
 

 

 

 

 

 مستخمص البحث
 

نية المتزايدة لمقمب عمى وفق بعض المتغيرات هدفت الدراسة إلى تقييم الحاجة االيضية االوكسجي
الوظيفية ونشاط مضادات األكسدة قبل وبعد برنامج تدريبي، وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي لحل 

( ممارس من ممارس المياقة البدنية اثنان منم 02مشكمة بحثهما كما انهما اختارا عينة عمدية بواقع )
( 2( ضابطة و)2عية والباقي قسموا بصورة عشوائية إلى مجموعتين )طبقت عميهم التجربة االستطال

تجريبية بعد ذلك استخدما عدة وسائل وأدوات لتنفيذ إجراءات بحثيهما لتحميل الدم والحصول عمى قيمة 
مضادات األكسدة أو أجهزة قياس نشاط القمب باإلضافة إلى المنهج التدريبي الذي وضع حسب مستوى 

مياقة البدنية حيث نفذ البرنامج بعشرة أسابيع ولثالث وحدات في األسبوع زمن كل وحدة قدرات ممارسي ال
( وبعد ان تم تنفيذ تمك اإلجراءات تم أجراء المعالجات اإلحصائية حيث توصل الباحثان إلى 02-02)

 عدة استنتاجات كان أهمها:

عض المتغيرات الوظيفية تحقيق االقتصادية في مستوى الحاجة االيضية االوكسجينية لمقمب وب -1
 لدى العينة التجريبية.

تحقيق مستوى جيد لمضادات األكسدة مما حسن من قدرات الممارس في االستمرار بالجهد   -0
 البدني لمعينة التجريبية.
 أما أهم التوصيات فكانت:

من  خضوع ممارسي المياقة البدنية لفحوصات بيوكيميائية باإلضافة إلى الوظيفية في فترات مختمفة
 التدريب والراحة.
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  This study aimed to assess the need for metabolic growing heart 

according to some variables and functional antioxidant activity before 

and after the training program, The researcher used the experimental 

method to solve the problem of her research as she chose an intentional 

sample of (20) practitioner of those who practice fitness two of them were 

subjected to the applied experience and the rest were divided randomly 

into two groups (9) officer and (9) experimental.  

The researcher afterwards, used several methods and tools to perform 

the actions of her research for analysis of blood and get the value of 

antioxidants or gauges activity of the heart in addition to the training 

curriculum that was put by the capacity of practitioners of fitness. The 

program was implemented in ten weeks time and three units per week 

,the time of each unit is(60-70) After the implementation of those 

procedures, the statistical treatments  were conducted and the researcher 

reached several conclusions, the most important of wish are the 

following: 

 

 



1 Achieving economic level of metabolic need for the heart 

2 Achieve a good level of antioxidants, which improved the 

capabilities of the practitioner to continue physical effort of the 

experimental sample. 

The main recommendations were: 

Practitioners must undergo a biochemical tests in addition to the 

functional in different periods of training and comfort. 

 التعريف بالبحث  -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

تعد ممارسة المياقة البدنية واحدة منن أهنم الممارسنات الفعالنة عمنى كفناءة وأجهنزة الجسنم إذ حققنت  
الدراسات والبحوث في مجنال التندريب وفسنمجة التندريب الرياضني نقمنة نوعينة فني عنالم التخصن  لنوعينة 

 إن كانت لالنجاز الرياضي أم لمصحة والترويح أم لمتأهيل الرياضي. ممارسة المياقة البدنية

وقد استخدمت إزاء تمك البحوث األجهزة واألدوات التي ساهمت في رفع المستوى البندني والنوظيفي 
لممارسننني المياقنننة البدنينننة وذلنننك منننن خنننالل فنننتح الفننناق لموصننن  والتفسنننير الننندقيق لالسنننتجابات والتكيفنننات 

بيوكيميائيننة التنني تحنندث فنني الخاليننا وأنسننجة الجسننم جننراء إعطنناء الجرعننات التدريبيننة، تمننك الفسننيولوجية وال
( Mechelenالتنندريبات التنني تكننون مختمفننة التننأثير سننواء كننان منهننا القننوة والسننرعة أو المطاولننة لننذا فننأن )

والقمنننب  أكننند عمنننى ان ةالسنننرعة والمطاولنننة والقنننوة عنننند الرياضننني تتنننأثر بعوامنننل داخمينننة كالجهننناز العصنننبي
وصننوال الننى التخصنن  فنني الكشنن   (1)وجهنناز النندوران والتنننفس وعالقننتهم ببعضننهم وبعنندة عوامننل أخننرىة.

عنن مكنامن الجسنم واعضناءل كالقمنب النذي يعتبنر المحنور األساسني لمياقنة البدنينة خصوصنًا إذا منا كشننفنا 
ضنافة إلنى  عن نشناط  ومسنتوى تكيفن  لمجهند المبنذول سنواء كنان الجهند هنوائي أم ال هنوائي أو المخنتمط واض

ذلنك فننان لمقنوانين البيوكيميائيننة المرتبطننة بعمنل القمننب أو أجهنزة ووظننائ  الجسننم وخالينال تمعننب دورًا مهمننًا 
فنننني الكشنننن  عننننن التطننننور الخننننا  المننننرتبط بنشنننناط العمننننل الفسننننيولوجي والبيوكيميننننائي المننننرتبط بنشنننناط 

ادات التننني تعمنننل عمنننى هبنننوط عمنننل مضنننادات األكسننندة أي تسننناهم فننني نقننناوة الجسنننم وخالينننال ضننند المضننن
قبننل وبعنند الجهنند  نونشنناط خاليننا وأنسننجة الجسننم مننن هنننا ومننن اجننل تقيننيم مسننتوى المياقننة البدنيننة لمممارسنني

جنناءت أهمينننة البحننث والتننني تكمننن بمننندى فاعميننة خالينننا وأجهننزة الجسنننم وأعضنناءل فننني تحمننل جهننند بننندني 
لى ذلك فان أهمية البحنث تكمنن أيضنا بمندى حاجنة بصورة برنامج تدريبي لممارسة المياقة البدنية إضافة إ

 مكتباتنا ووسطنا المجتمعي بالمياقة البدنية من اجل الصحة ومقاومت  صعوبات الحياة. 
                                                           

(1)  Mechelen W. V Kemper, H.C.G Twisk: The Development of Running ELO Nomy  from 13-17 

years of age Mehicine and science in sport and Exercise, 1994. P.205.   



 مشكمة البحث 1-2
يتطمنننب حنننل أي مشنننكمة الفهنننم الننندقيق لمحقنننائق واألفكنننار العممينننة. إن الباحثنننان     بتفاعمهمنننا منننع 

واألفكنننار العممينننة بمشنننكمة بحثهنننا والتننني تكمنننن بتوضنننيح الصنننورة  المجتمنننع عممنننوا بنننالفهم الننندقيق لمحقنننائق
الشاممة  الستعداد وعمنل خالينا وأنسنجة وأعضناء الجسنم عمنى وفنق تنأثير بنرامج المياقنة البدنينة سنواء كنان 
ذلنك التنأثير فنني وقنت الراحننة أو بعند التننأثير الحاصنل عمنى تمننك الخالينا واألجهننزة بفعنل ذلننك المسنتوى مننن 

يتأمننل الباحثننان فنني ان تنننجح فنني وضننع البرنننامج التنندريبي بمننا يتناسننب والقنندرات الوظيفيننة التنندريب الننذي 
والبيوكيمياوينننة المرتبطنننة باألنظمنننة بالدفاعينننة لمجسنننم )كاتننناالز والكوتننناثيون( تمنننك القننندرات التننني إذا منننا تنننم 

ي النذي يعمنل هنو الخنر دراستها وفقًا إلنتاج الطاقة فان  سيتم من خاللها االستمرار باسنتقبال الجهند البندن
إذا منننا تنننم حسنننن اختينننارل إلنننى تحسنننين وتطنننوير أنظمنننة الطاقنننة السنننائدة والمرافقنننة لننننوع الصنننفة أو العنصنننر 
المنننرتبط بممارسنننة المياقنننة البدنينننة منننن هننننا جننناءت مشنننكمة البحنننث والتننني تكمنننن فننني دراسنننة واقنننع بعنننض 

ريبي لمياقنة البدنينة لمرجنال والمسنتوى النذي المتغيرات الوظيفية والبيوكيمياوية عند  تعرضها إلنى برننامج تند
تكون عمي  تمك المتغيرات كي تضع الحمول الرتقائها عمى وفنق البحنوث الحالينة المسنتقبمية بنأدوات جديندة 

 واحمال وأفكار تدريبية جديدة.

 أهداف البحث  1-3

 ( سنة.04-02وضع برنامج تدريبي لمممارسي المياقة البدنية بعمر )  -1

ة االيضية االوكسجينية لمقمب وبعض المتغيرات الوظيفية قبل وبعد البرنامج معرفة الحاج  -0
 التدريبي لدى عينة البحث.

معرفة مستوى نشاط بعض مضادات االكسدة قبل وبعد برنامج تدريبي لمياقة البدنية لدى عينة   -3
 البحث.

 فروق البحث  1-4

وكسجينية لمقمب في االختبارات هناك فروق ذات داللة معنوية في متغير الحاجة االيضية اال .1
 القبمية عنها في البعدية لدى العينة الضابطة والتجريبية.

هناك فروق ذات داللة معنوية في المتغيرات الوظيفية في االختبارات القمبية عنها في البعدية  .0
 في متغيرات البحث لدى العينة التجريبية والضابطة.

االكسدة لدى العينة الضابطة والتجريبية في هناك فروق ذات داللة معنوية في مضادات  .3
 االختبارات القبمية عنها والبعدية.

هناك فروق ذات داللة معنوية في متغيرات البحث في االختبارات البعدية لدى عينة البحث  .0
 )الضابطة والتجريبية(.



 مجاالت البحث -1-5

 ارس.( مم02: عينة من ممارسي المياقة البدنية بعدد )المجال البشري -

 : مختبرات وقاعات كمية التربية الرياضية / بجامعة بغداد.المجال المكاني -

 . 21/0/0213 – 3/10/0210: لمفترة من المجال ألزماني -

 تحديد المصطمحات 1-6

: هنني مركبننات قننادرة عمننى إبطنناء أو منننع أكسنندة الجزيئننات عننن طريننق إزالننة مضااادات األكساادة -
 radical intermediates free   .(1)الجذور الحرة 

 

 الدراسات النظرية  -2

 استجابة القمب لمجهد البدني ومضادات األكسدة

يعد القمنب واحندة منن األجهنزة الوظيفينة المهمنة بالجسنم إذ انن  يعمنل كمضنخة تندفع الندم إلنى جمينع 
ى مندى أنحاء الجسم وكون  كذلك فان األحمال التدريبية التي تمقي بوزرها عمنى أجهنزة ووظنائ  تعتمند عمن

والمشنننكمة الحقيقيننننة فننني فهننننم نشننناط القمننننب، إن المنننندربون  اسنننتجابة القمننننب لتمبينننة متطمبننننات تمنننك األحمننننال
يسنتخدمون أنواعنًا متعنددة مننن تندريبات المياقنة البدنينة فهنني تختمن  فيمنا بينهنا حسننب متطمبنات ننوع العمننل 

الهنوائي باإلضنافة إلنى المخنتمط، البدني الممارس والذي يعتمد في تشكيم  عمى تدريبات الحمل الهوائي وال
إذن هننناك عوامننل متعننددة لفهننم طبيعننة اسننتيعاب القمننب اعتمننادًا عمننى متغيراتنن  ففنني الوقننت الننذي تعنند فينن  
التغيننرات التنني تحصننل لمعنندل ضننربات القمننب أثننناء الجهنند البنندني أو يعننود مباشننرة مننن الكواشنن  الحقيقيننة 

ل ضربات القمنب يعند أيضنًا منن أهنم العوامنل التني تسناهم فان معد المهمة لقابمية الجسم عمى تحمل الجهد
 في تنظيم حجم الدفع القمبي.

إضافة إلى ذلك فان )معندل ضنربات القمنب يمكنن أن يعطني الصنورة الحقيقينة لمتعنر  الفنوري عمنى 
وتنننرى الباحثنننة إن سنننرعة تحنننرك كتمنننة الننندم أو انننندفاعها  (1)(ةمننندى مالئمنننة الجهننند لمسنننتوى الحالنننة التدريبيننن

( فنني تنظننيم قيمننة الننناتج القمبنني، .S.Vل األوعيننة الدمويننة مهمننة أيضننًا وذلننك ألهميننة حجننم الضننربة )داخنن
                                                           

(1)  http://www.alriyadh.com/2007/02/06articl.222682html   

 .32،  0220ريسان خربيط وعمي تركي، فسيولوجيا الرياضة، جامعة بغداد،  ( 1)

http://www.alriyadh.com/2007/02/06articl.222682html


حيث يعد ذلك المدخل الرئيسي لتنمية كفاءة الجسم الفسيولوجي اعتمادًا عمنى بنرامج التندريب المنظمنة بمنا 
ن التنندريب البنندني المنننظم يحقننق التكينن  الفسننيولوجي ألجهننزة الجسننم ألداء الجهنند البنندني بكفنناءة عاليننة اذ أ

يننؤدي إلننى تكينن  فسننيولوجي، ذلننك الن التنندريب البنندني يننؤدي إلننى زيننادة حجننم النندم المنندفوع التنني يضننخها 
القمب بكل نبضة من نبضات  ممنا يجعنل القمنب أكثنر كفاينة فني عممن  ولكنن ومنع ذلنك فنان النشناط البندني 

 ألحماض الدهنية.يشكل ضغطًا عمى الناحية االيضية فتزيد أكسدة الدهون وا

باإلضنافة إلننى ذلننك فننان شنندة األداء البنندني ومدتنن  تسنناهم فنني إنتنناج ))الشننقوق الطميقننة االوكسننجينية 
باإلضننافة  (0)األسناس والدهنيننة التابعننة لهننا فنني حننين تنننتج الشننقوق النتروجينيننة مننع درجننة التمنن  العضننمي((

سنبب زينادة فني ضنغط الندم ممنا ينؤثر فني إلى كل ما ذكر فان الضغط الناتج أيضًا من التدريب بإشنكال  ي
ولنن يقن  الحنال عنند ذلنك ولكنن وعنند مرحمنة  إطالق الخاليا المبطنة لألوعية الدموية لمشنقوق النتروجينينة

إنتاج الطاقة تظل هناك فرصة إلنتاج شقوق األوكسجين في العضالت ودرجة تسنرب جديند لمهيموكمنوبين 
ينند باإلضننافة إلننى فهننم حقيقننة األنزيمننات واألحمنناض االمينيننة لننذا فننان إمكانيننة اسننتخدام مسننتوى تنندريبي ج

والمعادن والفيتامينات التي تساهم في حماية الجسم من الشقوق االوكسنجينية )الجزيئنات الحنرة( ان يتحقنق 
مسنننتوى جيننند باسنننتخدام التمنننرين الجيننند بحينننث تقنننوم أجسنننامنا باالسنننتمرار بصننننع مضنننادات اكسننندة تغذوينننة 

 في االستمرار بتحقيق مستوى عالي من المياقة البدنية.متنوعة والتي تساهم 

 

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 

   منهج البحث 3-1

 المنهج التجريبي لمالئمت  لطبيعة حل المشكمة القائمة عمى دراستها.  اناستخدم الباحث

 عينة البحث 3-2

المياقنة البدنينة فني كمينة التربينة  ( ممارس من المشاركين في بنرامج02تم اختيار عينة عمرية بعدد )
الرياضنننية/ الجادرينننة اسنننتبعد اثننننان منننن العيننننة بسنننبب إجنننراء التجربنننة االسنننتطالعية عمنننيهم فننني حنننين قسنننم 

( يبننين 1( تجريبيننة والجنندول )2( لمضننابطة و)2( الخننرون إلننى مجمننوعتين باألسننموب العشننوائي )11الننن)

                                                           

في دراسة وتحميل الشقوق الطميقة ومضادات االكسدة وعالقتهما عمر شكري عمر عبد رب ، االتجاهات الحديثة   (0)
 باالداء الرياضة.



الطنول والنوزن التني أثبتنت المعنالم اإلحصنائية بنان قنيم مواصفات العيننة. وتكنافؤ العيننة منن حينث العمنر و 
 ( مما يعني تكافؤ العينة.3+معامل االلتواء لها اقل من )

 

 (1جدول )

 يبين مواصفات العينة ومعالمها اإلحصائية

 ت

 

 المعالم اإلحصائية

  

 المتغيرات

 المالحظات معامل االلتواء الوسيط االنحرا  المعياري الوسط الحسابي

 غير معنوي 1.31 03.222 1.21 03.333 مرالع 1

 غير معنوي 2.214 00.422 1.000 00.40 الوزن 0

 غير معنوي 1.00 100.14 1.02 101.1001 الطول 3

 

 األجهزة واألدوات والوسائل المستخدمة بالبحث  3-3

 المالحظة والتجريب. .1

 المصادر العربية واألجنبية. .0

 استمارة جمع المعمومات. .3

 نت.شبكة االنتر  .0

 (. Center fugeجهاز تحميل الدم لمحصول عمى إنزيم الكاتالز الكولوتاثيون ) .4

 جهاز قياس ضغط الدم. .0

 سماعة لقياس معدل ضربات القمب من الشريان.  .0

 متطمبات مختبرية )معقم،قطن، انبوالت )قناني( لحفظ الدم(.  .1

 . Spectrophotometersجهاز تحميل مضادات األكسدة )الضوئي(  .2

 ختبارات المستخدمة بالبحث اال 3-4
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: يجمننننس الممننننارس عمننننى كرسنننني ويقننننوم بمنننند ذراعنننن  حيننننث يقننننوم القننننائم الحاجننننة االيضننننية لمقمننننب -
باالختبننننارات بقينننناس معنننندل ضننننربات القمننننب بالدقيقننننة فنننني الراحننننة إضننننافة إلننننى قينننناس الضننننغط 

 ة التية لمحصول عمى الحاجة االيضية وكما يمي:االنقباضي من ثم تطبيق المعادل

    

يمثننل هننذا المتغيننر، نصننيب المتننر المربننع مننن  :  Heort indox (Hi)دلياال )مرشاار القمااب(  -
سننطح الجسننم فنني الدقيقننة الواحنندة أي مقنندار الننناتج القمبنني محسننوب عمننى أسنناس مسنناحة مسننطح 

 الجسم ويمكن أن نحصل عمي  وفقًا لممعادلة:

 

 

 

 

 

 

 

 الناتج القمبي   

 

           Hi  =  __________________________ 

 المساحة السطحية لمجسم   

 

 حجم الضربة× الناتج القمبي = معدل ضربات القمب 

 نحصل عمى معدل ضربات القمب كما تم قياس  سابقًا أما حجم الضربة فيتم عن طريق المعادلة التية 

 

 (  ضغط الدم االنقباضي× معدل ضربات القلب )راحة                   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غم/د =  100/ مللتر /  2

                                                   (1000) 



الضننننغط ) 2.0] -الضننننغط االنبسنننناطي(  –االنقباضنننني  )الضننننغط 2.4+  122=  3حجننننم الضننننربة سننننم
 (3))العمر بالسنوات( [  2.0 –( االنبساطي

: يجمس المختبر عمى كرسي ويقوم ممم زئبق –( مميمتر MABPمتوسط الضغط الشرياني ) -
القائم بالفح  واالختبار بقياس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي وذلك لمحصول اوال عمى 

  :( حيث يتم الحصول عمي  من المعادلة االتيةppقيمة ضغط النبض )
D.BP        – S.BP   =m.m pp 

 بعد ذلك يتم الحصول عمى متوسط الضغط الشرياني من خالل المعادلة التية: 

MABP = D.BP + 1/3 PP    (0) 

 ( ممميتر . ممم زئبق C.Wشغل القمب ) -

 ة: ثم الحصول عمى هذا المتغير عمى وفق المعادلة التي 

 حجم الضربة × شغل القمب = متوسط الضغط الشرياني 

(C.W = )S. V × MABP 

 

 : اختبارات مضادات األكسدة –ثانيًا 

 ( في الدمGSHقياس تركيز الكموتاثيون ) –

( فنني أنابيننب خاصننة قبننل وبعنند 6ccبعنند أن يجمننس المختبننر عمننى كرسنني مننريح يننتم سننحب مقنندار )
عنند ذلننك تعننالج مختبريننا لنحصننل عمننى نسننبة تركيننز الكموتنناثيون فنني النندم االنتهنناء مننن البرنننامج التنندريبي. ب

( Eiimans( وعمنننى وفنننق طريقنننة )spectrophotometersحينننث اسنننتخدم جهننناز المطينننا  الضنننوئي )
 وبواسطة المواد الكيميائية الكتات الخاصة باستخراج نسبة )الكموتاثيون( 

 

 قياس تركيز الكاتالز:  –
                                                           

،   0222رافع صالح فتحي، حسين عمي العمي، فسيولوجيا، نظريات وتطبيقات في عمم الفسمجة الرياضية، بغداد،  ( 3)
100. 

 .0222، القاهرة، دار الفكر، 1ط محمد حسن عالوي وابو العال احمد عبد الفتاح، فسيولوجيا التدريب الرياضي،( 0)



يننة النندم المننأخوذة فنني الكموتنناثيون وتضننع نفننس اإلجننراءات أعننالل إال إن يننتم هنننا االعتمنناد عمننى كم
 (.Aebilطريقة الكش  عن الكاتالز في كريات الدم الحمراء كانت باستخدام طريقة )

 

 التجربة االستطالعية 3-5

( وذلننك لالطمئنننان عمننى تنفيننذ 0قننام الباحثننان بننإجراء التجربننة االسننتطالعية عمننى ممارسننين اثنننين )
مكانينة فرينق العمنل اإلجر  اءات الخاصة بالتجربنة الرئيسنية وكنذلك تالفني األخطناء فيهنا منع تقندير النزمن واض

 الساعة  الرابعة مساءا.  0/10/0210إذ إن تمك التجربة أجريت يوم السبت المصاد  

 إجراءات التجربة الرئيسية  -3-6

 االختبارات القمبية 3-6-1

السنننناعة الرابعننننة مسنننناءا أجريننننت االختبننننارات الخاصننننة  0/10/0210فنننني يننننوم الثالثنننناء المصنننناد  
بالحاجنننة االيضنننية االوكسنننجينية وبعنننض المتغينننرات الوظيفينننة لمقمنننب أوال ثنننم تمتهنننا بعننند انتهننناء جمينننع أفنننراد   

 إجراءات سحب الدم ليتم الحصول عمى قيم مضادات األكسدة بعد معالجتها لدى جميع أفراد العينة.

 البرنامج التدريبي 3-6-2

بعننند عرضننن  عمنننى  02/0/0213ولغاينننة  4/10/0210العمنننل بالبرننننامج التننندريبي لمفتنننرة منننن تنننم 
مجموعة من الخبراء حيث اشتمل عمنى عشنرة أسنابيع تطبنق فني كنل أسنبوع ثنالث وحندات زمنن كنل وحندة 

د( إذ تضمن البرنامج تمرينات القوة باستخدام وسائل تدريبينة )أوزان مختمفنة + األجهنزة المتعنددة 02-02)
ألغنننراض )ممتيجنننيم(  كنننذلك اسنننتخدمت تننندريبات المطاولنننة والسنننرعة المتوسنننطة باإلضنننافة إلنننى اسنننتخدام ا

 حوض السباحة لمترويح بعد إجراء الوحدات التدريبية. 

 (.0( و )1% من قابمية الممارسين انظر الممحق)14-02هذا وقد استخدمت الشدة لمتمرينات بين 

 

 

 

 االختبارات البعدية 3-6-3



الساعة الرابعة مساءا بعد االنتهاء من  01/0/0213الختبارات البعدية يوم الخميس المصاد  أجريت ا
القمبية ونفس إجراءات االختبارات القمبية  تالبرنامج التدريبي ونفس الخطوات التي أجريت في االختبارا

 وأماكن إقامتها. 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث  3-7

 ( لمعالجة البيانات موضوعة البحث.SPSSة اإلحصائية )تم استخدام الحقيق

 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها -4

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج المتغيرات الوظيفية 4-1

عرض وتحميل ومناقشة نتائج متغير استهالك العضمة القمبية لألوكسجين لمعينة  4-1-1
 الضابطة والتجريبية

 (0جدول )

 ئية لممتغير استهالك العضمة القمبية لألوكسجين لدى يبين المعالم اإلحصا

 عينة البحث

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

  

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي
   ع    

*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 0.020 2.1000 2.000 2.314 0.000 2.022 1.211 التجريبية 1

 غير معنوي 0.21 2.1242 2.011 2.301 1.044 2.032 1.001 لضابطةا 0

 (0.30( هي )2.24( ومسننتوى داللة )2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

( تبين ان الوسط الحسابي لمتغير الحاجة االيضية االوكسجينية في االختبار 0من الجدول )
( في حين كانت قيمة الوسط 2.022را  المعياري )( واالنح1.211القبمي لمعينة التجريبية كان )

( وعند المعالجة 2.314( واالنحرا  المعياري )0.000الحسابي لنفس المتغير في االختبار البعدي )



اكبر من الجدولية   (0.020( المحتسبة )T( المحتسبة فقد تبين ان قيمة )Tاالحصائية لمعرفة قيمة )
 ولصالح االختبار البعدي.( وهذا يعني ان الفرق معنوي 0.30)

اما فيما يخ  العينة الضابطة فكان الوسط الحسابي لنفس المتغير في االختبار القبمي 
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس المتغير في االختبار 2.032( واالنحرا  المعياري )1.001)

( فقد Tصول عمى قيمة )( وعند المعالجة االحصائية لح2.301( واالنحرا  المعياري )1.044البعدي )
( المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني T( ولما كانت قيمة )0.30( والجدولية )0.21تبين ان قيمتها )
 ان الفرق معنوي.

ويعزو الباحثان سبب هذل النتائج صحة البرنامج التدريبي الذي احدث اقتصادية في عمل القمب 
مة القمبية لالوكسجين وتطور مستوى الكفاية البدنية وقد تبين ذلك من خالل انخفاض استهالك العض

 والتطبع الفسيولوجي.

( من ان ةالعمل بكفاية جيدة سينظم امتصا  االوكسجين من البيئة AStrandوهذا ما اكدل )
الخارجية الرئيسية ومن ثم نقم  الى العضالت العاممة عن طريق الدم وقابمية تمك العضالت عمى 

ان عمل القمب في انتاج عمم  عند التكي  لن يتوق  عند متغير معين  انلباحثرى ايو  (4)استهالك ة
( مع Lampوانما سيمعب معدل ضربات القمب وحجم الضربة والناتج القمبي الدور ذات  وهذا ما اكدل )

ضربات القمب يرتبط بمعدل استهالك االوكسجين وبالدفع القمبي لمدم وعدد كريات الدم الحمراء وتركيز 
 (0)يموكموبين وكفاية عمميات التمثيل الغذائي وانتاج الطاقة.ةاله

 

 

 

 

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج متغير دليل القمب لمعينة الضابطة والتجريبية 4-1-2

                                                           
(5) Astrand P. O Ryhming I. Anomogmm for calculation of arobic capacity from plus rate 
durding sysmaximal wor; J. App. I. Phyloloy, 7, Sweden – 1994, pp. 218 
(6) Lamp. D.: physiology of exercise responses and adapation 2nd ed-macmillan publishing 
company, new York, London, 1984, P. 281. 



 (3جدول )

 يبين المعالم االحصائية لممتغير استهالك العضمة القمبية لالوكسجين لدى عينة البحث

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

 

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي
   هن    

*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 4.33 2.204 2.0222 2.123 3.200 2.041 0.000 التجريبية 1

  0.44 2.201 2.111 2.122 0.010 2.032 0.40 الضابطة 0

 (0.30( هي )2.24توى داللة )( ومسنن2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

 

( ايضا تبين ان الوسط الحسابي لمتغير دليل القمب في االختبار القبمي لمعينة 3من الجدول )
( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي لنفس 2.041( واالنحرا  المعياري )0.000التجريبية كان )

( وفرق االوساط الحسابية 2.123( واالنحرا  المعياري )3.200المتغير في االختبار البعدي )
( T( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )2.204( ومعامل فرق االوساط )  هن( )2.0222)

( وهذا يعني ان الفرق 0.30اكبر من الجدولية )  (4.33( المحتسبة )Tالمحتسبة فقد تبين ان قيمة )
 معنوي ولصالح االختبار البعدي.

( يبين ان الوسط الحسابي لنفس المتغير في االختبار 3طة فالجدول )اما ما يتعمق بالعينة الضاب
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس المتغير في االختبار 2.032( واالنحرا  المعياري )0.40القبمي )
( واالنحرا  المعياري 2.111( وفرق االوساط الحسابية )2.122( واالنحرا  المعياري )0.010القبمي )

( المحتسبة T( المحتسبة فقد تبين ان قيمة )Tالمعالجة االحصائية لمعرفة قيمة ) ( وعند2.201)
 ( وهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي.0.30( اكبر من الجدولية )0.44)

ويعزو الباحثان سبب ظهور تمك الفروق عمى ما يبدو لها تأثير العينتين بالمساحة السطحية 
بية كانت لمعينة التجريبية وقد توضح ذلك من خالل قيم االوساط الحسابية ويبدو لمجسم اال ان االغم

تنظيم التمارين والتزام العينة التجريبية كانت وراء ذلك اذ ان دليل القمب يرتبط بمدى الحاجة االيضية 



من ان االوكسجينية وبمدى تكي  المتغيرات الوظيفية وهذا يتفق مع ما توصل الي  )رافع صالح فتحي( 
ةتطوير عمل القمب نتيجة تدريبيات المياقة البدنية يعود بنتائج ايجابية في وظائ  القمب وبالتالي تحقيق 

ويرى الباحثان ان كل ما يتعمق  (0)الكفاءة الوظيفية لعمل القمب واستجابات جهازي التنفس والدورانة
وزمن ذلك التدريب وسعت  الوقت بنشاط االجهزة الوظيفية وخصوصا القمب مرتبط بنوع طرق التدريب 

المستخدم في الوحدات التدريبية اذ ان التدريب كمما كان منظما ومدروسا يحقق نتائج نسبية اعمى وهذا 
 ما تحقق لمتجريبية عن  لمضابطة.

 

عرض وتحميل ومناقشة نتائج متغير متوسط الضغط الشرياني لمعينة الضابطة  4-1-3
 والتجريبية

 عالم االحصائية لمتغير متوسط الضغط الشرياني لدى عينة البحثيبين الم (0جدول )

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

  

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي
   هن    

*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 1.10 1.004 12.211 1.034 23.34 3.00 10.300 التجريبية 1

 غير معنوي 1.004 1.142 0.222 3.03 10.400 22.0 10.400 بطةالضا 0

 (0.30( هي )2.24( ومسننتوى داللة )2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

( يبين أيضا ان الوسط الحسابي لمتغير متوسط الضغط الشرياني لمعينة التجريبية في 0الجدول )
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس 3.00معياري )( واالنحرا  ال10.300االختبار القبمي كان )

( )1.034( واالنحرا  المعياري )23.34المتغير في االختبار البعدي ) ( و)  12.211( و)  
( المحتسبة T( المحتسبة فقد تبين ان قيمة )T( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )1.004هن()

( المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق T( ولما كانت قيمة )0.30والجدولية ) (1.10)
معنوي. ويعزو الباحثان سبب تمك النتائج ومعنويتها لمعينة التجريبية عنها في الضابطة الى قابمية تطور 

                                                           

رافع صالح فتحي؛ تطور العمل الوظيفي والصفات القياسية لمقمب بتأثير تدريب المطاولة، اطروحة دكتورال، كمية  ( 0)
 .02،  1222التربية الرياضية، جامعة بغداد، 



الجهاز الوعائي القمبي بفعل التدريب مما زاد ةحجم الدم في نهاية االنبساط القمبي اعتمادا عمى نشاط 
باالضافة الى ذلك فان  (1)حسن من قوة االنقباض وبالتالي في عمم  الوظيفية.االليا  العضمية ف

الباحثان يرون ان انتظام ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي نتيجة لمياقة البدنية حسن من قيمة متوسط 
 الضغط الشرياني الن هذا المتغير عمى قيمة كل من الضغط االنبساطي واالنقباضي سوية.

ميل ومناقشة نتائج متغير المعالم اإلحصائية لشغل القمب لمعينة الضابطة عرض وتح 4-1-4
 والتجريبية

 (4جدول )

 يبين المعالم اإلحصائية لمتغير شغل القمب لعينة البحث في االختبار القبمي والبعدي

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

 

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي

   هن    
*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 0.201 100.01 1220.130 110.13 0122.11 000.10 0120.04 التجريبية 1

 غير معنوي 2.23 32.04 2.200 102.00 0140.11 20.11 0140.11 الضابطة 0

 (0.30( هي )2.24( ومسننتوى داللة )2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

 

( يبين ان قيمة الوسط الحسابي 4ما يتعمق بمتغير )شغل القمب(  ولمعينة التجريبية فالجدول )اما 
( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي 000.10( واالنحرا  المعياري )0120.04لهذا المتغير كان )

( هي 110.13( واالنحرا  المعياري )000.10لنفس المتغير في االختبار البعدي ) ( وقيمة )  
( المحتسبة فقد T( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )100.01( و)  هن( هي )1220.133)

( وهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح االختبار 0.30اكبر من الجدولية ) (0.201تبين ان قيمتها  )
 البعدي.

                                                           
(8) Noble, B. G., Physiology of exercise & sports, times mirror, Mos by colleye, Pub-st-lowis, 
1989, P. 210. 



بار القبمي ( ايضا تبين ان الوسط الحسابي لشغل القمب لمعينة الضابطة في االخت4ومن الجدول )
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس المتغير وفي 20.11( واالنحرا  المعياري )0140.11كان )

( هي )102.00( واالنحرا  المعياري )0140.11االختبار البعدي  ( و )  هن( 2.200( وقيمة )  
( اكبر 2.23) ( المحتسبة فقد تبين ان قيمتهاT( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )32.04هي )

 ( ولما كانت كذلك فهذا يعني ان الفرق غير معنوي.0.30من القيمة الجدولية )

ويعزو الباحثان ظهور الفرق المعنوي في شغل القمب لمعينة التجريبية عن  في الضابطة الى ما 
( من ان ةتأثير التدريب يحدث تكيفات في تجاوي  القمب تكون متساوية Cdan and gerdeجاء ب  )

 (2ومتقاربة المستوى وان هذل التكيفات تنعكس ايجابيا في العديد من وظائ  االجهزة في الجسمة.)

ويضي  الى ذلك )عايد فضل( فيرى ان ةمزاولة النشاط البدني المنتظم يضي  جانب من التكي  
وظيفية الوظيفي لمعضمة القبمية تؤثر بشكل مباشر في العديد من وظائ  الجسم واستجابات االجهزة ال

ويرى الباحثان ان من بين تمك االستجابات، تمدد االوعية الدموية وكمية  (12)بشكل يزيد من كفائتهاة.
 األوكسجين المستهمك من القمب وزيادة حجم الضربة )السعة القمبية( ومن ثم الناتج القمبي.
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 تائج متغير الكاتالز لمعينة الضابطة والتجريبيةعرض وتحميل ومناقشة ن 4-2-1

 

 

 

 

 

 (0جدول )

 يبين المعالم اإلحصائية لعينة البحث لمتغيرات مضادات االكسدة )الكاتالز( 
                                                           

(9) Cdon SD: Mechanis of left ventricular systolic and diastolic function in- physiology of the 
athlelte’s heart, cardic Din., 1997, PP. 355. 

 .13،  1222جامعة اليرموك، عائد فضل؛ الطب الرياضي الفسيولوجي، األردن،   ( 12)



 في االختبارات القبمية والبعدية لدى عينة البحث

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

 

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي

   هن    
( *قيمة )ت
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 0.00 2.100 1.00 2.020 1.200 2.010 0.120 التجريبية 1

 معنوي 0.20 2.200 2.130 2.313 0.040 2.300 0.10 الضابطة 0

 (0.30( هي )2.24( ومسننتوى داللة )2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

( 0.120ن ان الوسط الحسابي لمتغير )الكاتالز( وفي االختبار القبمي كان )( يبي0من الجدول )
( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي لنفس المتغير في االختبار البعدي 2.010واالنحرا  المعياري )

( هي )2.020( واالنحرا  المعياري )1.200) ( وعند 2.100( وقيمة )  هن( هي )1.00( وقيمة )  
اكبر من  (0.00( المحتسبة )T( المحتسبة فقد تبين ان قيمة )Tحصائية لمعرفة قيمة )المعالجة اال
( المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح T( ولما كانت قيمة )0.30الجدولية )

 االختبار البعدي. 

لحسابي لمتغير ( ايضا تبين ان الوسط ا0اما ما يتعمق بالعينة الضابطة فان ومن الجدول )
( في حين كانت قيمة الوسط 2.300( واالنحرا  المعياري )0.10)الكاتالز( وفي االختبار القبمي كان )

( هي 2.323( واالنحرا  المعياري )0.040الحسابي لنفس المتغير في االختبار البعدي ) ( وقيمة )  
( المحتسبة فقد تبين ان Tقيمة )(  وعند المعالجة االحصائية لمعرفة 2.200( و )   هن( هي )2.130)

( وهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح االختبار 0.30( اكبر من الجدولية )0.20( المحتسبة )Tقيمة )
ويعزو الباحثان سبب ظهور تمك النتائج الى فاعمية التدريب في تكيي  الكاتالز في مقاومة  البعدي.

بار البعدي وخصوصا لمعينة التجريبية عنها في القبمي الجذور الحرة حيث ان زيادة )الكاتالز( في االخت
ةبسبب زيادة فاعمية هيموكموبين الدم وذلك بقيام  باقنا  جزئيات بيروكسيدات الهيدروجين وتحويمها 

اضافة الى ان الكاتالز كاحد الدفاعات المضادة لالكسدة درأ الفعل السالب الضار لمجذور  (11)الى ماءة.
لذا نرى في ارتفاع  بمستويات عالية سيساهم  (10)مصاحبة ووصفها تحت السيطرةة.الحرة والتفاعالت ال

                                                           
(11) Kelle M. Diken H., Sermer, A., Atmaca M., Kocyity (1999). 
(12) changes in blood on hoxidn 6-tr. J. md. 5 ci-29: 95.  



في استمرار الممارس لمنشاط الرياضي باالستمرار في مستوى عالي مقاوما التعب بارتفاع الكاتالز 
والقضاء عمى الجذور الحرة الناشئة من اتجاهات مختمفة وخصوصا عند ممارسة النشاط الرياضي وهذا 

لمعينة التجريبية وان  كان قد ارتفع لدى الضابطة اال ان مستويات االختبارات البعدية عنها في  ما حصل
القبمية تشير الى تسيد العينة التجريبية عن الضابطة في تنظيم االستقرار التجانسي في جسم الممارس 

 لمياقة البدنية.

وتاثيون( لمعينة الضابطة عرض وتحميل ومناقشة نتائج متغير مضادات االكسدة )الكم 4-2-2
 والتجريبية

 (0جدول )

يبين المعالم اإلحصائية لعينة البحث لمتغيرات مضادات االكسدة )الكموتاثيون( في االختبارات القبمية 
 والبعدية لدى عينة البحث

المتغيرات  ت
 اإلحصائية

 

 العينات

 االختبار البعدي االختبار القبمي
   هن    

*قيمة )ت( 
 المحتسبة

اللة الد
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 2.21 130.120 1000 303.03 0111.11 040.02 0030.22 التجريبية 1

 غير معنوي 0.2 1.20 00.222 314.02 0004.22 310.103 0002.22 الضابطة 0

 (0.30( هي )2.24( ومسننتوى داللة )2( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

 

( يبين ان الوسط الحسابي لمتغير )الكموتاثيون( ولمعينة الضابطة وفي االختبار 0)ومن الجدول 
( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي لنفس 310.103( واالنحرا  المعياري )0002.22القبمي كان )

( هي 314.02( واالنحرا  المعياري )0004.22المتغير في االختبار البعدي ) ( وقيمة )  
( المحتسبة فقد تبين T( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )1.31)  هن( هي )( وقيمة 00.222)

( المحتسبة اكبر من T( ولما كانت قيمة )0.30اكبر من الجدولية ) (0.202( المحتسبة )Tان قيمة )
 الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي. 



الحسابي لمتغير )الكموتاثيون( ولمعينة التجريبية وفي  ( ايضا تبين ان الوسط0ومن الجدول )
( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي 040.02( واالنحرا  المعياري )0030.22االختبار القبمي كان )

( هي 303.03( واالنحرا  المعياري )0111.11لنفس المتغير في االختبار البعدي ) ( وقيمة )  
( المحتسبة فقد تبين Tوعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )(  130.120( و )   هن( هي )1000)

( وهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح 0.30( اكبر من الجدولية )02.21( المحتسبة )Tان قيمة )
 االختبار البعدي.

ويعزو الباحثان سبب ظهور تمك النتائج الى مستوى التدريب اضافة الى التزام العينة بعدد وزمن  
التدريبية مما احدث تأثيرا في كفاية انزيم الكموتاثيون بيروكسيدرير حيث يعد من االنزيمات  الوحدات

في دراست  لمشوارد الحرة حيث ةاثبتت انها من  (13)(Aromaالمضادة لالكسدة وهذا ما يتفق مع نتائج )
دات االكسدة في استراتيجيات مضادات االكسدة بارتفاعها ضد الشوارد الحرةة. وهذا ما يعطي قوة لمضا

ةوقاية االنسجة من التأكسد الخموي الحادث من جراء الجذور الحرة عمى اغشية الخاليا والمركبات 
( ليحول بعد ذلك الى كموتاثيون مؤكسد بعد التخم  من GSHوخصوصا الكموتاثيون ) (10)االخرىة.

جريبية عنها في الضابطة التي وهذا ما حصل لمعينة الت (14)فاعمية الجذور الحرة الضارة لخاليا الجسمة.
 لم تصل الى مستوى تحقيق مطاوعة الكموتاثيون مع اجهزة الجسم عند التخم  من االثار السمبية ل .

 

 

 

 عرض وتحميل ومناقشة نتائج المتغيرات الوظيفية لمقمب ومناقشتها  4-3

 (1جدول )

 لمتغيرات الوظيفية يبين المعالم اإلحصائية في االختبارات البعدية لعينة البحث في ا

                                                           
(13) Aromaol (1994), Free radical and antioxidants stnateries in sports; nutr. Biochem 5:378. 

من؛ التغيرات في بعض دالالت ومضادات االكسدة وعالقتهما بنتائج المباريات لدى العبي الجودو، محمد عبد الرح (10)
 .02،  0221اطروحة دكتورال، جامعة عموان، كمية التربية الرياضية لمبنات، 

بية هويز وآخرون؛ تأثير مجهود بدني متدرج الشدة عمى نشاط مضادات االكسدة في الدم، مجمة الدراسات، التر  (14)
 .313،  1220الرياضية، عمان، 



 المتغيرات اإلحصائية ت

 

 المتغيرات

 الوظيفية

 الضابطة التجريبية
*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

استهالك االعضمة القمبية  -1
 معنوي 0.012 2.301 1.04 2.314 0.00 لالوكسجين

 معنوي 3.30 2.122 0.01 2.123 3.200 دليل القمب -0

 معنوي 0.00 3.03 10.400 1.03 23.34 الضغط الشرياني -3

 معنوي 13.12 102.00 0140.11 110.13 0122.11 شغل القمب -0

 (0.10( هي )2.24( ومسننتوى داللة )11( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

سجين( ولمعينة ( تبين ان الوسط الحسابي لمتغير )استهالك العضمة القمبية لالوك1ومن الجدول )
( اما في العينة الضابطة 2.314( واالنحرا  المعياري )0.00التجريبية في االختبار البعدي كان )

( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة 2.301( واالنحرا  المعياري )1.04فكان الوسط الحسابي )
(T( المحتسبة فقد تبين ان قيمتها )0.012) ( ( ولما كانت قيمة )0.10في حين كانت الجدوليةT )

المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح التجريبية ويعزو الباحثان سبب ظهور 
هذل الفروق الى ان التمرينات الموضوعة والمقننة التي وضعتها الباحثة عمى اساس النظرية الفسيولوجية 

في زيادة كمية االوكسجين الوافدة الى القمب وتقميل في التدريب إذ ةان التمارين المنتظمة لها فائدة 
اضافة الى ةان كمية االوكسجين التي يستهمكها القمب تعتمد  (10)متطمبات العضمة القمبية لالوكسجينة.

 بالدرجة االولى عمى الشد الحاصل في الجدار البطيني وسرعة انقباض القمب وبالدرجة الثانية عمى مدى
وهذا ما عمل عمي  الباحثان في نظامية التمرينات  (10)اليا  العضمة القمبيةة. التقصير الحاصل في طول

 وقتا وتكرارا وشدة ونوعًا.

( تبين ان الوسط الحسابي لمتغير )دليل القمب( في اختبار العينة التجريبية كان 1من الجدول )
المتغير ولمعينة  ( في حين كانت قيمة الوسط الحسابي لنفس2.123( واالنحرا  المعياري )3.200)

( ولدى أجراء المعالجة االحصائية لمحصول عمى قيمة 2.122( واالنحرا  المعياري )0.01الضابطة )
(T( المحتسبة تبين انها )( ولما كانت قيمة )0.10( في حين كانت  الجدولية )3.30T المحتسبة اكبر )

                                                           
(16) Daris, D,: Kimmet, T.; and auty, M.: physical education: theory practice. Mal Milan 
Education, Australia Pty, 1995, P. 108. 
(17) Berne, R. M. and Levy, M. N.: Special circulation. In, Berne, R. M. and Levy, Marl: 
Physiology. The C. V. mosby company, St., Louis, 1993, P. 603.   



( من ان الذين ةيمارسون الفعاليات Ellestaمن الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي الى ما جاء ب  )
االوكسجينية تكون نسبة الدم العائد لمجانب االيمن لديهم كبيرة مما ينعكس عمى حجم الضربة الواحدة 
نتيجة بطيء معدل ضربات القمب وزياة فترة انبساط عضمة القمب في فترة الراحة ويتعدى ذلك الى العديد 

ة مهمة الى ان التمرينات المنتظمة والموضوعة من الباحثان وهذل اشار  (11)من وظائ  الجسم االخرىة.
حسن من كفاءة القمب باالتجال الذي يساهم في تحقيق مستوى عالي لدفع الدم قياسا بالساحة السطحية 
بالجسم فاصبحت دالة القمب بالمستوى الذي يكون عمي  الجانب البدني بتحقيق مبدأ التطبع الفسيولوجي 

 مة االستمرار بالنشاط البدني.الذي يساهم في ادا

( تبين ايضا ان الوسط الحسابي لمتغير )متوسط الضغط الشرياني في االختبار 1ومن الجدول )
( في حين كان الوسط 110.13( واالنحرا  المعياري )0122.11البعدي لممجموعة التجريبية هو )

( وعند المعالجة االحصائية 102.00( واالنحرا  المعياري )0140.11الحسابي لممجموعة الضابطة )
( ولما كانت قيمة 0.10( في حين كانت  الجدولية )13.10( المحتسبة تبين انها )Tلمعرفة عمى قيمة )

(T المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ويعزو الباحثان سبب تمك الفروق الى )
هد البدني ووفقا لمبرنامج التدريبي حيث ان التغيير الحاصل في مستوى تكي  قابمية الممارسين لمج

االرتفاع الحاصل في متوسط الضغط الشرياني وكما اكدل جاء ةكاستجابة لعضمة القمب وجهاز الدوران 
باالضافة الى ذلك فان التغيرات  (12)لمجهد البدني وكنتيجة لمتكيفات التراكمية لممناهج التدريبيةة.

بساطي هي االخرى كانت سببا في معنوية تمك الفروق وذلك الحاصمة في الضغط االنقباضي واالن
العتماد متوسط الضغط الشرياني عمى كل من الضغط االنبساطي واالنقباظي. ولما كانت هاتان 
المتغيران يتأثران بالنشاط الرياضي لذا كانت القيمة المعنوية لصالح متوسط الشرياني المنتظم لدى العينة 

( ايضا تبين ان الوسط الحسابي لمتغير )شغل القمب( لمعينة التجريبية في 1)ومن الجدول  التجريبية.
( في حين كان الوسط الحسابي لمعينة 1.03( واالنحرا  المعياري )23.34االختبار البعدي هو )

( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة 3.03( واالنحرا  المعياري )10.400الضابطة ولنفس المتغير )
( ولما كانت قيمة 0.10( في حين كانت  الجدولية )0.00المحتسبة تبين ان قيمتها )( Tعمى قيمة )

(T المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي وتعزو الباحثة سبب هذل الفروق الى فعالية )
القمبي  عمل العضمة القمبية عند الشغل المؤدي عن الجهد والراحة حيث ان ةاالرتفاع الحاصل في الناتج

                                                           
(18) Ellesta M. H: Stress Testting, (2nd-ed), F. A., Ddowis company, phildeleyha., 1980, PP. 9-
11. 

حة عقيل مسمم عبد؛ دراسة مقارنة لبعض المؤشرات الفسيولوجية والمورفولوجية لمقمب وفق انظمة الطاقة، اطرو  ( 12)
 .10،  0223دكتورال، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، 



 (02)مع االنخفاض الممحوظ في المقاومة المحيطية ساهم في التكيي  الفسيولوجي في عضمة القمبة.
وهذا طبعا ناتج من تأثير البرنامج التدريبي وما احتوال من مردودات ايجابية نظامية وعمي  زادت من 

حجم الضربة يعكس ايضا الرغبة لدى الممارسين في االستمرار بالنشاط الرياضي اضافة الى ذلك فان 
شغل القمب فعندما ةتجري كميات كبيرة من الدم الى البطينين اثناء االنبساط يمكن ان يصبح حجم نهاية 

أي يزداد حجمها مما يريح  القمب  (01)االنبساط كبير مما يزيد من كمية الضربة في الدفعة الواحدةة.
 ويجعم  في اقتصادية دائمة.

 نتائج مضادات االكسدة في االختبارات البعدية لدى عينة البحثعرض وتحميل ومناقشة  4-4

 (2جدول )

 يبين المعالم اإلحصائية في لمضادات االكسدة لدى عينة البحث في االختبارات البعدية 

 المتغيرات اإلحصائية ت

 

 المتغيرات

 البحثية

 الضابطة التجريبية
*قيمة )ت( 
 المحتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0ع 0س   1ع 1س  

 معنوي 0.20 2.313 0.040 2.020 1.200 الكاتاالز -1

 معنوي 0.210 314.0 00042 303.0 0110.1 الكموتاثيون -0

 (0.10( هي )2.24( ومسننتوى داللة )11( الجنندولية عند درجة حرية )T*قيمة )

( 1.200كان )( تبين ان الوسط الحسابي لمتغير )الكاتالز( في االختبار البعدي 2ومن الجدول )
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس المتغير لمعينة الضابطة 2.020اما االنحرا  المعياري )

( المحتسبة فقد تبين T( وعند المعالجة االحصائية لمعرفة قيمة )2.313( واالنحرا  المعياري )0.040)
تسبة اكبر من الجدولية ( المحT( ولما كانت قيمة )0.10في حين كانت الجدولية ) (0.20ان قيمتها )

فهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح التجريبية اما في متغير الكموتاثيون ولمعينة التجريبية فكان الوسط 
( في حين كان الوسط الحسابي لنفس المتغير 303.0( واالنحرا  المعياري )0111.1الحسابي هو )

عند المعالجة االحصائية لمعرفة عمى ( و 0.210( واالنحرا  المعياري )0004.2ولمعينة الضابطة )

                                                           
(20) Robert C. Shlant; Verbook of cardiology, Mosby year Inc., U.S.A., 1997, P. 287.  
(21) Sperelakis n., Physiology and path ophysiology of the hert 3ded, kluwer publishers, 1994, 
P. 371. 



( ولما 0.10( في حين كانت  الجدولية )0.210( المحتسبة )T( المحتسبة فقد تبين ان قيمة )Tقيمة )
( المحتسبة اكبر من الجدولية فهذا يعني ان الفرق معنوي ولصالح العينة التجريبية ويعزو Tكانت قيمة )

تدريب والتزام العينة التجريبية بجدول وتعميمات المدربون الباحثان سبب تمك الفروق الى نظامية ال
القائمين بالتدريب. إذ نتائج التدريب اثبتت مقاومة مضادات االكسدة بعكس العينة الضابطة التي كانت 
كما يبدو ذات تدريب كيفي وعشوائي مما يعني تعرضت لمجذور الحرة الشاردة الناشئة من ةاالوكسجين 

المزدوج وغير المستقر الذي يرتبط مع أي مركب عضوي بالجسم مما يحدث ومارا ذي االلكترون عير 
شامال لجدار الخاليا المنتجة لمطاقة فيؤدي الى سرعة التعب ويبطء االستشفاء ويزيد من االلم بعد الجهد 

ثر بشكل اضافة الى ذلك فقد رأى الباحثان تمممل العينة الضابطة بسبب التدريب الزائد الذي ا (00)اليامة.
مباشر عمى استمرار العينة في اداء التمرينات الموضوعة كما هي. كما ان نتائج االختبارات البعدية 
لمعينة التجريبية اثبتت نشاط وفعل مضادات االكسدة التي تعمل بفعل عمر االنزيمات والتي يتفق عمى 

ت كانزيمات تعمل ( من ان ةتمك المضاداFox( و)Howley( و )Rboerts & verjsذلك كل من )
كمحفزات بيولوجية لزيادة معدل التفاعالت البيوكيميائية بالخاليا الحية وهي بذلك تعمل بشكل نظامي في 
الجسن الى درجة لم يصل الجهد البدني فيها الى التم  الناتج من اكسدة انواع الجذور الحرة 

 (03)والنتروجينية لمخاليا العضمية وخاليا الدم الحمراءة.

 

 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات 5-1

اثر البرنامج التدريبي لمعينة التجريبية في ظهور فروق معنوية عالية لكافة المتغيرات الوظيفية  -أوال
 ومضادات االكسدة وهذا يؤشر نظامية التدريب وحسن استخدام مؤشرات .

بارات القبمية عنها في البعدية كن لم تظهر فروق معنوية لبعض المتغيرات الوظيفية في االخت -ثانيا
)متغير استهالك العضمة القمبية الوكسجين ومتوسط الضغط الشرياني، شغل القمب لمعينة الضابطة وهذا 

 لم تظهر فروق معنوية لمتغير الكموتاثيون لمعينة الضابطة. –يعني تعثر البرنامج لها 

                                                           

 .10،  0220عبد اهلل قمصاني؛ ماهية الجذور الحرة، جدة، جامعة الممك عبد العزيز، ط  بن ( 00)

(23) Edward – F: Physical activity as metabolie stressor, Am J-clinc nextrition, 2000, P.P: 512.  



 ية عند مقارنتها بالعينة الضابطة.تفوق العينة التجريبية في كل االختبارات البعد -ثالثا

 

 التوصيات 5-2

 ( حجم البطين وغيرها.ESV( و)EDVدراسة متغيرات وظيفية اخرى لمقمب كن ) -

 دراسة متغيرات الدم باستخدام البرنامج التدريبي الموضوع من قبل الباحثان. -

 ( وغيرها.SODدراسة متغيرات اخرى لمضادات االكسدة كن ) -



 المصادر

  فتحي، حسين عمي العمي، فسيولوجيا، نظريات وتطبيقات في عمم الفسمجة رافع صالح
 .0222الرياضية، بغداد، 

  رافع صالح فتحي؛ تطور العمل الوظيفي والصفات القياسية لمقمب بتأثير تدريب
 .1222المطاولة، اطروحة دكتورال، كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

 0220يا الرياضة، جامعة بغداد، ريسان خربيط وعمي تركي، فسيولوج. 

  ،0220ط  بن عبد اهلل قمصاني؛ ماهية الجذور الحرة، جدة، جامعة الممك عبد العزيز. 

  ،1222عائد فضل؛ الطب الرياضي الفسيولوجي، األردن، جامعة اليرموك 
  عقيل مسمم عبد؛ دراسة مقارنة لبعض المؤشرات الفسيولوجية والمورفولوجية لمقمب وفق

 .0223الطاقة، اطروحة دكتورال، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، انظمة 

  عمر شكري عمر عبد رب ، االتجاهات الحديثة في دراسة وتحميل الشقوق الطميقة
 ومضادات االكسدة وعالقتهما باالداء الرياضة.

  محمد عبد الرحمن؛ التغيرات في بعض دالالت ومضادات االكسدة وعالقتهما بنتائج
باريات لدى العبي الجودو، اطروحة دكتورال، جامعة عموان، كمية التربية الرياضية الم

 .0221لمبنات، 

  ،هويز وآخرون؛ تأثير مجهود بدني متدرج الشدة عمى نشاط مضادات االكسدة في الدم
 .1220مجمة الدراسات، التربية الرياضية، عمان، 
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