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 ممخص البحث بالمغة العربية
احتوى البحث عمى خمسة أبواب أذ تضمف الباب األوؿ عمى مقدمة البحث وأىميتو والتي تـ    

التطرؽ فييا إلى أثر التطور العممي عمى التدريب الرياضي وأىمية اجراء التحاليؿ المختبرية 
وفحوصات الدـ لالعبي كرة القدـ ومدى فائدتيا بالنسبة لمرياضييف وكذلؾ أحتوى الباب األوؿ 

ى ىدفيف منيا التعرؼ عمى أثر الجيد البدني المرتفع الشدة عمى أنزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز عم
 وسكر الكموكوز والطاقة المصروفة لمقمب وعالقتيا بتحمؿ السرعة لالعبي كرة القدـ.

،سكر cpkبينما تضمف الباب الثاني عمى مواضيع الدراسات النظرية ومنيا)   
 عة لالعبي كرة القدـ(الكموكوز،القمب،تحمؿ السر 

جراءاتو الميدانية إذ تـ استخداـ المنيج     في حيف تطرؽ الباب الثالث عمى منيج البحث وا 
الوصفي لمالئمتو وطبيعة المشكمة بينما تألفت عينة البحث عمى العبي نادي الجوالف الرياضي 

ف ثـ اجراء أختبار بكرة القدـ وتـ قياس النبض والضغط وقت الراحو ثـ سحب عينة مف الدـ وم
الجيد البدني عمى الدراجة االرجومترية ومف ثـ اجراء اختبار تحمؿ السرعة ومف ثـ قياس النبض 
والضغط وسحب عينة مف الدـ ومف ثـ معالجة النتائج أحصائيا.وبعد ذلؾ تمت مناقشة النتائج في 

 الباب الرابع وعمى ضوء النتائج وضع الباحث عدة استنتاجات ومنيا.
 لؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي لػ)أنزيـ كرياتيف ىنا

 فوسفو كاينيز،سكرالكموكوز والطاقة المصروفة لمقمب(

  وأوصى الباحث بضرورة أجراء الفحوصات المختبرية التتبعية لممتغيرات الفسمجية
عاـ والخاص لمتابعة حالة وبخاصة متغيرات الدـ وبصورة دورية وخالؿ مراحؿ اإلعداد ال

 الالعبيف خالؿ ممارستيـ وتطبيقيـ لمبرامج التدريبية

                                               
Abstract in English  

After high intensity physical effort on the enzyme creatine Fosfo Kanez 
glucose, sugar and energy discharges of the heart and its relationship to 
bear the speed of football players Researcher Ahmed Khalifa Mujbil 
Hiti   Contains a search on the five-door as it included the first door on 
the forefront of research and its importance and that refers to the 
impact of scientific development to sports training and the importance 
of conducting laboratory tests and blood tests for soccer players and 
their usefulness for the athletes and also consisted the first door on two 
of them identify the impact of physical effort high intensity on the 
enzyme creatine Fosfo Kanez glucose, sugar and energy output of the 



heart and its relationship to bear the speed of football players   While 
ensuring the second door on the subjects of studies, including Alndharah 
(cpk, sugar glucose, heart, with the speed of football players)   While 
knocking the third research methodology and procedures of field, as was 
the use of descriptive method for the appropriateness and nature of the 
problem while the sample consisted search for players club Golan sports 
football was measured pulse pressure at rest and then withdraw a 
sample of blood and then a test of physical effort on the bike 
Alargeomitrih and then a tolerance test speed and then measuring the 
pulse and the pressure and the withdrawal of a blood sample and then 
processing the results statistically. and then the results were discussed in 
Part IV and in the light of the results put the researcher's conclusions 
and several of them. • Dhour significant differences between tribal and 
post tests for (the enzyme creatine Fosfo Kanez, Skralklokoz and energy 
output of the heart)  
Researcher has developed several recommendations, including  
• the need for laboratory tests of the tracking variables and physiological 
variables, particularly blood and periodically during the preparation 
stages of the public and private sectors to track the status of players 
during the exercise and the application of training programs  

Researcher                                                                                 
 الباب األول                                                  

 
 ـ التعريف بالبحث 1
    مقدمة البحث وأهميته  1ـ1

أصبح التدريب الرياضي عمما لو أصوؿ وقواعد راسخة يستند عمييا ويستمد منيا مادتو، ويشير 
ماضية إلى تقدـ التطور الحديث في شتى المجاالت الرياضية وفي غضوف العشريف سنة ال

مستوى القدرات البدنية لالعبيف وعمى مستوى الفعاليات ووفقا لمتطمبات الفعالية أو النشاط 
الرياضي، كما يشير ىذا التقدـ إلى ارتفاع متطمبات األنشطة الرياضية المختمفة لتحقيؽ أعمى 

ية وخاصة عمـ االنجازات، فيذا التقدـ في المستوى الرياضي ىو نتيجة لنجاح العموـ الطبيع
الفسيولوجيا الرياضية ولذلؾ فقد أدى ىذا التقدـ إلى إجراء عدد كبير مف البحوث والدراسات، 
فضاًل عف العموـ األخرى التي ليا عالقة بتطوير االنجاز الرياضي، لقد اعتمدت البحوث 

يفة البدنية الفسمجية عمى التجارب المختبرية والظواىر الحية كمًا ونوعًا فضاًل عف دراسة الوظ
 وعمميا والعوامؿ التي تؤثر عمييا وانسجاـ وظائفيا مع الوظائؼ البدنية األخرى . 

ويعد الدـ ىو العنصر الرئيسي الستمرار الحياة ولو دور فعاؿ في الصحة العامة لإلنساف       
رات الدـ سواء كاف ذلؾ في وقت الراحة أو أثناء المجيودات البدنية العالية لذلؾ إف دراسة متغي

ومكوناتو باإلضافة إلى بعض المتغيرات الفسمجية األخرى ومعرفة أثر التدريب الرياضي عميو 
ألف " الدـ إلى جانب  وظيفتو األساسية في نقؿ المواد الغذائية وتغذية الجسـ بالكموكوز 

النفايات والكاربوىيدرات  والدىوف والبروتينات فانو يقوـ بنقؿ األوكسجيف لمخاليا والتخمص مف 



وبروتيناتو وكذلؾ WBC وحامض الالكتيؾ ويعد المدافع عف الجسـ مف خالؿ خالياه  CO2مثؿ 
 (.1ىرموناتو " )

--------------------------------------------------------
- 

)( موفؽ أسعد محمود : " تأثير الجيد البدني عمى بعض المتغيرات في الجياز المناعي لدى العبي كرة القدـ الشباب " ، 
 .9ص 2002جامعة ديالى ،  –مجمة الفتح ، العدد الرابع عشر ، كمية المعمميف 

تغير والتطور كذلؾ البد مف دراسة الطاقة التي يصرفيا القمب أثناء األداء . " لذلؾ فاف ال    
الحاصؿ بالمستوى ىو نتيجة طبيعية لتطور أجيزة الجسـ الوظيفية التي يبرز دورىا في مدى 
استعدادىا لمقياـ بالوظيفة الطبيعية مف حيث كفاءة جياز الدوراف والتنفس وسرعة تجييز الغذاء 

 (.   1)الطاقة( لألنسجة العضمية " )

الرياضية الجماعية واألنشطة التنافسية اليامة التي تكسب تعد لعبة كرة القدـ  إحدى الفعاليات 
ممارسييا خبرات وقدرات بدنية وميارات وقيمًا تربوية ذات أسس عممية، تسيـ في تحقيؽ االنجاز 
العالي والتطور والفوز. وىي تحتاج إلى قدرات بدنية خاصة مثؿ السرعة االنتقالية وتحمؿ القوة 

يكوف مممًا بيا إلمامًا تامًا والسيما عند إعداد الالعبيف لتنمية  وتحمؿ السرعة وعمى المدرب أف
وتطوير ىذه القدرات ألف كؿ قدرة ليا طريقة مختمفة في التدريب عف بقية القدرات األخرى والتي 
يؤدي إتقانيا إلى إتقاف فف األداء الحركي )المياري(، فالقدرات البدنية العالية تظير الالعب 

تمؼ الظروؼ وبمستوى ثابت وكفاءة عالية. كؿ ىذه المفاىيـ تقود إلى بأحسف أداء في مخ
التعرؼ عمى أثر الجيد البدني مرتفع الشدة عمى بعض المتغيرات الفسمجية وكمية الطاقة التي 
يصرفيا القمب أثناء األداء وعالقة ذلؾ بتحمؿ السرعة لالعبي كرة القدـ ومف ىنا تكمف أىمية 

 البحث.

  مشكمة البحث 1-2

يعد الجيد البدني المرتفع الشدة ذو أىمية بالغة في الفعاليات الرياضية ومنيا كرة القدـ فيي      
مف األلعاب التي تحتاج إلى كميات عالية مف الطاقة التي يبذليا القمب أثناء األداء، ويعتبر الدـ 

ت الحيوية التي تجري والجيد المتغيريف الحيوييف والميميف بالنسبة لمرياضي واف معرفة التأثيرا
عمى ىذيف المتغيريف يعطي معمومات قيمة لمذيف يعمموف بالوسط الرياضي . فمف خالؿ تتبع 
الباحث لنتائج نادي الجوالف الرياضي بكرة القدـ وىو أحد أندية الدرجة األولى بالدوري العراقي 

البطيء في التحرؾ ومتابعة بعض مبارياتو الحظ وجود ضعؼ في إمكانيات الالعبيف البدنية و 
في الممعب وظيور عالمات التعب بصورة سريعة عمى الالعبيف مما دفع الباحث إلى ىذه 
الدراسة لمعرفة اثر الجيد البدني المرتفع الشدة عمى بعض المتغيرات الفسمجية والطاقة المصروفة 



ة لممدربيف لمقمب وما ىي عالقتيا بتحمؿ السرعة لالعبي كرة القدـ وكذلؾ إعطاء صورة واضح
عف طبيعة الجيد الذي يبذلو الالعب أثناء المباراة وما يصاحبيا مف تغيرات في األجيزة الداخمية 
 لالستفادة منيا في وضع البرامج التدريبية وتطوير مستويات الالعبيف وقابميتيـ البدنية والوظيفية. 

 

--------------------------------------------------------
- 

عمي جواد كاظـ: استخداـ منيجيف تدريبييف لتطوير قدرتي تحمؿ القوة وتحمؿ السرعة وتأثيرىما عمى بعض المتغيرات  )(
 .20، ص2010سنة، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 17الفسيولوجية والميارية لالعبي كرة القدـ لمناشئيف دوف 

 هدفا البحث 3ـ1

الشدة عمى أنزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز وسكر الكموكوز التعرؼ عمى أثر الجيد البدني المرتفع  -
 والطاقة المصروفة لمقمب لالعبي كرة القدـ

التعرؼ عمى العالقة بيف أنزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز وسكر الكموكوز والطاقة المصروفة لمقمب  -
 وتحمؿ السرعة لالعبي كرة القدـ .

 فرضا البحث   4ـ1

ية بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي ألنزيـ كرياتيف فوسفو وجود فروؽ ذات داللة إحصائ -
 كاينيز وسكر الكموكوز والطاقة المصروفة لمقمب لالعبي كرة القدـ .

وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف أنزيـ كرياتيف فوسفو كاينيز وسكر الكموكوز  -
 دـ. والطاقة المصروفة لمقمب وتحمؿ السرعة لالعبي كرة الق

 مجاالت البحث  5ـ1

 المجاؿ البشري  1-5-1

 ( العبًا .23العبي نادي الجوالف الرياضي بكرة القدـ والبالغ عددىـ )

 المجال الزماني  1-5-2

  6/2011/ 28إلى     10/2/2011المدة مف 

 المجال المكاني  1-5-3



 فى ىيت العاـ   .ممعب نادي الجوالف الرياضي بكرة القدـ في قضاء الفموجة ومختبر مستش

 الثاني الباب

  النظرية الدراسات 1ـ2

  ـ( :CPK) فوسفوكاينيز أنزيم 1ـ1ـ2

 إلى الفوسفات مجموعة بنقؿ يقوـ إذ الناقمة األنزيمات مجموعة مف( CPK)الػ أنزيـ يعد    
  ( .CPK( )1) كاينيز الكرياتيف أنزيـ أيضاً  ويسمى المستممة النتروجيف مجموعة

 القمبية، والعضمة الممساء والعضالت الييكمية العضالت في موجود أنزيـ "ىو( CPK) إف    
 وقد العضمة في إصابة وجود حالة في األنزيـ نسبة وتزداد الدـ داخؿ إلى األنزيـ ىذا ويفرز
 لمعضمة تمؼ أي بعد الدـ في األنزيـ ىذا نسبة قياس يمكف ولذلؾ األنزيـ ىذا تجزئة يمكف
 ليذا الطبيعي والمستوى القمبية بالجمطة اإلصابة تشخيص في جداً  ميماً  يعتبر ولذلؾ القمبية،
 U\t  (2. ) 160ػ15 لمرجاؿ األنزيـ

--------------------------------------------------------
--  

()-Frank C.Larson: clinical signi Ficance oftest Available on the Dupont Automatic 
Aandyzer , U.S.A,1989,P.27.  

(2 )http://Medhlo.Net USA.Net/Glossary/New/G/S-/34/Htm .                                              

 ثالث في رئيسية بصورة تتركز ،(CPK)لألنزيـ متناظرات ثالثة وجد قد انو إلى( carl) ويشير
 ويرمز( Brain enzyme)الدماغ أنزيـ المسمى األنزيمي المتناظر فيتركز ، الجسـ مف مناطؽ

                         .  المركزي العصبي الجياز في اصالً  وينشأ(  CPKػBB)بػ لو

  Blood sugar(  الدم سكر) الكموكوز 2-1-2

 الالىوائية أكسدتو خالؿ مف وذلؾ الجسـ في الطاقة إنتاج مصادر أىـ مف الكموكوز يعد"  
(Glycolysis )اليوائية واألكسدة (cycle  s  ُKerb )، الفعاليات إلنجاز الطاقة ىذه وتستخدـ 

 مثؿ الجسـ في مخازنو خالؿ مف أو المتناوؿ الغذاء مف يجيز والكموكوز ، الجسـ في الحيوية
 ( .1ت " )البروتينا مثؿ أخرى مركبات تحويؿ خالؿ مف أو والعضالت الكبد كاليكوجيف

 بحدود يكوف الصائميف األشخاص دـ لكموكوز الطبيعي المستوى أف( Guyton) ويشير
 ( .2ـ )د مؿ100/ممغراـ90

 جسـ في الطبيعي لمعمؿ قصوى أىمية ذا يعد الدـ في الكموكوز تركيز أف" الجنابي ويؤكد   
 ( .3" ) ( دـ مؿ100/ ممغراـ120 ػ80) مابيف اعتيادية بصورة نسبتو وتبمغ اإلنساف



 إلى تؤدي بالدـ السكر قمة أف حيث اإلمكاف قدر الكموكوز نسبة عمى المحافظة وجب وليذا
 التي( shock) بالصدمة الشخص يصاب الحالة ىذه وفي( Hypoglucemia) بػ اإلصابة
 اإلغماء إلى تؤدي وبالتالي الجمد وبياض والوىف بالضعؼ والشعور بالعضالت رجؼ يصاحبيا
 . (4ف )األحيا بعض في الموت وحتى والغيبوبة

      The Heart  القمب3ـ1ـ2
 اجزاء جميع مف الدـ اليو يأتي كمضخة ويعمؿ الدوري الجياز اعضاء اىـ القمب يعتبر    

 وانبساطو انقباضو طريؽ عف وذلؾ اخرى مرة الدموية األوعية خالؿ بدفعو يقوـ لكي الجسـ
 رقيؽ غشاء يغمفو القمب واف" .المبذوؿ الجيد وشدة الجسـ وحاجة تتناسب وبكميات بالتعاقب
 حركتو تسيؿ سائمة مادة عمى بداخمو يحتوي اليد ةضقب بحجـ حجمو ويكوف التامور يسمى
 الدـ األيمف األذيف يستمـ اذ ، الدـ يستمماف المذيف األذينيف ىي حجيرات اربع مف القمب ويتكوف

 سرياأل األذيف أما ، والسفمي العموي الجسـ جزئي مف اي والسفمي العموي األجوفيف الوريديف مف
 واحد باتجاه ينفتح ماـص خالؿ مف الدـ ويندفع ، الرئتيف مف باألوكسجيف المحمؿ الدـ فيستمـ
 األيسر والبطيف الرئتيف إلى الرئوي الشرياف طريؽ عف الدـ يدفع األيمف فالبطيف البطينيف إلى
 وىنا . الجسـ أنحاء بقية إلى الدموية األوعية طريؽ وعف األبير الشرياف إلى الدـ بدفع يقوـ
 األيضية واف لحاجتيا تكفي بما وأعضائو الجسـ أنسجة إلى الدـ مف كمية القمب يدفع اف يجب
  في ذلؾ عمى قادراً  يكوف

--------------------------------------------------------
- 

()Sarada,subrahmanyam, K.Madhavankutty: Text book of human physiology, Third 
edition .s.chandand company(Pvt) LTD.New Delhi, 1987,P.170 

(
2
)Gugton: Text book of medical physiology ,seven Edition ,1986, P.817. 

 . 466ص ،1984 ،البصرة، العالي التعميـ مطبعة ، الحياة كيمياء في مقدمات:  الجنابي احمد سمماف( 3)

 .46ص ،1984 الموصؿ، ، العالي التعميـ مطابع الحي، والكائف الكيمياء:  ابراىيـ نزار محمد( 4)

 وفي المحيطة البيئة في تطرأ التي الكبيرة التغيرات تجاه يتحكـ بالضخ اف يجب كما الجيد وقت
 (.1ة )الدموي واألوعية القمب داخؿ متوازي ضغط عمى والمحافظة الوريدي الدـ عودة

  : النبض -2-1-3-1

 الطبية الفحوصات في عمييا يعتمد التي الوظيفية المؤشرات مف القمب نبض يعد    
 مؤشراً  بوصفيا بسيولة مالحظتيا يمكف التي الميمة المقاييس احد ويعد كما واألختبارات،

 الحالة تقسيـ مف المدرب وتمكف وبعده البدني الجيد أثناء لمرياضي تحدث التي الوظيفية لمتغيرات
 فترات وتقنيف التمريف شدة حيث مف التدريبية البرامج بناء في عمييا ويعتمد لالعب التدريبية



 موجات انتشار معدؿ" بأنو القمب نبض ويعرؼ( 2.) والمجاميع التكرارات بيف البينية الراحة
 جدراف إلى األيسر البطيف مف اليو الدـ اندفاع عند األورطي جدراف مف واحدة دقيقة خالؿ التمدد
 ( .3ف )الشرايي

  ـ: الدم ضغط 2-1-3-2 

 القمب عمؿ يوضح فيو الدوراف جياز لحالة ميـ عاكس الدـ ضغط اف العمماء معظـ اتفؽ    
 جدراف عمى الدـ يحدثو الذي الضغط"بأنو حسف محمد سياـ عرفتو وقد الدموية األوعية وحيوية
 القصوى مف األقؿ الشدة ذات التدريبات اف سالمة ويؤكد ( .4" ) تمددىا مسبباً  الدموية األوعية
 أثناء المدربيف األفراد لدى الدـ ضغط في انخفاض ويالحظ الدـ ضغط في تغير إلى تؤدي
 في النقص معدؿ ويكوف واالنبساطي االنقباضي الدـ ضغط في االنخفاض ويحدث الراحة
 ( .5ؽ )زئب مـ(8) حوالي االنبساطي الضغط وفي زئبؽ مـ(11) حوالي االنقباضي الضغط

--------------------------------------------------------
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 ،2008 بغداد، الرياضية، الفسمجة عمـ في وتطبيقات نضريات: العمي عمي حسيف ، فتحي صالح رافع)( 
 .110ص

 المتغيرات بعض في واأليجابية السمبية الراحتيف باستخداـ مختمفة استشفاء فترات تأثير ػ: الدىوكي احمد آزاد( 2)
 ،2007 الموصؿ، جامعة منشورة، غير دكتوراه اطروحة متر،( 400)ائي لعد واألنجاز والكيموحيوية يفيةظالو 
 .17ص

 .165،ص2003 ،القاىرة دارالفكرالعربي ،1ط ، الرياضة فسيولوجيا وتطبيقات نظريات: سيد نصرالديف احمد(3)
 اطروحة الرياضية، التربية كمية لطالبات البدنية الكفاية عمى العممية البرامج تأثير:  سويمـ حسف محمد سياـ( 4)

 .14،ص1972 مصر، حمواف، جامعة دكتوراه،
 .90ص ،2000 ، ذكره سبؽ مصدر ،(الدـ الكتات) البدني واألداء الرياضة فسيولوجيا:  سالمة الديف بياء( 5)

  

 او لمفرد العامة لمصحة كاف سواء الميمة الفسيولوجية المؤشرات مف الدـ ضغط ويعد    
 وطيدة عالقة المؤشر ليذا أف حيث العالي الرياضي اإلنجاز ذوي او الرياضي النشاط لممارسي

 او الجسـ وخاليا أنسجة إلى الدـ إيصاؿ عممية تتـ اف يمكف فال الدموية واألوعية القمب بعمؿ
 . الدموي الضغط قدرة بدوف الدموية األوعية داخؿ في الدـ دوراف

  ـ: القدم بكرة السرعة تحمل 4ـ1ـ2



 النشاط مجاؿ في وبخاصة الرياضي األنجاز مستوى في ميماً  دوراً  البدنية القدرة ليذه اف   
 النشاط روؼظو  ألوضاع والسريع المستمر التنفيذ مع الحركي األداء عمى يعتمد الذي البدني

 .  المختمفة

 يمارسوف الذيف ليؤالء والسيما الرياضييف لجميع الميمة البدنية القدرات مف السرعة وتحمؿ     
 .  طويمة لفترة أداء تتطمب التي الرياضية األنشطة أنواع

  ( .1ؿ" )والتحم السرعة مف مركبة قدرة ىو السرعة تحمؿ إف"إلى عالوي ويشير    

  ( .2ة ")ممكن زمنية فترة ألطوؿ سرعتو عمى المحافظة في الالعب قدرة" بأنيا الربضي ويعرفيا 

 
 الثالث الباب

جراءاته البحث منهجية ـ3   الميدانية وا 
  البحث منهج 1ـ3

  المشكمة وطبيعة لمالئمتو الوصفي المنيج الباحث استخدـ     
  البحث عينة 2 ـ3

 القدـ بكرة الرياضي الجوالف نادي العبي يمثموف وىـ العمدية بالطريقة البحث عينة حددت     
( 2011 ػ2010) لمموسـ العراقي بالدوري األولى الدرجة أندية احد وىو األنبار محافظة في

 التجربة ألجراء عشوائية بطريقة العبيف( 3)اختيار تـ وقد ، العباً ( 23)عددىـ والبالغ
 أصبح وبذلؾ الرئيسة التجربة عمييا طبقت التي البحث عينة مف استبعادىـ تـ وقد االستطالعية

 %(. 95,86) نسبة ويشكموف العباً (  20) الرئيسة التجربة عمييـ أجريت الذيف الالعبيف عدد
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 .175ص ،1994 القاىرة، المعارؼ، دار ،13ط ، الرياضي التدريب عمـ: عالوي حسف محمد)( 

 .  60ص ،2004عماف، لمنشر، وائؿ ،دار2ط والعشريف، الحادي لمقرف الرياضي التدريب:  الربضي جميؿ كماؿ( 2)
  المعمومات جمع ووسائلوأجهزته  البحث أدوات 3ـ3
  وأجهزته  البحث أدوات 1ـ3ـ3
  ػ: اآلتية واألجيزة البحث أدوات استخداـ تـ

 جياز(Orbit trac  )(  ارجومترية دراجة. ) البدني الجيد لقياس 
 طبية حقف  
 معقمة ومواد قطف  

 نوع الدـ لحفظ أنابيب (E.d.T.A Tube ) 

 الدـ متغيرات تراكيز نسبة لتحديد( كتات) كيميائية مواد  

 الدـ لحفظ تبريد صندوؽ  

 (سنترفيوج) الدـ فصؿ جياز 

 ( الزئبقي) الدـ ضغط قياس جياز 

 طبية سماعة  

 2 عدد شواخص 

 2 عدد قانونية قدـ كرات 

 صافرة  

 تصوير كامرة 

  قياس شريط  

 توقيت ساعة   

  المعمومات جمع وسائل 2ـ3ـ3

 واألجنبية العربية المصادر  

 الشخصية المقابالت   



 االستبياف    

 

  االستطالعية التجربة 4ـ3

 يجرييا العاـ لمبحث مصغر عمؿ أو صغيرة تجربة عف عبارة" ىي االستطالعية التجربة   
"  لمدراسة الرئيسية التجربة إجراء ترافؽ قد التي وااليجابيات السمبيات عمى الوقوؼ بغية الباحث

(1. )   
 اختيارىـ وتـ األصمية البحث عينة داخؿ مف مجموعة عمى استطالعية تجربة بإجراء الباحث قاـ

 االيجابيات عمى لموقوؼ وذلؾ الرئيسة البحث عينة مف استبعادىـ تـ ذلؾ وبعد عشوائياً 
 تحميالت مف البحث إجراءات مالئمة مدى ومعرفة الرئيسة التجربة ترافؽ قد التي والسمبيات
 قد التي والمعوقات والصعوبات األخطاء وتالفي البحث عينة مع مختارة واختبارات مختبرية
 . التنفيذ أثناء العينة أفراد تواجو

 الموافؽ السبت يـو االستطالعية التجربة بأجراءد * المساع العمؿ فريؽ قاـ       
 اختيارىـ وتـ البحث عينة مف العبيف( 3) عمى صباحاً  العاشرة الساعة تماـ وفي 12/2/2011

 .العينة مف استبعادىـ وتـ االستطالعية التجربة ألجراء عشوائياً 

 ومف الراحة وقت والنبض الضغط قياس وتـ الثالثة الالعبيف مف دـ عينات تـ سحب إذ      
 بعد الواحد عمييـ البدني الجيد اختبار تنفيذ لغرض األرجومترية الدراجة عمى اختبارىـ أجري ثـ

 اختبار إلجراء مباشرة الساحة إلى يتوجو البدني الجيد اختبار مف العب كؿ انتياء وبعد اآلخر
 السرعة تحمؿ اختبار إجراء مف دقائؽ خمس وبعد والضغط النبض قياس ثـ ومف السرعة تحمؿ

 : يأتي ما معرفة لغرض وذلؾ( . سي سي5) بمقدار الدـ مف عينة سحب تـ

 . البحث لعينة االختبارات مالئمة مدى ػ1

 عمماً  منيـ الدـ مف عينات سحب يتـ أف يمكف وىؿ األختبارات أداء عمى الالعبيف قدرة معرفة ػ2
 . ساعة12 لمدة األكؿ عف مقطوعيف أنيـ

 

 

--------------------------------------------------------
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)( نوري ابراىيـ الشوؾ ، رافع صالح فتحي : دليؿ األبحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية ، بغداد، 
 . 89،ص2004

  ػ: ادناه أسمائيـ المدرجة السادة مف كؿ مف الييتي محمود اسعد موفؽ الدكتور وبأشراؼ المساعد العمؿ فريؽ تكوف *

  العاـ ىيت مستشفى  – كيمياء عمـو بكالوريوس              الواحد عبد مؤيد عمي ػ1

    ميندس                 عمي معجؿ حارث ػ2

  رياضية تربية ماجستير                 الحميد عبد فراس ػ3

   األنبار جامعة – رياضية تربية ماجستير طالب                 جميؿ صباح عمر ػ4

   األنبار جامعة – رياضية تربية ماجستير طالب             محمد الكريـ عبد حاتـ ػ5

      األنبار جامعة – حياة عمـو – بكالوريوس طالب     الحميد عبد يعقوب أحمد -6

 .  المستيدؼ الجيد إلى الالعبيف ايصاؿ في األرجومترية الدراجة كفاءة مدى ػ3

 .  البحث بأجراءات المساعد العمؿ فريؽ تعريؼ ػ4

  الوظيفية والقياسات المختبرية اإلجراءات 5ـ3

  المختبرية اإلجراءات 1ـ5ـ3

 الجيد باختبار البدء قبؿ( سي سي5)بمقدار الالعبيف مف وريدياً  الدـ مف عينة سحب تـ     
 اإلحماء عممية إجراء قبؿ اي ذلؾ يقيس الذي( Orbit trac)جياز عمى الشدة مرتفع البدني
كماؿ الجياز عمى الجيد أداء مف الالعب انتياء وبعد  عينة سحب  تـ السرعة تحمؿ اختبار وا 
 نوع مف الدـ لحفظ مخصصة أنابيب في وتوضع( سي سي5) بمقدار  الدـ مف
(E.d.T.Atube )المختبر إلى تنقؿ وبعدىا الدـ لتخثر مانعة مادة عمى تحتوي األنابيب وىذه  

 . مختبرياً  فصميا لغرض

   الوظيفية القياسات 2ـ5ـ3

 ( Heart Rate) القمب ضربات معدل قياس: اوالا 

 النبض معدؿ قياس جياز بواسطة القمب ضربات معدؿ بقياس المساعد العمؿ فريؽ قاـ     
( 6) في وتضرب ثواف( 10) لمدة القمب ضربات معدؿ حساب ويتـ مباشرةً  القمب عمى توضع

 مف الالعب نزوؿ وبعد( الراحة وقت) الواحدة الدقيقة في القمب ضربات معدؿ عمى لمحصوؿ
 قياس يعاد القدـ بكرة السرعة تحمؿ اختبار اكماؿ وبعد الشدة المرتفع البدني الجيد قياس جياز
 . السابقة الطريقة بنفس القمب ضربات معدؿ



 ( Blood Pressure) الدم ضغط قياس: ثانياا 

( Systolic Blood Pressure) األنقباضي الدـ ضغط بقياس المساعد العمؿ فريؽ قاـ    
 الضغط قياس جياز بواسطة  Diastolic Blood Pressure )) األنبساطي الدـ وضغط
 الشدة مرتفع البدني الجيد قياس جياز مف الالعب نزوؿ وبعد الراحة وقت العب لكؿ الزئبقي
 بنفس واألنبساطي األنقباضي الضغط قياس تـ القدـ بكرة السرعة تحمؿ اختبار إكماؿ ،وبعد

 .السابقة الطريقة

 

  المستخدمة االختبارات 6ـ3

  الشدة المرتفع البدني الجهد اختبار 1ـ6ـ3

 ( Orbit trac)تراؾ اوربت ػ:الجهاز اسم

  اورجومترية دراجة ػ:نوعه

 . الشدة المرتفع البدني الجيد تحديد أو قياس ػ:الجهاز هذا من الهدف

 .  المختبر بيد إضافية توقيت وساعة صافرة، ػ: واألدوات األحتياجات

  ػ: األداء طريقة

 مكانيا في موضوعة والرجميف بيديو المقبضيف ماسكا الالعب يقؼ: األستعداد وضع    
 يبدأ الصافرة سماع وعند الدراجة مقعد عمى جالسا الالعب ويكوف القدميف لوضع المخصص
 مف الرجميف في دورة) لعمؿ الرجميف حركة مع بالتبادؿ الذراعيف بتحريؾ األداء او بالعمؿ الالعب
 السرعة ىذه تتناسب بحيث يمكف ما وبأسرع الرياضي المشي أو لمركض مشابية بطريقة( الثبات
 السرعة مؤشر بيا يبدأ التي المحظة إلى باألداء الالعب ويستمر لالعب إمكانية أقصى مع

نزالو المراقب مف بإشارة األداء عف الالعب يتوقؼ عندىا بالتناقص  بتمؾ ألنو الدراجة مف وا 
 . الالعب عند السرعة تحمؿ ينتيي المحظة

 ( 1( ) براش مؤشر) لمقمب المصروفة الطاقة اختبار 2ـ6ـ3

 براش مؤشر الستخراج الدـ ضغط اختبار: األختبار اسم  . 



 البدنية المياقة مستوى معرفة: األختبار من الغرض . 

 طبية سماعة النبض، لقياس جياز الزئبقي، الدـ ضغط جياز: واألدوات األحتياجات . 

 ـ:األختبار إجراء طريقة  

 األنقباضي الدـ ضغط بقياس المختص ويبدأ يديو إحدى ويمد كرسي عمى الالعب يجمس   
 طريؽ عف النبض قياس يتـ وبعدىا الزئبقي الدـ ضغط قياس جياز طريؽ عف واألنبساطي

 إحدى عمى المختص يد بوضع القمب ضربات عدد حساب طريؽ عف أو النبض قياس جياز
 الراحة وقت أثناء تجري القياسات وىذه دقيقة لمدة الضربات عدد وحسابو النبض قياس مناطؽ
 تحمؿ واختبار الشدة المرتفع البدني الجيد أداء بعد العممية نفس وتجري قبمي كاختبار وتعتبر
 . بعدي كاختبار السرعة

 

 
 : الحساب طريقة
  ػ:التالية المعادلة تطبيؽ طريؽ عف( براش) الطاقة مؤشر نتيجة نستخرج

 =براش الطاقة مؤشر
 
 
 

---------------------------------------------------- 
 .180)( عمي بف صالح اليرىوري، مصدر سبؽ ذكره ، ص

 
 ـ: براش الطاقة مؤشر يقيم كيف
 .  جيدة بدنية بمياقة يتمتع الالعب فأف 160 و 110 بيف يتراوح براش الطاقة مؤشر كاف إذا   
 (1م )القد كرة لالعبي السرعة تحمل اختبار 3ـ6ـ3

 القدـ كرة لالعبي السرعة تحمؿ قياس: االختبار مف اليدؼ 



 1عدد صافرة توقيت، ساعة ،1عدد قدـ كرة ،2عدد شاخص: ) المستعممة األدوات، 
 ( مترية قياس أداة بورؾ،

 البداية، خط عمى والكرة البداية خط خمؼ الالعب يقؼ العالي البدء وضع مف ػ:األداء وصؼ
 حوؿ والدوراف النياية خط إلى( ـ30) مسافة سرعة بأقصى الكرة الالعب يدحرج البدء إشارة ومع

 . باستمرار مرات( 5) األختبار مكرراً  بالكرة والعودة النياية خط الشاخص
 البداية خط فييا ويحدد الجانبي الخط بموازاة( ـ30) مسافة تحدد ػ:االختبار تعميمات 

 . واحدة محاولة الالعب ويؤدي ،) ( رقـ الشكؿ في كما شاخصيف بواسطة النياية وخط
 ياباً  ذىاباً  المستغرؽ الزمف يحسب ػ:التسجيؿ  مف( 1/100) ألقرب الزمف ويسجؿ وا 

 .الثانية

  الرئيسة التجربة 7ـ3
 عينة عمى القبمية واالختبارات القياسات بأجراء الباحث وبأشراؼ المساعد العمؿ فريؽ قاـ     
 صباحاً  العاشرة الساعة تماـ وفي 15/2/2011ػ14 الموافقيف والثالثاء االثنيف يوـ وذلؾ البحث
 تـ وقد العبيف( 10) مف تتكوف مجموعة كؿ مجموعتيف إلى العينة تقسيـ تـ حيث يـو كؿ مف

 تماـ وفي واالختبارات القياسات أداء قبؿ ساعة12 لمدة الطعاـ تناوؿ عف العينة أفراد إيقاؼ
 قدرىا الدـ مف عينة سحب ثـ ومف الراحة وقت والضغط النبض قياس تـ صباحاً  العاشرة الساعة

 الالعب اصعاد تـ ذلؾ وبعد ، دقائؽ( 5) لمدة إحماء بأجراء الالعب قاـ ذلؾ وبعد سي سي(5)
 مف أطمقت التي الصافرة الالعب سمع وعندما األداء طريقة عمى تعريفيـ تـ اف بعد الدراجة عمى
 سرعة بأقصى يؤدي اف الالعب مف طمب وقد باألداء الالعب بدء تـ المساعد الفريؽ أفراد احد

 المحظة وفي األرجومترية الدراجة في الموجودة الشاشة مراقبة وتـ إمكانيتو مع وتتناسب يستطيعيا
نزالو إيقافو يتـ سرعتو بخفض الالعب يبدأ اي بالتناقص السرعة مؤشر يبدأ التي  الدراجة مف وا 
 تبعد التي الساحة إلى مباشرةً  يتوجو انزالو وبعد السرعة تحمؿ عنده انتيى المحظة تمؾ في ألنو
 تحمؿ اختبار بأجراء الالعب يبدأ ذلؾ وبعد البدني الجيد اختبار فييا التي الغرفة عف امتار( 5)

 عممية تجري وبعدىا دقائؽ( 5) راحة فترة يعطى وبعدىا والضغط النبض قياس ثـ ومف السرعة
 لمالعب فطور وجبة إعطاء يتـ ذلؾ وبعد الالعب مف سي سي( 5) بمقدار الدـ مف عينة سحب
    .  السابؽ اليوـ أجراءات نفس إتباع تـ الثاني اليوـ وفي العينة أفراد بقية مع وىكذا

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- 
()  Roberet A.Robesg&scott O.Roberet:Exercise Physiology performance and clinical 
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  اإلحصائية الوسائل 8ـ3
 (   SPSS) اإلحصائية الحقيبة

 

 الرابع الباب

  النتائج ومناقشة تحميلو  عرض ـ4

أنزيم كرياتين فوسفو كاينيز وسكر الكموكوز  لقياس الفروق نتائج ومناقشة وتحميل عرض 1ـ4
 والطاقة المصروفة لمقمب لمقياسات القبمية والبعدية

 .والبعدي القبمي والكموكوز CPK متغير لقياس الفروق نتائج ومناقشة وتحميل عرض 1ـ1ـ4

 (1) جدول

 واالنحرافات الحسابية األوساط وفروق المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط بين

 والكموكوز CPK متغير لقياس المحسوبة( T) وقيمة لمفروق المعيارية

 

 

 ( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية درجة عند( 539,2) الجدولية( T) قيمة
 . u/lىي  cpkوحدة قياس  *
  وحدة قياس الكموكوز ىيmg/dl  . 

 

 بمغ اذ( CPK) فوسفوكاينيز كرياتيف أنزيـ لمتغير األحصائية المعاليـ قيـ( 1) الجدوؿ يبف   
 وبمغت( 738,13) معياري وبأنحراؼ( CPK( )3,39) متغير لقياس لمفروؽ الحسابي الوسط

    المعاليم         
 األحصائية        

 
  المتغيرات    

 

  البعدي      القبمي    
 ف س  

 
 ف ع

 
Tالمحسوبة  

 
 الداللة

_ س  
_ س   ع+

 ع+

 CPK * 

 

 معنوي 792,12 738,13 3,39 17.763 4,108 8.154 1,69

  ز **الكموكو 
 

45,82 9.34 55,103 19.467 45,22 303,6 933,15 
 

 معنوي



 درجة عند(539,2) والبالغة الجدولية( T) قيمة مف اكبر وىي( 792,12) المحسوبة( T) قيمة
 األختبار ولصالح معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ وىذا( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية

 . البعدي

 البعدي االختبار نتائج قيـ لكوف بالنظر البعدي االختبار لصالح الفروؽ ىذه الباحث ويفسر    
 أنزيـ نشاط عمى تدؿ الزيادة أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو القبمي االختبار نتائج قيـ مف اكبر
(CPK )أثناء العاممة العضالت حاجة أف إلى السبب يرجع وقد الشدة المرتفع البدني التمريف مع 

 ىذا نشاط بزيادة اال يتـ ال وىذا باستمرار الطاقة تكويف استعادة يتطمب العالي البدني المجيود
 .  CP مف   ATP تكويف استعادة بتنظيـ يقوـ الذي األنزيـ

 تزداد الطاقة مصادر مستوى بنشاط المرتبطة األنزيمات أف عمى تدلنا تحصؿ التي فالزيادة لذلؾ
 ( . CPK) أنزيـ ومنيا ATP تكويف ألعادة ايضاً  ىي

 الشدة عالية السرعة تماريف مع تزداد( LDH – CPK) أنزيـ نشاط أف"( Will more) ويشير    
 ( 1") ثانية30 إلى ادائيا وتسخر تتكرر التي

 العضمة في الكرياتيف فوسفات( CP) مركب مستوى رفع أف" العال وأبو عالوي ويؤكد كما    
 في تفيد اذ قصير ودواـ عالية شدة اداؤىا تتطمب التي الرياضية األنشطة في خاص بشكؿ يتغير
 ATP  ("2) بناء اعادة ضمأف

 لمفروؽ الحسابي الوسط بمغ إذ الكموكوز لمتغير اإلحصائية المعاليـ قيـ( 1) الجدوؿ ويبيف كما
 المحسوبة( T) قيمة وبمغت( 303,6) معياري وبانحراؼ( 45,22) الكموكوز متغير لقياس

 ومستوى( 19) حرية درجة عند( 539,2) والبالغة الجدولية( T) قيمة مف اكبر وىي( 933,15)
 .  البعدي األختبار نتائج ولصالح معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ وىذا( 01,0) داللة

 األختبار نتائج قيـ لكوف بالنظر البعدي االختبارنتائج  لصالح الفروؽ ىذه الباحث ويفسر   
 المرتفع البدني الجيد تأثير أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو القبمي األختبار نتائج قيـ مف اكبر البعدي
 في يصب كموكوز إلى الكبد جميكوجيف تحوؿ تطمب مما العضمة جميكوجيف نفاذ إلى أدى الشدة
 القياس عند الدـ في الكموكوز زيادة يظير مما العاممة العضالت إلى توصيمو لغرض الدـ مجرى

 . 



 

 

 

--------------------------------------------------------
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(
1
)will more: M.J. Physical sport of Exercise , Human kinetics,1994,P.154.    

،  2000 القاىرة،، العربي دارالفكر، الرياضي التدريب فسيولوجيا: الفتاح عبد احمد العال وأبو عالوي حسف محمد( 2)
 .  352ص

 

 زيادة إلى يؤدي فأنو المبذوؿ البدني المجيود زيادة عند أنو" ريساف اليو أشار ما ذلؾ ويؤكد   
ة" الزياد ىذه في تشترؾ والكورتزوؿ والكموكاكوف النمو ىرمونات وتكوف الكبد مف الكموكوز خروج

(1)  

 عمى المحافظة عممية في تشترؾ أنو"  فيذكروف( العال وأبو عالوي) الرأي ىذا ويعضد    
 مثؿ الصماء الغدد بعض وكذلؾ كالكبد األخرى الجسـ أعضاء بعض الدـ في الكموكوز
 مف كبيرة كمية الكمية فوؽ الغدة تفرز العضمي العمؿ يبدأ وعندما الكمية فوؽ والغدد البنكرياس
 الدـ إلى ويخرج كموكوز إلى ليتحوؿ الكبد كاليكوجيف ينشطر تأثيره وتحت األدريناليف ىرموف
 ذلؾ أف اال الراحة في منو أكثر الرياضي النشاط أثناء الدـ في الكموكوز محتوى مف يزيد ولذلؾ
 (2" ) قصيرة لفترة البدني النشاط يكوف عندما يحدث

 

من  لمقمب المصروفة الطاقة متغير لقياس الفروق نتائج ومناقشة وتحميل عرض 2ـ1ـ4
  ـ: والبعدي القبمي االختبارين

 (2) جدول



 المعيارية واألنحرافات الحسابية األوساط وفروق المعيارية واألنحرافات الحسابية األوساط يبين
 لمقمب المصروفة الطاقة لمتغير المحسوبة( T) وقيمة لمفروق

         المعاليم     
 األحصائية        
  المتغيرات

   البعدي      القبمي     
 ف س  

 
 ف ع

(  T) قيمة
  الحسوبة

 
  الداللة

 ع س   ع  س  

       لمقمب المصروفة الطاقة
 (براش مؤشر)
 

 
247,148 

 
635,21 

 
66,409 

 
834,103 

 
06,

260 

 
807,51 

 
450,22 

 
  معنوي

     

 ( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية درجة عند( 539,2) الجدولية( T) قيمة  

 

--------------------------------------------------------
-- 

 ، البصرة الحكمة، دار ، الرياضي التدريب في والفسمجي البيوكيميائي التحميؿ:  مجيد خريبط ريساف )(
 . 116،ص1991

 . 180ص ، ذكره سبؽ مصدر:  الفتاح عبد احمد العال وأبو عالوي حسف محمد )(
 الوسط بمغ اذ لمقمب المصروفة الطاقة لمتغير األحصائية المعاليـ قيـ( 2) الجدوؿ بيف   

 معياري وبانحراؼ( 06,260) لمقمب المصروفة الطاقة متغير لقياس لمفروؽ الحسابي
 والبالغة الجدولية( T) قيمة مف اكبر وىي(450,22) المحسوبة( T) قيمة وبمغت( 807,51)
 معنوية فروؽ وجود عمى يدؿ وىذا( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية درجة عند( 539,2)

 .  البعدي االختبار نتائج ولصالح

 لالعبيف البدنية لمياقة مؤشر ىو او القمب لياقة مدى يقيس( براش مؤشر) أف المعموـ مف    
 مؤشر استخراج يتـ لكي ولكف سبؽ فيما توضيحيا تـ معادلة خالؿ مف استخراجو يتـ والذي
 والبعدي القبمي لالختباريف والنبض واالنبساطي االنقباضي الضغط قياس مف بد فال براش الطاقة
 فأف( 160 إلى 110) بيف القيمة ظيرت اذا أنو وىو المؤشر ليذا معيار وىناؾ حدة عمى كؿ

 لجميع الحسابي الوسط إلى نظرنا فمو( القمب لياقة) البدنية المياقة مف بمستوى يتمتع الالعب
( 247,148) يساوي أنو فنجد القبمي االختبار في القياسات ىذه عمييـ أجريت الذيف الالعبيف

 واحدة كمجموعة العينة أف عمى يدؿ وىذا المؤشر ليذا المعيار حدود ضمف تقع القيمة وىذه



 عمييـ أجريت الذيف الالعبيف جميع أف يعني ال ىذا ولكف ، بدنية لياقة تمتمؾ أنيا تظير
 لممؤشر المعيار ىذا تجاوز العب مف أكثر أف أظيرت النتائج ألف بدنية لياقة لدييـ القياسات

 البدنية المياقة مف مستوى البحث عينة لدى أف يظير فأنو العبيف مجموع مع نتعامؿ ونحف ولكف
 وبمغت ارتفعت فأنيا البعدي لالختبار لمقمب المصروفة لمطاقة الحسابي الوسط قيمة أما. 
 مف شديد بدني جيد بذلوا الالعبيف أف عمى يدؿ وىذا( 834,13) معياري وبانحراؼ( 66,409)

 وارتفاع االنبساطي لمضغط قميؿ انخفاض مع واضح بشكؿ االنقباضي الضغط ارتفع خاللو
 .  الحسابي الوسط قيمة في ظير ما وىذا كبير بشكؿ النبض

 وبعد القبمي األختبار أي( الراحة وقت) الجيد قبؿ بيف المعنوية الفروؽ ىذه الباحث ويفسر    
 والضغط النبض معدؿ تزايد أف إلى البعدي األختبار ولصالح البعدي االختبار اي الجيد

 العاممة لمعضالت الالـز الدـ وتأميف نقؿ عممية لتسييؿ يعود والسبب الالعبيف لدى األنقباضي
 البدني بالجيد األرتفاع يسببو الذي العضمي العمؿ ألدامة األوكسجيف مف كافية بكميات والمحممة
 داخؿ الطاقة إلنتاج استخدامو تـ بعدما األوكسجيف استيالؾ في زاد مما الالعبيف عمى وشدتو
 إلى القمب يستدعي الذي األمر األداء لديمومة األوكسجيف وفرة عمى الطمب اشتداد بسبب الخاليا

 عالقة ىناؾ"  أف( سالمة الديف بياء) يؤكده ما وىذا النبض زيادة في والفورية السريعة األستجابة
 او متوسطة الزيادة تكوف اذ القمب ضربات معدؿ مع البدني والحمؿ التدريب شدة مابيف طردية
 (1" ) البدني الحمؿ شدة حسب مرتفعة

 

 

--------------------------------------------------------
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 .194ص ،2002 القاىرة، العربي، الفكر دار ، البدني األعداد فسيولوجيا:  سالمة الديف بياء )(

 

 الجيود اداء اثناء القمب ضربات تزداد"  أنو إلى يشير حيث( العال أبو) أيضاً  ذلؾ ويعضد   
 (1ة" )البدني الجيود لتمؾ الشدد مستوى بأختالؼ الزيادة تمؾ وتختمؼ البدنية

وأنزيم كرياتين فوسفو  السرعة تحمل بين االرتباط عالقة نتائج ومناقشة وتحميل عرض 2ـ4
 كاينيز وسكر الكموكوز والطاقة المصروفة لمقمب

 (3) الجدول



وأنزيم كرياتين فوسفو كاينيز وسكر الكموكوز  السرعة تحمل بين االرتباط معامالت يبين
 والطاقة المصروفة لمقمب

 المعاليم األحصائية                 
 

 المتغيرات          

 قيمة )ر(  
 المحسوبة  

 الداللة       

 غير معنوي  CPK  -262,0ـ تحمل السرعة وأنزيم فوسفوكرياتين كاينيز 

 معنوي  683,0 ـ تحمل السرعة والكموكوز 

 معنوي  603,0 ـ تحمل السرعة والطاقة المصروفة لمقمب 

     

 ( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية درجة تحت( 549,0) الجدولية( ر) قيمة    

 

  ـ: الجهد بعد CPK وأنزيم السرعة تحمل بين االرتباط عالقة نتائج ومناقشة تحميل 1ـ2ـ4

 بعد CPK وأنزيـ السرعة تحمؿ بيف االرتباط عالقة اي المحسوبة( ر) قيمة( 3) الجدوؿ يبيف    
 وىي( 262,0-)  تبمغ المحسوبة( ر) قيمة أف الجدوؿ اظير وقد الشدة المرتفع البدني الجيد
( 01,0) داللة ومستوى( 19) حرية درجة تحت( 549,0) والبالغة الجدولية( ر) قيمة مف اصغر
 .  احصائياً  دالة غير ارتباط عالقة وجود عمى يدؿ وىذا

 السرعة وتحمؿ فوسفوكاينيز كرياتيف أنزيـ بيف احصائياً  داؿ ارتباط وجود عدـ الباحث ويفسر    
 ويرى الحالية الدراسة تجربة في المستخدـ الشدة المرتفع البدني المجيود اداء بعد بينيا فيما

 المنطؽ مع يتفؽ السرعة وتحمؿ CPK بيف داؿ غير السالب الضعيؼ االرتباط أف الباحث
 ينطمؽ ثـ األداء بداية في وذلؾ CP مف الطاقة تكوف ألعادة محفز CPK أف حيث العممي

  عمى الحصوؿ

--------------------------------------------------------
- 

 .68ص ،1982 ، ذكره، سبؽ مصدر ، الرياضة وصحة الرياضة بيولوجيا:  الفتاح عبد احمد العال أبو )(
 الحاجة وتقؿ الكموكوز إلى الحاجة تزيد وبالتالي اليوائية ثـ الالىوائية الجمكزة عممية إلى الطاقة
 في يعمؿ الالكتيؾ بتحمؿ المختصيف بعض عميو يطمؽ كما او السرعة تحمؿ وأف CPK إلى



 واختالؼ األثنيف عمؿ في فاالختالؼ الالكتيؾ حامض نظاـ أي الالكتيكي الالىوائي النظاـ
 تحمؿ بينما األداء بداية في الطاقة تحرير عمى يعمؿ أنزيـ ىو CPK أف حيث منيـ كؿ وظيفة
 فترة وألطوؿ قصوى بسرعة األداء مف الالعب امكانية مدى عف تعبر بدنية قدرة ىو السرعة
 يعمؿ CPK أنزيـ فأف لذلؾ.  السرعة وتحمؿ  CPKالػ بيف السالبة العالقة يفسر وىذا ممكنة زمنية
 الزمنية الفترة أف"  شحاتو وحممي سالمة الديف بياء إليو يشير والذي األوؿ الطاقة نظاـ ضمف
 (2()1ة" )ثاني 30 مف اقؿ النظاـ ليذا

  والكموكوز السرعة تحمل بين االرتباط عالقة نتائج ومناقشة تحميل 2ـ2ـ4

 سكر) والكموكوز السرعة تحمؿ بيف االرتباط عالقة أي المحسوبة( ر) قيمة( 3) الجدوؿ بيف  
( 683,0) تبمغ المحسوبة( ر) قيمة أف الجدوؿ اظير وقد الشدة المرتفع البدني الجيد بعد( الدـ
 داللة ومستوى( 19) حرية درجة تحت( 549,0) والبالغة الجدولية( ر) قيمة مف اكبر وىي
 .  الكموكوز ومتغير السرعة تحمؿ بيف معنوية ارتباط عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( 01,0)

 الكموكوز ومتغير السرعة تحمؿ بيف( معنوية) إحصائياً  دالة ارتباط عالقة وجود الباحث ويرى   
 تجربة أثناء الالعبيف عاتؽ عمى وقع الذي الشدة المرتفع البدني الجيد أف إلى البعدي لألختبار
 شكؿ عمى الكبد داخؿ المخزوف الكموكوز خالؿ مف الطاقة تحرير عممية كانت الحالية الدراسة

 نسبة ارتفاع إلى أدى ما وىذا PFK كتوزكاينيز فوسفوفر أنزيـ بفعؿ بالتحمؿ بدأ حيث كاليكوجيف
 خالؿ مف الطاقة تحرير فعممية لذلؾ الدـ لعينات المختبرية القراءات خالؿ مف الدـ في الكموكوز

  السرعة تحمؿ وأف الالكتيؾ حامض نظاـ وىو لمطاقة الثاني النظاـ ضمف تكوف الكموكوز حرؽ

--------------------------------------------------------
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 .69ص ،1988 القاىرة، العربي، الفكر دار ، الرياضة فسيولوجيا: سالمة الديف بياء )(

 القوى، العاب نشرة األقميمية، التنمية مركز ، القصيرة المسافات عدائي واحالـ بالكرياتيف التزود: شحاتو حممي عادؿ )(
 .16،ص2000 القاىرة، ،28 العدد

 



 الالعب خالليا مف يؤدي التي فالطاقة لذلؾ النظاـ نفس ضمف تعمؿ التي القدرات مف يعد
 فأف لذلؾ الىوائياً  الكموكوز تحمؿ ناتج ىو السرعة تحمؿ واختبار الشدة المرتفع البدني لمجيد
 مف اكبر كمية الجسـ امتمؾ كمما بحيث السرعة وتحمؿ الكموكوز بيف طردية عالقة ىناؾ

 عممية تأخير اي أطوؿ لفترة السرعة مطاولة قدرة أداء الالعب امكانية إلى ذلؾ أدى الكموكوز
 .والكموكوز السرعة تحمؿ بيف الموجبة العالقة يفسر ما وىذا التعب ظيور

 الجهد بعد لمقمب المصروفة والطاقة السرعة تحمل بين االرتباط عالقة ومناقشة تحميل 3ـ2ـ4
  ـ: البدني

 المصروفة والطاقة السرعة تحمؿ بيف االرتباط عالقة اي المحسوبة( ر) قيمة( 3) الجدوؿ بيف   
( 603,0) تبمغ المحسوبة( ر) قيمة أف الجدوؿ اظير وقد الشدة المرتفع البدني الجيد بعد لمقمب
 داللة ومستوى( 19) حرية درجة تحت( 549,0) والبالغة الجدولية( ر) قيمة مف اكبر وىي
 .  معنوية ارتباط عالقة وجود عمى يدؿ وىذا( 01,0)

 بعد لمقمب المصروفة والطاقة السرعة تحمؿ بيف معنوية ارتباط عالقة وجود الباحث ويفسر   
 قاموا عمييـ التجربة إجراء تـ والذيف الدراسة ىذه في الالعبيف أف إلى الشدة المرتفع البدني الجيد
 ضربات معدؿ زيادة مع يتناسب ما وىذا القصوى مف اقؿ بشدة اي الشدة مرتفع بدني جيد بأداء
 تزداد ايضاً  القمب ضربات ومعدؿ يزداد االنقباضي فالضغط لمجسـ االنقباضي والضغط القمب
 إلى الدـ مف الكافية الكمية توفير عمى تعمؿ لكي السرعة مطاولة أداء أثناء عالية بدرجة

"  أف( سالمة) يؤكده ما وىذا عالية بسرعة العمؿ في ممكنة فترة ألطوؿ لالستمرار العضالت
 القمب لمعدؿ األقصى الحد إلى الفرد يصؿ أف إلى التدريب شدة زيادة مع القمب عمؿ معدؿ تزايد

 نظراً ..  السميـ التدريب استمرار مع أقصى إلى أقصى مف متنقميف يظموف عموماً  والرياضييف
  (1ب ")لمقم األقصى المعدؿ زيادة عمى يساعدىـ مما القمب عمى االيجابي لمتدريب

 

--------------------------------------------------------
- 
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 الخامس الباب
  والتوصيات االستنتاجات -5
  االستنتاجات 1ـ5
 المتغيرات لبعض والبعدي القبمي االختباريفنتائج  بيف ذات داللة إحصائية  فروؽ ىناؾ كانت ػ1

 الجيد اثر نتيجة الفروؽ ىذه وكانت البعدية األختبارات ولصالح ،(الكموكوز ،CPK) الفسمجية
 .  الشدة المرتفع البدني

 األختبار ولصالح لمقمب المصروفة لمطاقة والبعدي القبمي االختباريف بيف معنوية فروؽ ظيرت ػ2
 ىي لمقمب المصروفة والطاقة األرجومترية الدراجة عمى الشدة المرتفع البدني الجيد نتيجة البعدي
 اف لالعبيف الكمي المجموع في ظير فقد القمب لياقة وباألخص لالعبيف البدنية المياقة مؤشر
 العب لكؿ لنا ظيرت التي النتائج في بحثنا لو ولكف البدنية المياقة مف بمستوى تتمتع العينة
 قبؿ مف خاص وتركيز تدريب الى تحتاج البدنية لياقتو العب مف اكثر نجد فأننا حدة عمى

 .  الدراسة ىذه في استخدامو تـ الذي براش مؤشر ضوء عمى المدرب
 الطاقة ومتغير الكموكوز متغير مف وكؿ السرعة تحمؿ بيف معنوية ارتباط عالقة ظيور ػ3

 .  األرجومترية الدراجة عمى الشدة المرتفع البدني الجيد بعد لمقمب المصروفة
  التوصيات 2ـ5
  ػ: ىو الباحث بو يوصي ما أىـ ػ
 الدـ متغيرات وبخاصة الفسمجية لممتغيرات التتبعية المختبرية الفحوصات إجراء ضرورة ػ1

 خالؿ الالعبيف حالة لمتابعة الخاص واألعداد العاـ األعداد فترات وخالؿ دورية وبصورة
 البرامج ىذه مالئمة مدى لمعرفة المدربيف يضعيا التي التدريبية لمبرامج وتطبيقيـ ممارستيـ
 عمى يدؿ ىذا لالعبيف الوظيفية لألجيزة بالنسبة يحصؿ الذي التطور ومدى لالعبيف بالنسبة
 بو المناطة والخططية الميارية الواجبات تأدية عمى قادر يكوف وبذلؾ لو البدني الجانب تطور
 .  المباريات اثناء
 لما الخاص األعداد فترة الى الالعبيف وصوؿ عند عالية شدد وذات مقننة تدريبية برامج وضع ػ2

 لممدرب يمكف وبذلؾ لالعبيف والوظيفية الفسمجية الجوانب تطوير في واضح اثر مف الشدد ليذه
 .  الرياضية الفورمة إلى المنافسات مرحمة في بالالعبيف يصؿ اف
 واأللعاب الفرقية الفعاليات في والوظيفي الفسمجي بالجانب تعنى أخرى وبحوث دراسات إجراء ػ3

 .  الالعبيف عمى تأثيرىا مدى لمعرفة أخرى شدد وباستخداميـ الفردية
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