في حين كانت الجدولياة )15.46قيمتها )

( المحسااوبة اكباار ماان الجدولياة فهااذا يعنااي ان الفاارق معنااوي ولصااالح المجموعااة Tولماا كاناات قيمااة )
تائجها في قيم االوساح الحسابية في االختبار البعدي ويعزو الباحث سبب تلك التجريبية التي بينت ن

الفروق الى االمكانية الفسيولوجية لتكيف وتطبع العضالت على تحمل الالكتيك ومان ثام تحليلاه مان 
( الى بايروفيك ومن ثام العاودة  الاى الساكر وهاذا ماا اكاده )بهااء الادين ساالمة( مان LDHقبل انزيم )

( الاى LDHمية الكبيرة من الكلوكوز ساوف تتحاول الاى بايروفياك والاذي يتحاول بفعال انازيم )ان " الك
وهااذا مااا يوضااح عماال فعاال االناازيم باالتجاااه الااذي يساااهم فااي انتاااج الطاقااة بعااد تحوياال  (2" )الكتيااك 

( يعكاااس درجاااة تحليااال LDHالالكتياااك ثانياااة باالتجااااه المعااااكس الاااى بايروفياااك والحقيقاااة فاااأن انااازيم )
 

،  ، القاهرةز الكتاب للنشرك، مر  للتدريب ونظريات تطبيقها  الفسيولوجيةاالسس كمال الدين درويش واخرون :  ((1
 . 46، ص1998

(1)Vonder A, sherman . j. 8 Luclano D : Musclein human  hysio loyy and mechan. Sms 

.                                                                              Gvew-Ed;(Mc thofbody fun ction chaeter ll,7                .                                                                                                                                  
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الكاليكااوجين اذ وجااد ان المجهااود العضاالي يعماال علااى زيااادة نشاااح هااذا االناازيم فااي الاادم لهااذا يعااد 
( في التمثيل الغذائي لحاامض الالكتياك LDHدرة الالهوائية الطويلة اذ يساعد نشاح انزيم )مؤشر للق

 .  (1")لهذا فأن اي زيادة في نشاح هذا االنزيم يصاحبها زيادة في التخلص من الالكتيك 
 عرض وتحليل نتائج هرمون الكورتيزول ومناقشتها  3-1-3

لهررا ومناقشررتها فرري االختبررارات القبليررة والبعديررة لعينررة البحررث عرررض نتررائج هرمررون الكررورتيزول وتحلي 3-1-3-1
 الضابطة.

 (  10جدول)
 يبين المعالم االحصائية هرمون الكورتيزول في االختبارات القبلية والبعدية لدى العينة البحث الضابطة.

 المعالم االحصائية               
 

 االختبار 

 
 االختبار البعدي     االختبار القبلي    

  -ف  
 ع ف   

(  Tقيمة ) 
 المحسوبة 

الداللة     
 االحصائية 

 2ع   2س      1ع     1س      

 زول الكورتي
Mg/mi                

 
 معنوي      6.84 1.68 11.5 11.18 93.95 12.41 82.45

 ( . 0.05( ومستوى داللة)9( امام درجة حرية )2.36الجدولية ) ❖

( 82.45( يتبين ان الوسط الحساابي لمؤشار الكاورتيزول فاي االختباار القبلاي كان ) 10من الجدول )
االختبااااار البعاااادي فكااااان الوسااااط الحسااااابي لاااانفس المتغياااار ( امااااا فااااي 12.41واالنحااااراف المعياااااري )

( 11.5( )-( فاااي حاااين كاااان فااارق االوسااااح الحساااابية )ف11.18( واالنحااراف المعيااااري )93.95)
( 6.84( تباين انهاا قيمتهاا )T( وبحساب قيمة )1.68واالنحراف المعياري لفرق االوساح الحسابية )

( T( ولماال كاناات قيمااة )0.05( ومسااتوى داللااة )9)( امااام درجااه حريااه 2.36امااا الجدوليااة فكاناات )
المحسااوبة اكبااار مااان الجدولياااة فهااذا يعناااي ان الفااارق معناااوي ويعااازو الباحااث سااابب هاااذه الفاااروق الاااى 
مستوى التدريب البدني التي كانت علية عينة البحث الضابطة حتى وان كان مستوى التطور محدود 

وفاق حاجاة االداء البادني والمهااري لاذا يارى الباحاث اذ يتأثر هرمون الكورتيزول بالجهد البدني علاى  
وان كانااات الداللاااة معنوياااة  لقيماااة الكاااورتيزول لااادى عيناااة البحاااث الضاااابطة اال انهاااا لااان ترقاااى الاااى 
مستوى الشدة التي يكون عليها التادريب وهناا يمكان ان " يزياد انتااج هرماون الكاورتيزول كارد طبيعاي 

( 2")وضروري في الجسم
. 

 
th, ed 8s London, chu  Broy H. G, Biochemistry,for medical  ( students) 8-v-Thorpew (2)

rclmll ITD, 1994, P40.                                                                                                                                    .                                                                                                                                     
                                       

 . 162.ص ،مصدر سبق ذكره  غايتون وهول :  ((2
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وتحليل نتائج هرمون الكرورتيزول ومناقشرتها فري االختبرارات القبليرة والبعديرة   عرض  3-1-3-2
 لعينة البحث التجريبية.

 ( 11جدول) 
 يبين المعالم االحصائية هرمون الكورتيزول في االختبارات القبلية والبعدية لدى العينة البحث التجريبية. 

 المعالم االحصائية             
 

 االختبار 

 
 االختبار البعدي   االختبار القبلي   

  -ف  
 ع ف   

(  Tقيمة ) 
 المحسوبة 

 الداللة 
 االحصائية 

 2ع 2س   1ع 1س    

 الكورتيزول 
Mg/mi   I 

 
 معنوي  7.99 5.83 46.6 20.02 129.97 17.59 83.37

 (.   0.05( ومستوى داللة) 9( امام درجة حرية ) 2.36الجدولية )  ❖
( يتباااين ان الوساااط الحساااابي لمؤشااار الكاااورتيزول وفاااي االختباااار القبلاااي كاااان  11مااان الجااادول )     

( اماا فاي االختباار البعادي ولانفس المتغيار فقاد كاان الوساط 17.59( واالنحراف المعياري )83.37)
( -( فاي حاين كاان فارق االوسااح الحسااابية )ف20.02( واالنحاراف المعيااري )129.97الحساابي )

( المحسااوبة يتبااين ان T( وعنااد حساااب قيمااة )5.83نحااراف المعياااري لفاارق االوساااح الحسااابية )واال
( ولماااا 0.05( ومسااتوى داللاااة )9( عناااد درجااة حرياااة )2.36( اماااا الجدوليااة فكانااات )7.99قيمتهااا )

( المحساااوبة اكبااار مااان الجدولياااة فهاااذا يعيناااي ان الفااارق معناااوي ويعااازو الباحاااث هاااذه Tكانااات قيماااة )
ى مفردات البرنامج التدريبي التي اظهرت انها مؤشر لعيناة البحاث وذلاك مان خاالل ارتفااع الفروق ال

الكااورتيزول الماارتبط بالحاجااة الااى االيااض الغااذائي وبالتااالي انتاااج الطاقااة وهااذا مااا أكااده )احمااد نصاار 
وتحااات تاااأثير اداء الجهاااد البااادني يسااااعد الكاااورتيزول علاااى سااارعة عملياااات التمثيااال  ))الااادين ( بأناااه 

الغذائي ، والسيما ما يتعلق بالكربوهيدرات اذ يعمل الهرماون علاى اساراع عملياات تحويال كاليكاوجين 
 .(1") ((الكبد الى كلوكوز فترتفع نسبة الكلوكوز في الدم

عرررررض وتحليررررل نتررررائج هرمررررون الكررررورتيزول ومناقشررررتها فرررري االختبررررارات البعديررررة  3-1-3-3
 والتجريبية .للمجموعتين البحث الضابطة 

 
 
 
 
 

 
 .123، ص مصدر سبق ذكره نصر الدين سيد: احمد ( (1
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 (  12جدول) 
 يبين المعالم االحصائية هرمون الكورتيزول في االختبارات للمجموعتين البحث الضابطة والتجريبية .      

 المعالم االحصائية              
 

 االختبار 

 
(  Tقيمة )  العينة الضابطة  العينة التجريبية 

 المحسوبة 
 الداللة 

 االحصائية 
 2ع   2س      1ع   1س      

LDH   
MM/I      I   

 
 معنوي      8.93 11.18 93.95 20.02 129.97

 ( . 0.05( ومستوى داللة) 18( امام درجة حرية ) 2.12( الجدولية ) Tقيمة )  ❖

( يتبين ان الوسط الحسابي لهرمون الكورتيزول للعينة التجريبية في االختباار  12من الجدول )       
( اما بالنسبة للعينة الضابطة ولانفس المتغيار 20,02( واالنحراف المعياري )129.97البعدي كان )

وعناااد ( 11.18( واالنحاااراف المعيااااري )93.95فقاااد كاااان الوساااط الحساااابي فاااي االختباااار البعااادي )
( اماااام 2.12( فاااي حاااين كانااات الجدولياااة )8.93( المحساااوبة فقاااد وجاااد ان قيمتهاااا )Tحسااااب قيماااة )
( المحسااوبة اكباار ماان الجدوليااة فهااذا T( ولمااا كاناات قيمااة)0.05( ومسااتوى داللااة )18درجااة حريااه )

يعناي ان الفاارق معناوي ولصااالح المجموعاة التجريبيااة اذ توضاح االوساااح الحساابية ذلااك. فالمجموعااة 
التجريبيااة خضااعت الااى شاادة تدريبيااة بدنيااه ومهاريااة )تمرينااات توافقيااة حركيااة( ساااهمت فااي ارتفااااع 
الكاورتيزول لادى العينياة التجريبيااة وذلاك الن جسام االنسااان ومثلماا هاو معااروف يخضاع الاى التنظاايم 

هنااك  البيولوجي وخصوصًا ما يتعلق بالتوافق باين عمال الجهااز العصابي والغادد الهرمونياة والحقيقاة 
ناوع مان التادرج فاي تنظايم الكاائن الحاي لوظائفااه بادءا مان الخلياة وانتهااء بالجهااز العصابي المركاازي 

. اي ان تفاعل الغدد مع الجهاز العصبي ناتج من تأثير الغادد فاي الخالياا عان  (1)والعكس صحيح  
طرياق هرموناتهاا . باإلضاافة الاى ذلاك فاان "ممارساة الرياضاة بغاض النظار ان كانات تمريناات القاوة 

. والن الباحث اساتخدم اناواع مختلفاة (2)او التمارين الهوائية فسيتحرر الكورتيزول حسب شدة التمرين"
لتمرينااات وبشاادد تدريبيااة مختلفااة ماان اجاال زيااادة قاادرة العااب كاارة القاادم وعلااى وفااق الحاجااة الااى ماان ا

 
   .217. ص1997، القاهرة ,المصرية النهضة، مكتبة 1، حعلم النفس البيولوجيسامي عبد القوي :  ((1
 (2) Rathee sudsuang, Effect of Budd hist medita tion on- serum cortisol and total protein   

  levels, dlood pressur, pulse- rate, lung volume and reac tion time: cphysio logy 8s       
Behaviar, Volume 50, lssue3, 1991)p.543.                                                  .              
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الجهاااد البااادني والمهاااااري فاااي المنافساااة فقااااد ارتفعااات قيمااااة الكاااورتيزول للعيناااة التجريبيااااة عنهاااا لاااادى 
 الضابطة.

 ( ومناقشتهاHbعرض وتحليل نتائج هيموغلوبين الدم) 3-1-4

اختبررار الهيموغلرروبين الرردم ومناقشررتها فرري االختبررار القلبرري عرررض وتحليررل نتررائج 3-1-4-1
 والبعدي لعينة البحث الضابطة.

 (13جدول) 
 ( في االختبار القبلي والبعدي للعينة الضابطة . Hbيبين المعالم االحصائية لمؤشر الهيموغلوبين )          

 المعالم االحصائية 
 

 االختبار 

 
 البعدياالختبار  االختبار القبلي 

 -ف    
 

 ع ف-
(  Tقيمة ) 

 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع   2س      1ع     1س     

 معنوي  14.18 0.41 14.35 0.46 0.17 0.05 3.38 (Hbالهيموكلوبين )

 

 (. 0.05( ومستوى داللة) 9( امام درجة حرية ) 2.36( الجدولية ) Tقيمة )  ❖
( يبين ان الوسط الحسابي لهيموغلوبين الادم فاي االختياار القبلاي وللعيناة الضاابطة كاان  13الجدول )

 (14.35( امااا فااي االختبااار البعاادي فكااان الوسااط الحسااابي)0.41)( واالنحااراف المعياااري 14.18)
( واالنحااااراف 0.17( )-( فااااي حااااين كااااان فاااارق االوساااااح الحسااااابية )ف0.46واالنحااااراف المعياااااري)

( 3.38(المحسوبة تبين انه قيمتها )T( وعند حساب قيمة)0.05المعياري الفرق االوساح الحسابية )
( T( ولمااا كاناات قيمااة )0.05( ومسااتوى دالليااة )9جااه حريااة )( امااام در 2.36امااا الجدوليااة فكاناات )

اكبااار مااان الجدولياااة فهاااذا يعناااي ان الفااارق معناااوي ويعااازو الباحاااث سااابب هاااذه الفاااروق الاااى البرناااامج 
التاااادريبي الااااذي وضااااعه الماااادرب للعينااااة الضااااابطة اذ انااااه لاااام يصاااال بهااااا الااااى التطبااااع او التكيااااف 

يموغلوبين لالنتقال الى المقاوماة الحقيقياة للجهاد البادني الفسيولوجي الذي يخلق بيئة جيده وعالية لله
اي  لاام يصاال الااى المسااتوى الااذي يساااهم بشااكل كبياار فااي ايصااال االوكسااجين الااى الخليااة إلمكانيااة 
تحمل الجهد العالي وان معنويه الفروق قد تكون سابب العملياات التدريباة التراكمياة للبرناامج التادريبي 

 الذي وضعه المدرب .
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عرررض وتحليررل نتررائج اختبررار هيموغلرروبين الرردم ومناقشررتها فرري االختبررار القبلرري  3-1-4-2
 والبعدي لعينة البحث التجريبية.

 (14جدول )
 ( في االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية .Hbيبين المعالم االحصائية لمؤشر الهيموغلوبين )       

 المعالم االحصائية           
 

 االختبار 

 
 االختبار البعدي     االختبار القبلي    

  -ف  
 ع ف-

(  Tقيمة ) 
 الداللة االحصائية  المحسوبة 

 2ع 2س   1ع 1س  

 معنوي   14.25 0.51 15.15 0.45 0.9 0.12 7.44 (Hbالهيموغلوبين ) 

 ( . 0.05( ومستوى داللة) 9( امام درجة حرية ) 2.36( الجدولية ) Tقيمة )  ❖

( للعينااة التجريبيااة وفااي Hb( يتبااين ان الوسااط الحسااابي لمؤشاار الهيموكلااوبين )14ماان الجاادول )   
( اماا فاي االختباار البعادي فكاان الوساط 0.51واالنحراف المعيااري )( 14.25االختبار القبلي كان )

( فارق -(  فاي حاين كانات قيماة )ف0.45( واالنحاراف المعيااري )15.15الحسابي لانفس المتغيار )
( T( وعنااااد حساااااب قيمااااة )0.12( واالنحااااراف المعياااااري لفاااارق االوساااااح )0.9االوساااااح الحسااااابية )

( ومساتوى داللاة 9( اماام درجاة حرياة )2.36الجدولياة فكانات ) ( اما7.44المحسوبة فقد تبين انها )
( المحساااوبة اكبااار مااان الجدولياااة فهاااذا يعناااي ان الفااارق معناااوي ويعااازو T( ولماااا كانااات قيماااة )0.05)

الباحااث ساابب هااذه الفااروق الااى مفااردات البرنااامج التاادريبي الماارتبط بنظاميااة العماال وخصوصااا عنااد 
ما زاد من امكانية تكون الهيموغلوبين ومثال زياادة قيمتاه وهاذا ماا التخطيط لتنفيذ الوحدات التدريبية م

( ماان ان " التاادريب الماانظم يااؤدي الااى زيااادة كميااة الهيموغلااوبين الااذي 1994اكااده )علااي الهرهااوري, 
يسااتخدم كاحتياااطي لنقاال االوكسااجين فضااال عاان زيااادة نساابة الكثياار ماان المااواد العضااوية واالمااالح 

 (  1")يجابي في العمل العضلي المعدنية ذات التأثير اال
 
 
 
 

 
 .27، ص1994، , بنغازي يونس ر، منشورات جامعة قا1،ط ريب الرياضي دعلم التعلي بن صالح الهرهوري : ( (1
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ومناقشررررتها لالختبررررارات البعديررررة  Hb)عرررررض وتحليررررل نتررررائج هيموغلرررروبين الرررردم ) 3-1-4-3
 لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية

 ( 15جدول )

( لدى عينة البحث في االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة  Hbيبين المعالم االحصائية هيموغلوبين الدم )            
 والتجريبية. 

 المعالم االحصائية            
 

 االختبار 

 
 العينة التجريبية 

 العينة الضابطة 
 الداللة االحصائية  ( المحسوبة Tقيمة )  

 2ع     2س      1ع 1س  

(غم  Hbهيموكلوبين الدم ) 
 مل 100/ 

 معنوي  7.03 0.46 14.35 0.45 15.15

 ( . 0.05( ومستوى داللة) 18( امام درجة حرية ) 2.12( الجدولية ) Tقيمة )  ❖
( للعيناة التجريبياة  Hb( يبين ان قيماة الوساط الحساابي الختباار الهيموغلاوبين الادم )15الجدول)

( اماا للعيناة الضاابطة مكاان الوساط 0,45( واالنحاراف المعيااري )15,15في االختباار البعادي )
( وعناااد 0,46( واالنحاااراف المعيااااري )14,35الحساااابي فاااي االختباااار البعااادي ولااانفس المتغيااار )

( 18)( امااا درجااه حريااة 12,18( فااي حااين كاناات الجدوليااة )7,03( وجااد ان قيمتهااا )Tحساااب )
( المحسوبة اكبار مان الجدولياة فهاذا يعيناي ان الفارق T( ولما كانت قيمة )0,05ومستوى داللة )

معنااااوي ولصااااالح المجموعااااة التجريبيااااة والتااااي تبيناااات نتائجهااااا  فااااي قاااايم االوساااااح الحسااااابية فااااي 
االختبار البعدي ويعزو الباحاث سابب هاذه الفاروق الاى البرناامج التادريبي الاذي سااهم فاي تحفياز 

اليااا وانسااجة الجساام الااى التهيااؤ السااتقبال الجهااد المفااروض عليهااا باألساالوب الااذي يساااعد فااي خ
انجاز الجهد البدني والمهاري لالعب كرة القدم بحيث يتم العمل بدون خسائر تاذكر لتلاك الخالياا 

د خصوصا اذا علمنا انه " وعند اجراء تمرين بدني ولفترة طويلة فان تركيز هيموغلوبين الدم يزدا
بشكل بسيط عما هو عليه قبل اداء التمرين نتيجة لفقدان كميات من سوائل الجسم والتي تنعكس 

( بزياادة عادد كرياات الادم الحماراء فاي Hbعلى سائل البالزما عندما يقل حجم الدم فتزداد نسابة )
 (1")مليلتر من الدم100

 
, 2010، , البصرة، مطبعة النخيل2، ح ى الرياضينداالسس الفسيولوجية للجهاز التنفسي لجاسم مسلم : عمار  ((1

 .93ص
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 الرابع  الباب 
 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات  4-1

المنهج التدريبي المقترح من قبل الباحث والذي يتضمن تمرينات توافقية حركية ولثالث  -
( دقيقة يؤثر على العب كرة القدم  90-80وحدات تدريبية في االسبوع وبزمن من ) 

 باالتجاه االيجابي. 
(% يكون ناجح جدا من 100-90(% ومن )90-85المنهج التدريبي المنفذ بشدة ) -

 ظر الباحث في تغيير مستوى االداء لالعب.وجهة ن
اختيار الطرق التدريبية )الفتري المرتفع الشدة والتكراري( كانت سبب في نجاح تنفيذ   -

 المنهاج التدريبي.
( بين االسابيع في مرحلة االعداد  1:3( داخل االسبوع و)1:2اختيار التموج التدريبي)  -

مرار العب كرة القدم في نجاحه بتحمل الخاص والمنافسات التجريبية كان سبب في است
 الجهد خالل فترة التدريب واالداء.

 للتجريبية عن الضابطة. CPKحصول نشاح معنوي إلنزيم   -
لدى العينة التجريبية عن الضابطة اعطى صورة عن تأثر مستوى  LDHارتفاع انزيم   -

 هذا النشاح الى درجة المعنوية. 
وية لدى التجريبية عن الضابطة مما يعني قدرة ارتفاع قيم الكورتيزول الى درجة المعن -

 العينة التجريبية على االستمرار باألداء بصورة اكبر . 
ارتفاع قدرة الهيموغلوبين مما يعني تحسن صورة الدم لدى العينة التجريبية عنها في   -

 الضابطة. 
 التوصيات  4-2

 العمل بالكشف عن هرمونات اخرى مرتبطة بمضمون عمل االطروحة.  -
 دام شدد تدريبية اخرى بإجراء دراسة مشابهة. استخ -
 اجراء مضمون الدراسة ذاتها على عينات ومستويات تدريبية اخرى. -
 اجراء دراسة مشابهة باستخدام نظم الطاقة مع عمل االنزيمات. -
 استخدام طرق وتموجات تدريبية اخرى لعينات اخرى في دراسات اخرى. -
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