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 تقـــــــويم مســــتوى الكــــفاءة الفســـيولوجية لالعبي التنس ألارض ي الناشئين وعـالقتها بمسـتوى الانــــجاز

 الشيماء محي الدين هنداوي*د. 
 

يتطلب أي نشاط عضلي زيادة في كمية الاكسجين املستخلصة بالرئتين ،ويؤدي -:البحثدمة ومشكلة ـــــمق

التي تقوية عضلة القلب والدورة الدموية بصفة خاصة، كما يؤدي الي تحسين اللياقة البدنية بصفة عامة، 

فالتدريب الرياض ي يعمل علي زيادة كل من الكتلة العضلية وحجم الدم وقدرة عضلة القلب، وكذلك زيادة 

انتشار الشبكة الوعائية الي جانب الكثير من التأثيرات ألاخرى، التي توضح  التغيرات وتكيفات فسيولوجية 

 (  44: 4املصاحبة للجهد البدني تنعكس بصفة أساسية علي كفاءة عمل  الجهاز العضلي .) 

أثير الحدددددددددمل عمليدددددددة هات توجددددددد  تكيفدددددددي للجسدددددددم  زاء تددددددد ةفالتددددددددريب الرياضددددددد ي مدددددددن وجهددددددد  ن دددددددر البيدددددددو كيميائيددددددد

البدنياملعتمددددد علددددي ) تدددددت  ، فررتدددد  ،عدددددد تكددددراري، فرددددرة الراحددددة بددددين التمددددرين ، بيعددددة الراحددددة ، ونددددو  التمددددرين 

املنفدددددذ (، فيحددددددس وغيدددددرات فسددددديولوجية وكيميائيدددددة داخدددددل الـليدددددة العضدددددلية ،  ددددد   الطددددددداقة الدددددد زمة لدددددد داء 

 الجسم املختلفة في استه ك الطاقة . الرياض ي ، نتديجة زيدددددددادة نشددداط أجددددهزة

طة دتاج الطاقة من اهم املوضوعات العلمية في مجال التددريب الرياضد ي ن درا برتبداط الطاقدة بدأنوا  ألانشددفإن 

هندداك أندددوا  مددن الرياضددة التدددي تمددزج بدددين نليتددين خددد ل التمددرين الواحدددد ف،  ال عدددبوم بهددا دوالتدددريبات التددي يقددد

فالن دددام الهوائيدددة يمددددنا بدددالوقود للعضددد ت لغدددرو حدددابت التحمدددل ، لندددو  نشدددا ات التدددي ، مثدددل رياضدددة التددد س

فيمدنا بالطاقة لفررة قصيرة ، القدوة العاليدة لقدوة الانفجاريدة  يتحتاج عدة دقائق، بينما ن ام الطاقة ال هوائ

(  اقدددددة  033 -033ن )يحتدددداج  بعدددددب التددددد س مددددا بدددددي ةفددددي ال شددددداط ، ولعبددددة التددددد س تضدددددمن الاثنين،فأثندددداء املبدددددارا

، وهلددك  خدد ل الجهددد  الددذي يحتددداج  يانفجاريددة ، وسددرعة الحصددول علددي الكددرة ، وضددربها علدددي الن ددام ال هددوائ

لقدددوة عدددالي ، ولدددنفس الوقدددب يحتددداج ال عدددب قضددداء سددداعة او اكحدددر الدددي نشددداط تحملدددي  عمدددل تحدددب ن دددام الطاقدددة 

ندداء تبددديل امللعددب وخدد ل هددذا الوقددب يعمددل  بالن ددام ثانيددة اث03ثانيددة بددين نقطددة واخددري ، 50الهوائيددة ،فهندداك 

الطاقددة الهوائيددة ، وال عددب الددذي لديددة لياقددة ضددعيفة فددي التحمددل يجددد نفسدد  مددن الصددعولة يغطددي امللعددب بددين 

 النقاط ويشعر بالتعب وخاصة نهاية املباراة .

 الى بالرياض ي الوصول  بهدف للمتدرب الصحية والحالة للتدريب الفسيولوجية التأثيرات على رفدعدفالت

 مدة خ ل بستخدامها ألاوكسجين بواسطة الطاقة إلنتاج  يحتاج الت س ف عب النتائج، افضل تحقيق

ركب التي الطاقة أيضا يحتاج و  الطويلة، التمرين
ُ
 الكثافة و  الرركيز  هات الحركات  داء ألاوكسجين دون  من ت

  قصيرة ملدة وستمر  التي و  التمرين خ ل العالية
ا
  دقيقتين. مثل  جماب

 الادينوسين فوسفات لث ثي الكيميائية الروابط تحلل من الناتجة ال هوائية الطاقة در مصا على يعتمد فهو 

ATP    الكرياتين فوسفات و pc   وعتمد ب  ال هوائية البدنية الاعمال بن هلك ، العضلة ك يكوجين عن فض 

 بل ، والتنفس ي الدوري الجهازين بواسطة o2 الاوكسجين  Extraction واستخ ص  Transport نقل على

 043 القلب ضرلات معدل يتجاوز  عندما العض ت داخل في املوجودة الطاقة مصادر  على وعتمد

http://www.sport.ta4a.us/health-science/anatomy/835-heart.html
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 القدرات مفهوم فان ولذلك "، فقط ال وكسجي ية  بالطريقة يتم الطاقة انتاج ان يعني وهلك ضرلة/دقيقة،   

 الفسيولوجية الطبيعة هات املختلفة البدنية الصفات وصف في دقة الاكحر  املفاهيم من هو  ال هوائية

 وستلزم التي او  املتحرك النو  من العضلي العمل يكون  عندما  القصوى  بالسرعة الاداء وستلزم التي املتشابهة

   (.54 ،0).  الثابب النو  من ضليالع العمل يكون  عندما الاقص ى الانقباو

(  لدددددى أن القياسددددات الفسددددديولوجية هامدددددة 5300) Miran Kondrič et alوشددددير ميدددددران كوندددددريت  واخدددددرون 

فددددددي تقددددددويم مدددددددى التطددددددور الحددددددادس فددددددى مسددددددتويات ال عبددددددين، حتددددددى يتسددددددنى للمدددددددرب معرفددددددة التددددددأثيرات الناتجددددددة 

 مدددددددا نجدددددددد املددددددددرلين حدددددددائرين حدددددددول أسدددددددباب 
ا
عدددددددن اللدددددددرامج التدريئيدددددددة مدددددددن خددددددد ل نتدددددددائج تلدددددددك القياسدددددددات، كثيدددددددرا

ى الددددددددددر م مددددددددددن خضددددددددددو  الفريددددددددددق ل حمددددددددددال بدنيددددددددددة عاليددددددددددة خدددددددددد ل تدددددددددددهور ألاداء البدددددددددددني خدددددددددد ل املباريددددددددددات علدددددددددد

لددددددددى نتدددددددددائج القياسدددددددددات الفسدددددددديولوجية سدددددددددوف نجدددددددددد أن عمليددددددددات التكيدددددددددف لدددددددددم  التدددددددددريبات، ولكدددددددددن اها رجعندددددددددا او

ن عمليددددددات التطددددددور لددددددم تددددددتم، لددددددذلك  تددددددتم وفددددددق الن ددددددام الحيددددددوي املطلددددددوب ل جهددددددزة الداخليددددددة للجسددددددم لددددددذا فدددددداو

لدددددددى نتدددددددائج  القيددددددداو الفسددددددديولواي، حيدددددددع يعتمدددددددد ا لدددددددب املددددددددرلين علدددددددى تقندددددددين حمدددددددل علدددددددى املددددددددرلين أن يلجدددددددوا او

التددددددددددددريب مدددددددددددن خددددددددددد ل معددددددددددددبت الندددددددددددب  باسدددددددددددتخدام سددددددددددداعة بدددددددددددوبر أو  يرهدددددددددددا مدددددددددددن الاجهدددددددددددزة الحديثدددددددددددة ألان، 

التدددددددريب، وتقنددددددين ومدددددد هم مددددددن يعتمددددددد علددددددى قياسددددددات ال كتيددددددك فددددددى قيدددددداو مسددددددتوى التعددددددب الندددددداتج عددددددن حمددددددل 

 .(564: 00مة لفررة الراحة بين الوحدات التدريئية... و يرها. )ومعرفة املدة ال ز  التاليالحمل 

( أن القياسدددات الفسددديولوجية 5350)Richard Gregory et alكمدددا يوضدددح ر يتشددداردجريجوري واخدددرون

 مقارنتددد تهددددف  لدددى اكتشددداف نقددداط القدددوة والضدددعف لددددي ال عدددب، وتوضدددح مددددى  مكانياتددد  الفسددديولوجية مددد  

باملعدددددايير العامدددددة، تدددددوفر معلومدددددات أوليدددددة وسددددداعد علدددددى وصدددددف التددددددريب املناسدددددب، وتجعدددددل مدددددن املمكدددددن معرفدددددة 

التحسن أوالتغيير الناتج من التدريب فيما  عد، وعتلر الاختبارات فدي حدد هاتهدا وسديلة وعليميدة وسداعد الرياضد ي 

 على فهم أفضدل لحالتد  الوفيفيدة ومدا يحددس داخدل جسدم  مدن جدرا التددريب 
ا
 واهتمامدا

ا
ممدا يجعلد  أكحدر حرصدا

بهددذا التدددريب، كمددا وعتلددر الاختبددارات فددي حددد هاتهددا مجددرد أداء وسددتخدم ملعرفددة تفاصدديل أكحددر عددن حالددة الرياضدد ي 

 (44: 04أواملفحوص وهي بذلك مكملة للمعلومات املتوافرة عن ال عب من خ ل أدائ  في امليدان الرياض ي. )

التدد س الارضدد ي  الناتديين ي تقددويم مسدتوى الكفدداءة الفسدديولوجية ل عبيومدن هنددا كاندب أهميددة الدراسددة فد

مسدتوى الكفداءة الفسديولوجية، حيدع يعدد مؤتدر يمكدن  فديبدولة ليئيا، للتعدرف علدى مسدتواهم والفدرو  بيد هم 

، كدددذلك التعدددرف علدددى مددددى  الاعتمددداد
ا
عليهدددا فدددي عمليدددة تقدددويم بدددرامج التددددريب وتوجيددد  بدددرامج التددددريب مسدددتقب 

التدددددد س الارضدددددد ي للتعددددددرف علددددددى أفضددددددل القياسددددددات  فدددددديتبدددددداط بددددددين مسددددددتوى الكفدددددداءة الفسدددددديولوجية والانجدددددداز الار 

 تقويم مستوى ال عبين وفق املدخل الفسيولواي. فييمكن الاعتماد عليها مستقب   التيالفسيولوجية 

 مددن مارينددا وشيتسدد ي وأخددرون 
ا
 Mark(، مددارك كوفدداكس  5304) Marina Tsetseli et alحيددع يلددرز كدد 

Kovacs (5334 أن الكفداءة الفسدديولوجية معيددار هددام )تطددور مسددتوياتهم البدنيددة  فدديتقددويم مسدتوى ال عبددين  فددي

الحكدم علدى نجدار بدرامج التددريب املقدمدة ل عبدين،  فيوالحركية، وأن املدخل الفسيولواي يعتلر معيار للمدرب 

املهاريددة لرياضددة التدد س حتددي يتسددنى لدد   لدد داءاتت الاداء البدددني الـدداص كمددا يجددب علددى املدددرب أن يلددم بمكونددا
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ويم ال عبدددين مدددن خددد ل الع قدددات الارتبا يدددة دتقددد فدددييجدددب أن يسدددتخدمها  التددديمعرفدددة القياسدددات الفسددديولوجية    

 (003: 00(، )050: 05بمستويات الاداء الـاص لرياضة الت س. )

وجددت مددى انخفداو مسدتوى  بمديندة بنغدازي ، -الفرعدي  التد س تدا   ل تدددحادالباحثة  من خد ل عددمل 

، كددددذلك تراجدددد  تطددددور مسددددتوى الاداء خددد ل البطددددوبت املقامددددة   املباريددددات لددددبع  ال عبددددين فدددديالكفددداءة البدنيددددة 

التكيف الفسيولواي النداتج عدن بدرامج التددريب بصورة ملحوفة، ألامر الذى قد يرج  لضعف عمليات  البدني

 نحددو خطددوة جددادة فددى الارتقدداء املقدمددة لهددم
ا
ن تقددويم بددرامج التدددريب وفددق املدددخل الفسدديولواي أمددر هامددا ، لددذا فدداو

ابختبارات الفسدلجية مدن الاختبدارات املهمدة فدي املجدال الرياضد ي ، اه يمكدن ، فرياضة الت س الارض ي بدولة ليئيا

والتوجيددددددد   predictionوالت بدددددددؤ    calssificationوالتصددددددد يف   selectionالاعتمددددددداد عليهدددددددا فدددددددي عمليدددددددات الانتقددددددداء  

orientation  فدددييمكدددن الاعتمددداد عليهدددا  التددديفدددي التددددريب الرياضددد ي. كدددذلك تحديدددد اهدددم القياسدددات الفسددديولوجية 

بدددين القياسدددات الفسددديولوجية  طالارتبددداتقدددويم مسدددتوى ال عبدددين الفسددديولواي مدددن خددد ل التحقدددق مدددن معدددام ت 

 ومستوى الانجاز ل عبين خ ل املباريات.

 -:بحعداف الدددددأه

قويم مسدددتوى الكفددداءة الفسددديولوجية ل عمدددي التددد س مسدددتوى الدرجدددة ألاولدددي وع قتهدددا بمسدددتوى الانجددداز دتددد

 -بدولة ليئيا وهلك من خ ل الـطوات التالية:

 عمي الت س الارض ي مستوى الدرجة ألاولي بدولة ليئيا.التعرف على مستوى الكفاء الفسيولوجية ل   -0

الفوز باملباريات ل عمي الت س الارض ي مستوى  فيالتعرف على تأثير مستوى الكفاءة الفسيولوجية  -5

 الدرجة ألاولي بدولة ليئيا.

التعرف على الع قة بين مستوى الكفاءة الفسيولوجية مستوى الانجاز ل عمي الت س الارض ي مستوى  -0

 الدرجة الاولي بدولة ليئيا.

 -:البحعوساؤبت 

 الت س الارض ي مستوى الدرجة ألاولي بدولة ليئيا؟ماهو مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عمي  -0

5-  
ُ
مستوى الكفاءة الفسيولوجية بين ل عمي الت س الفائزون والـاسرون  فيهل توجد فرو  دالة  حصائيا

 املباريات بدولة ليئيا؟ في

قة بين مستوى الكفاءة الفسيولوجية ومستوى الانجاز ل عمي الت س الارض ي مستوى هل توجد ع  -0

 الدرجة الاولي بدولة ليئيا؟

 -الكلمات الدالة:

 :ردود ألافعال الفسيولوجية

"تلدددددك التغيدددددرات الوفيفيدددددة الـاصدددددة بدددددأجهزة جسدددددم رنسدددددان املختلفدددددة والناتجدددددة عدددددن تدددددأثير ألاحمدددددال التدريئيدددددة 

 (4:44 املستخدمة". )
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 الكفاءة الفسيولوجية: -   

 –"دببت وفيفية وستخدم فدي تقدويم ألاحمدال التدريئيدة فدي معرفدة تدأثير التددريب الرياضد ي عليهدا مثدل )الندب  -

 الحد ألاقص ى بسته ك الاوكسجين(". –السعة الحيوية  –ضغط الدم 

0 :034) 

 

 

جراءات الدراسة:  -او

  ملناسئت   بيعة  الدراسة  املسحيبا سلوب  الوصفياملنهج  استخدمب الباحثة -:البحع منهج. 

 :مجابت الدراسة- 

 الت س ألارض ي املشاركين في  البطولةالناتيين  ىب عمعينة الدراسة على  اتتملب-ملجال الئشرى:ا

 املسجلين ل تحاد العام  الت س ألارض ي  ( بعب.04وللغ عددهم ) منتخب ليئيا 

جراء ا-:املكانياملجال  مدينة ب بمركز امليس الطمي ، وخ ل بطولة املقامة بم عب  لدراسةتم او

 ،  بمدينة بنغازي  -الرياضية

 م وهلك 4/5353/ 00م وحتى  5353/ 4/ 0الفررة من يوم  في بقب اجراءات الدراسة -:الزمانياملجال 

 . م5350م/5353وسم مل4/ 03-4بنغازي  املقامة في  منطقة منتخب  ليئيا املفتوحة  بطولةأثناء 

 -:عينة الدراسة- 

( بعب 04تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمديةبطريقة املسح الشامل وتكونب عينة الدراسة من )

 ليئيا املفتوحة  بطولة في%( من مجتم  الدراسة املشاركين 033ت س مستوى الدرجة ألاولي يمثلون )

 بنغازي .منطقة

 

 -تجانس العينة:

 (0جدول )

 الدراسة ألاساسية  لعني التوصيف رحصائي للمتغيرات ألاساسية 

 04ن=  

الدببت 

 رحصائية

وحدة 

 القياو

 أدنى

 قيمة

 أقص ى

 قيمة

املتوسط 

 الحسابي

 -و

الانحرافاملعيار 

 ي

±  

 معامل

 الالتواء

 3.004 0.044 54.000 54.540 50.300 سنة العمر الزمنى

 3.546 0.430 40.503 46.033 64.333 كجم الوزن

 3.405 4.363 044.033 046.33 040.33 سم الطول 
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( أن جميددد  معدددام ت الالتدددواء للمتغيدددرات ألاساسدددية تقردددرب مدددن الصدددفر وجميددد  0يتضدددح مدددن جددددول رقدددم )   

 ( مما يؤكد اعتدالية القيم والتجانس بين أفراد عينة الدراسة.0)±معام ت التفلطح تقررب الى 

 -وسائل جم  البيانات: -

 -لضمان دقة القياسات قيد الدراسة، استخدمب الباحثة وسائل وادوات جم  البيانات التالية:

 )كجم(. ½ ( معاير الكرروني لقياو الوزن  قرب Calibrated weight Scaleميزان  مي ) -0

 )سم(.½ مقياو الطول لقياو الطول الكلي للجسم  قرب  -5

 لقياو الكفاءة الفسيولوجية (CORTEX) ( ماركة cosmos/p/hجهاز ألارجوسبيروميرر)  -0

 

 :دالبحع القياسات املستخدمة في  -

والقلب والجهاز التنفس ي  الدوريتم قياو الكفاءة الفسيولوجية للجهازين دات الفسيولوجية:ددالقياس (0

سبق  جرائها لقياو مستوى الكفاءة الفسيولوجية  التيوهلك من خ ل حصرها من الدراسات املرتبطة 

 -ل عمي الت س الارض ي وتوصلب الباحثة  لى القياسات التالية:

:
ا
 -:الدوريقياسات الجهاز   -أوب

 معدل النب  في الراحة. (0)

 معدل النب   عد املجهود. (5)

 أثناء الراحة.  الانئسا يضغط الدم  (0)

 أثناء الراحة. الانقباض يضغط الدم  (4)

 في الضرلة بالراحة. حجم الدم (0)

 حجم الدم في الضرلة باملجهود. (6)

:
ا
 -قياسات الجهاز التنفس ي:  -ثانيا

 التهوية الرئوية في الراحة. (0)

 التهوية الرئوية في املجهود. (5)

 سعة الشهيق. (0)

 السعة الحيوية. (4)

 .الحد ألاقص ى بسته ك ألاوكسجين املطلق( 0) 
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قددددددددددددوف ال عددددددددددددب علددددددددددددى الجهدددددددددددداز وتوصدددددددددددديل يددددددددددددتم الحصددددددددددددول علددددددددددددى القياسددددددددددددات السددددددددددددابقة مددددددددددددن خدددددددددددد ل بدايددددددددددددة و    

الالكرددددددددددرودات علددددددددددى جسددددددددددم ال عددددددددددب للحصددددددددددول علددددددددددى بيانددددددددددات عددددددددددن املؤتددددددددددرات الفسدددددددددديولوجية خدددددددددد ل امل دددددددددد ي 

 وصدددددددددددوب  لدددددددددددى أقصددددددددددد ي حمدددددددددددل  البددددددددددددنيالعمدددددددددددل  يبدددددددددددداالراحدددددددددددة"، ثدددددددددددم  فدددددددددددي"املؤتدددددددددددرات الفسددددددددددديولوجية 
ا
تددددددددددددريجيا

تتصدددددددداعد خ لهددددددددا درجددددددددات الحمددددددددل  والتدددددددديعلددددددددى الجهدددددددداز  الجددددددددري يسددددددددتطي  أن يصددددددددل  ليدددددددد  ال عددددددددب مددددددددن خدددددددد ل 

كددددددددل دقيقتددددددددين مددددددددن خدددددددد ل زيددددددددادة سددددددددرعة لددددددددف السددددددددير واملقاومددددددددة، حتددددددددى الوصددددددددول  لددددددددى الحمددددددددل ألاقصدددددددد ى الددددددددذى 

يسدددددددتطي  ال عدددددددب تنفيدددددددذي، ويتحصدددددددل علدددددددى النتدددددددائج مدددددددن خددددددد ل تاتدددددددة الجهددددددداز مباتدددددددرة فدددددددور انتهددددددداء الاختبدددددددار 

 املجهود ل عب. فيلتعطى املؤترات الفسيولوجية 

 -الاساسية: تنفيذ الدراسة

م 5353/ 4/ 0الفرددددددددددددرة الزمنيددددددددددددة مددددددددددددن  فددددددددددددياملستخلصددددددددددددة  والاختبدددددددددددداراتتددددددددددددم تطبيددددددددددددق جميدددددددددددد  القياسددددددددددددات 

م، وقدددددددددددد تدددددددددددم تطبيدددددددددددق الاختبدددددددددددارات علدددددددددددى قبدددددددددددل  قامدددددددددددة بطولدددددددددددة الدرجدددددددددددة ألاولدددددددددددي ملنطقدددددددددددة 5353/ 00/4وحتدددددددددددى 

وب أن تددددددددتم تطبيددددددددق القياسدددددددددات والاختبددددددددارات قيددددددددد الدراسدددددددددة بددددددددنفس الطريقددددددددة والاسدددددددددل روعدددددددددي، وقددددددددد  بنغددددددددازي 

اسددددددددددتمارة وسدددددددددددجيل البياندددددددددددات ثدددددددددددم انت دددددددددددرت  فددددددددددديلكددددددددددل بعدددددددددددب، وتدددددددددددم تفريدددددددددددغ البيانددددددددددات الـاصدددددددددددة بكدددددددددددل بعدددددددددددب 

 لررتيددددددددددب ال عددددددددددب  بنغددددددددددازي ، الباحثددددددددددة نتددددددددددائج بطولددددددددددة منطقددددددددددة
ُ
البطولددددددددددة ملقارنددددددددددة  فدددددددددديلتبويددددددددددب البيانددددددددددات وفقددددددددددا

 النتدددددددددددددائج للحصدددددددددددددول علدددددددددددددى الع قدددددددددددددات الارتبا يدددددددددددددة بدددددددددددددين نتدددددددددددددائج القياسدددددددددددددات الفسددددددددددددديولوجية ومسدددددددددددددتوى انجددددددددددددداز 

 .ليئيا املفتوحة بمنطقة بنغازي  ال عبين فى البطولة

 

 -املعالجات الاوحصائية:

 -وهى: 06الطبعة  SPSSتم استخدام املعالجات الاوحصائية امل ئمة لهذي الدراسة باستخدام برنامج 

  الحسابياملتوسط. 

  الالتواءامل ددددددددددددمع   -                       .املعياري الانحراف. 

 ."اط.دددددددمعامل الارتب -                        اختبار الفرو  "ت 

 -عرو النتائج:

 عرو نتائج التساؤل ألاول :

 ماهو مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عمي الت س الارض ي مستوى الدرجة ألاولي بدولة ليئيا؟ 

 ( 5جدول رقم )

 ل عمي الت س مستوى الدرجة ألاوليالقياسات الفسيولوجية  فيلعينة الدراسة  رحصائيالتوصيف 

 04ن =   

الاجهزة 

 الوفيفية
 القياسات الوفيفية

وحدة 

 القياو

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

معامل 

 الالتواء
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از 
جه

ال
ي

ر و
لد

ا
 

 3.444 5.540 43.444 ن/  معدل النب  في الراحة

 3.543 4.000 064.444 ن/  معدل النب   عد املجهود

 3.344 0.565 40.444 ملي/زئبق أثناء الراحة  الانئسا يضغط الدم 

 3.040 0.300 050.044 ملى/زئبق أثناء الراحة الانقباض يضغط الدم 

 3.046 6.005 60.400 مليلرر حجم الدم في الضرلة بالراحة 

 3.404 0.460 036.666 مليلرر حجم الدم في الضرلة باملجهود

 ي
فس

تن
 ال

از
جه

ال
 

 3.305 3.000 0.006 لرر/  التهوية الرئوية في الراحة

 3.544 0.046 45.666 لرر/  التهوية الرئوية في املجهود

 3.350 044.440 0050.040 ملي/لرر سعة الشهيق

 3.330 530.005 0063.006 ملي/لرر السعة الحيوية

 3.300 044.054 0360.040 ملي/ لرر الحد ألاقص ى بسته ك ألاوكسجين

 

والتنفسدد ي لعيندددة  الددددوريللمتغيددرات الحيويدددة للجهددازين  الالتددواء( أن معدددام ت 5يتضددح مددن جددددول رقددم )

( ممددا يدددل علددى اعتداليددة القدديم وتجددانس أفددراد عينددة البحدددع  0±البحددع تقرددرب مددن الصددفر وتنحصددر مددا بددين ) 

 املنحني الاعتدالي للقياسات. فيووقوعها 

 :عددددرو نتددددائج التسدددداؤل الثدددداني 
ُ
مسددددتوى الكفدددداءة الفسدددديولوجية بددددين  فدددديهددددل توجددددد فددددرو  دالددددة  حصددددائيا

 ل عمي الت س الفائزون والـاسرون فى املباريات بدولة ليئيا؟
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 وليالدرجة ألا مستوي  مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عمي  الت س فيدبلة الفرو  بين ال عبون الفائزون والـاسرون (0جدول )

 

 **    ..004=0.0.*       قيمة "ت" الجدولية عند مستوى ...00=0.0.قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 
مسدتوى  فدياملباريدات  فدي( والـاص بدبلة الفدرو  بدين ال عبدون الفدائزون والـاسدرون 0يتضح من جدول رقم )

بددين ال عبددون الفددائزون  3.30الكفداءة الفسدديولوجية ل عمددي التدد س الارضد ي ، وجددود فددرو  معنويددة عدن مسددتوى 

 – 0.040قيمدددة ت املحسددولة مدددا بدددين ) تراوحددبحيدددع  جميددد  القياسددات الفسددديولوجية فدديوال عبددون الـاسدددرون 

الددددم الانئسدددا ي اثنددداء ط ضدددغ –ولصدددالح ال عبدددون الفدددائزون فيمدددا عددددا قيددداو )معددددل ندددب  الراحدددة ،( 4.006

املباريددددات  فدددديعددددزي الباحثددددة تفددددو  ال عبددددون الفددددائزون لددددذا وضددددغط الدددددم الانقباضدددد ي أثندددداء الراحددددة(،  –الراحددددة 

ألاداء املباريدات ممدا يمكد هم مدن  فديبرتفدا  مسدتوي الكفداءة الفسديولوجية لددمهم ممدا يدؤدى لتدأخر فهدور التعدب 

 بددين مسددتوى الكفدداءة  اثندداء
ا
املباريددات بصددورة أكحددر كفدداءة، الامددر الددذي يوضددح وجددود ع قددة ارتبدداط دالددة احصددائيا

 جية ومستوى الانجاز فى املباريات ل عمي الت س الارض ي.الفسيولو 

 

 

 

 

 

 

 املعالجات رحصائية

 

 القياسات الفسيولوجية

 ال عبون الـاسرون

 03ن=

 ال عبون الفائزون

فرو   4ن=

 املتوسطات

 قيمة

 "ت"
    و    و

از 
جه

ال
ت 

سا
قيا

ي
ر و

لد
ا

 

 3.405 5.040 0.603 60.050 5.360 40.033 معدل النب  في الراحة

**0.304 00.340 4.040 004.650 4.553 060.433 معدل النب   عد املجهود  

 3.505 3.003 4.440 40.40 0.064 40.533 أثناء الراحة  الانئسا يضغط الدم 

 3.400 0.350 5.460 050.040 0.533 055.433 أثناء الراحة الانقباض يضغط الدم 

**4.604 4.403 0.005 44.403 4.064 60.033 حجم الدم في الضرلة بالراحة  

**0.644 06.050 4.504 000.050 4.363 00.333 في الضرلة باملجهودحجم الدم   

 ي
فس

تن
 ال

از
جه

ال
ت 

سا
قيا

 

**4.363 3.633 3.003 0.403 3.503 4.403 التهوية الرئوية في الراحة  

**0.040 0.003 5.406 40.40 0.300 43.533 التهوية الرئوية في املجهود  

**0.004 544.003 035.444 0540.503 000.044 5004.033 سعة الشهيق  

**4.006 005.503 44.044 0406.503 004.504 0434.33 السعة الحيوية  

**6.546 034.003 05.503 0500.403 004.033 5000.433 الحد ألاقص ى بسته ك ألاوكسجين  
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عدددرو نتدددائج التسددداؤل الثالدددع : هدددل توجدددد ع قدددة بدددين مسدددتوى الكفددداءة الفسددديولوجية ومسدددتوى الانجددداز ل عمدددي    

 الت س الارض ي مستوى الدرجة الاولي بدولة ليئيا؟
 الت س مستوى الدرجة ألاولي وع قتها بمستوى الانجاز  يوضح معام ت الارتباط بين الكفاءة الفسيولوجية ل عمي(4جدول )

 04ن=
 التوصيف الاحصائي

 الدبلة املعنوية قيمة )ر( املحسولة القياسات الفسيولوجية

ى
ر و

لد
ز ا

ها
لج

ا
 

  ير معنوي  3.440 معدل النب  في الراحة

 معنوي  **3.440 معدل النب   عد املجهود

  ير معنوي  3.034 أثناء الراحة  الانئسا يضغط الدم 

  ير معنوي  3.460 أثناء الراحة الانقباض يضغط الدم 

 معنوي  **3.446 حجم الدم في الضرلة بالراحة

 معنوي  **3.400 حجم الدم في الضرلة باملجهود

 ى
فس

تن
 ال

از
جه

ال
 

 معنوي  3.400 التهوية الرئوية في الراحة

 معنوي  **3.464 التهوية الرئوية في املجهود

 معنوي  **3.403 سعة الشهيق

 معنوي  **3.400 السعة الحيوية

 معنوي  **3.430 الحد ألاقص ى بسته ك ألاوكسجين

 3.003=  3.30**قيمة " ر " الجدولية عند 

 بدددين قياسدددات الجهددداز الددددوري والقلدددب )معددددل 4يتضدددح مدددن جددددول رقدددم )
ا
( وجدددود ع قدددة ارتبددداط دالدددة  حصدددائيا

حجدم الددم فدي الضدرلة بداملجهود( ومسدتوى الانجداز ل عمدي  -حجم الددم فدي الضدرلة بالراحدة  -نب   عد املجهود 

، كمدددا 3.30عندددد مسدددتوى  جدوليدددةالالتددد س الارضددد ي بدولدددة ليئيدددا حيدددع كاندددب قيمدددة ر املحسدددولة أكلدددر مدددن قيمدددة ر 

التهويدة الرئويدة فدي  -يوجد ع قة ارتباط دالة  حصائيا بين قياسات الجهاز التنفسد ي )التهويدة الرئويدة فدي الراحدة 

الحددددد ألاقصدددد ى بسددددته ك ألاوكسددددجين( ومسددددتوى الانجدددداز ل عمددددي  -السددددعة الحيويددددة  -سددددعة الشددددهيق  -املجهددددود 

، ووعددزي 3.30عددن مسددتوى  الجدوليددةنددب قيمددة ر املحسددولة أكلددر مددن قيمددة ر التدد س الارضدد ي بدولددة ليئيددا حيددع كا

 املباريدددات اهميدددة ارتفددا  مسدددتوى الكفدداءة الفسددديولوجية ل عمددي ومسدددتوى الاداء  فدديالباحثددة فهدددور هددذا الارتبددداط 

حيدددع أن ارتفدددا  مسدددتوى الكفددداءة الفسددديولوجية ل عبدددين يدددؤدى لتدددأخر فهدددور التعدددب ممدددا يسددداعد ال عدددب علدددى 

 داء باسررخاء وتركيز عالي.الا 

هرت النتائج أن هناك فرو  بين متوسطات قياسات الكفاءة الفسيولوجية ال عبون دأف-مناقشة النتائج:

املباريات، مما يشير  لى أن هناك ع قة ارتباط  فيالفائزون والـاسرون، وكانب لصالح ال عبون الفائزون 

 يوضح  البطولة ومستوى الكفاءة الفسيولوجية، وهو ما يتفق م  ما فيدالة احصائيا بين ترتيب ال عبون 

(  أن ارتفا  مستوى الكفاءة الفسيولوجية 5( )5330( بهاء الدين س م  )0( )5305أحمد نصر الدين سيد )
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ضوء املدخل  فيينعكس نتيجة ارتفا  مستوى القدرة البدنية، مما يوضح أن تقويم برامج التدريب    

 مستوى ال عبون. لتعرف يمكن الاعتماد عليها  التيقويم دد من أفضل نتائج التالفسيولواي يع

كمدددا أن تفدددو  ال عبدددون الفدددائزون علدددى ال عبدددون الـاسدددرون فدددى مسدددتوى الكفددداءة الفسددديولوجية يعكدددس 

راسدة الع قة بين ارتفا  مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عبين وامكانية الفوز باملباريات حيع تتفدق نتدائج الد

ال عبدددين هوي املسدددتويات العليدددا  فددديJaime Fernandez et al (5300( )4 )مددد  نتدددائج دراسدددة خددداي ي فرناندددديز

سددددتيفن سددددرعة معددددل نبضددددات القلدددب  عددددد املجهددددود، وتتفدددق مدددد  نتدددائج دراسددددة  بانخفدددداويمتدددازون عددددن  يدددرهم 

( ان  كلما زاد مستوى تكيف ال عب النداتج عدن التددريب كدان حجدم الددم 05) Stephen Hissey (5304)هيس ي 

 في الضرلة اكلر نتيجة اوسا  حجيرات القلب.

 مدن ديبولريدا  دو  
ا
(، هدزا  بدن 5353( )4)Debopriya Ghoshوتتفق نتائج الدراسة مد  نتدائج دراسدة كد 

 فددددى ( تقددددويم مسددددتوى الكفدددداءة الفسدددديولوجية عددددن  ريددددق 6( )5304محمددددد )
ا
قياسددددات الجهدددداز التنفسدددد ي أمددددر هامددددا

تقويم برامج التدريب حيع ان ترج  أهمية قوة عض ت التنفس في تحقيق مستوى عالي مدن السدعة الحيويدة، 

حيددع أن تددأثير التمددرين البدددني يتحدددد فددي زيددادة عمددق ومعدددل التددنفس والددذي يددن م بواسددطة عضدد ت التددنفس 

يددددؤدي  لدددددى اوسددددا  الصددددددر  الانقبددددداودة قددددددرة عضدددد ت التدددددنفس علددددى وبعدددد  امليكانيزمددددات الكيميائيدددددة، وأن زيددددا

لدددخول كميددة هددواء أكلددر، ممددا يددزود الجسددم بكميددة أكلددر مددن ألاكسددجين، وهددو مددا يتفددق مدد  نتددائج الدراسددة حيددع 

تفددو  ال عبددون الفددائزون علددى ال عبددون الـاسددرون فددى مسددتوى قياسددات الجهدداز التنفسدد ي وهددو مددا يرجدد  لكفدداءة 

 خضعب لها هذي ال عبون. التيب برامج التدري

جددراءات املتبعددة وألاسددلوب  فددي-:نتاجات الاســت املسددتخدم تمكنددب الباحثددة  رحصددائيحدددود أهددداف الدراسددة والاو

لى الاست  -التالية: تاجات من التوصل او

افهرت النتائج انخفاو مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عمي الت س الارض ي بدولة ليئيا مما يعكس  (0)

 مردود اللرامج التدريئية املقدمة ل عبين عينة الدراسة. انخفاو

 مستوى الكفاءة الفسيولوجية. فيتفو  ال عبون الفائزون على ال عبون الـاسرون  (5)

(0)  
ا
 الدوريمستوى الكفاءة الفسيولوجية للجهاز  فيأفهرت النتائج وجود ع قة ارتباط دالة  حصائيا

املجهود( ومستوى  فيالدف  القلمي  –الراحة  فيالدف  القلمي  –والقلب )معدل النب   عد املجهود 

 الانجاز ل عمي الت س مستوى الدرجة ألاولي عينة الدراسة.

مستوى الكفاءة الفسيولوجية للجهاز الدوري والقلب  فيأفهر النتائج عدم وجود ع قة ارتباد  (4)

الراحة(  فيضغط الدم الانقباض ي  –الراحة  فيضغط الدم الانئسا ي  –الراحة  في)معدل النب  

 الت س مستوى الدرجة ألاولي عينة الدراسة. يومستوى الانجاز ل عم

(0)  
ا
مستوى الكفاءة الفسيولوجية للجهاز التنفس ي  فيأفهرت النتائج وجود ع قة ارتباط دالة  حصائيا

الحد  -السعة الحيوية  -شهيق سعة ال -التهوية الرئوية في املجهود  -)التهوية الرئوية في الراحة 

 الت س مستوى الدرجة ألاولي عينة الدراسة. يألاقص ى بسته ك ألاوكسجين( ومستوى الانجاز ل عم
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لي  الباحثة توص ي بما يلي: التيمن خ ل الاستخ صات  -التوصيات:  -توصلب او

ليئيا من خ ل تطوير الاهتمام بتطوير مستوى الكفاءة الفسيولوجية ل عمي الت س الارض ي بدولة  (0)

 مستوى برامج التدريب املقدمة لهم.

الاعتماد على القياسات الفسيولوجية املستخلصة من نتائج الدراسة هات معامل الارتباط بمستوى  (5)

 تقويم مستوى بعمي الت س الارض ي بدولة ليئيا. فيالانجاز 

تقويم برامج التدريب باستخدام املدخل الفسيولواي حيع أن  دليل عن مستوى التكيفيات الناتجة  (0)

 .التدريبمن عمليات 

 -قائمة املراج :

 -املراج  العرلية:أوب :

 .5330(، دار الفكر العربي، القاهرة، فسيولوجيا الرياضة )ن ريات وتطبيقات: صر الدين سيدددددددددددأحمد ن (0)

، 4، دار الفكر العربي ، ط فسيولوجيا الرياضة وألاداء البدني )بكتات الدم(الدين  براهيم س م  :اء دددبه (5)

 .5330القاهرة، 

 ةموسوعة التدريب الرياض ي : الحمل البدني واملتغيرات الفيزيائية والبيو فسيولوجيريسدددان خريبط : (0)

  5304، دار الفكر العربي ، والجغرافية لتكيف الرياضيين 

م شأة املعارف باإلسكندرية  الاستجابات الفسيولوجية ل نشطة الرياضية،يماء السيد  براهيم الجمل :ت (4)

 ،5304  

، لقياسات الفسيولوجية في املجال الرياض يمحمد نصر الدين رضوان ، خالد بن حمدان ال سعود: ا (0)

 0،ط5300مركز الكتاب،

جراءات املعملية للقياسات ألاس البدنيفسيولوجيا الجهد هزا  بن محمد الهزا   : (6) س الن رية والاو

 .5304الرياو، السعودية،  الفسيولوجية،

 -املراج  رجنئية:

    BülentKilit, ÖmerŞenel, Erşan Arslan, Sema Can: Physiological Responses and Match 

Characteristics in Professional Tennis Players During a One-Hour Simulated Tennis 

Match, Journal of Human Kinetics volume 51/2016, 83-    

    DebopriyaGhosh : Effect of physical training on gender difference in trained personal, 

International Journal of Research in Hospital and Clinical Pharmacy,2014. 
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