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 مستخلص :

ان التغيرات التي تحدث داخل الجسم البشري تدلنا على حالة الالعب البدنية وقدراته الوظيفية والتي 

 مستوى رياض ي ألعلىبدراستها يمكن تخطيط حمل التدريب املناسب وتقويمه للوصول بالالعب 

 :أهداف البحث

 يهدف البحث للتعرف على:

 القدم.املجهود البدني في بعض متغيرات الدم لالعبي كرة  تاثير  -1

الحد ألاقص ى الاستهالك الاوكسجين ( لالعبي  –تاثير بعض املتغيرات الفسيولوجية )النبض - -2

 كرة القدم.

 القدم.لالعبي كرة  على بعض املهارات الفنية املجهود البدني  تاثير  -3

 فروض البحث:

 بين القي -1
ً
اس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في توجد فروق دالة إحصائيا

 البحث.بعض متغيرات الدم قيد 

 بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في  -2
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

 املهارات.بعض 

 بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في   -3
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

 . ثفي املتغيرات الفسيولوجية قيد البح بعض

     قيد البحث الفنيةوأهدافه.استخدم الباحث املنهج التجريبي ملالئمته لطبيعة البحث  منهج البحث: 

وجود فروق ذات داللة بين القياسين القبلي والبعدي اهم النتائج  العبين 11بلغ عددهم  عينة البحث

 لتوجد فروق دالة احصائيا في القياسين القبلي والبعدي في. الجري بالكرةاختبار سرعة  .في 

 أما فيما يخص اختبار دقة التصويب نالحظ وجود فرروق ذات داللرة معنويرة برين اختبار دقة التمرير.* 

 القياسين القبلي والبعدي .

 

The effect of physical exertion as an indicator on some physiological variables, blood 

components and skill performance of football players 
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The changes that occur within the human body tell us about the player’s physical condition 

and functional capabilities, which by studying the appropriate training load can be planned 

and evaluated to reach the player to the highest athletic level. 

research aims: 

The research aims to find out: 

1- The effect of physical exertion on some blood variables for soccer playe 

Research hypotheses: 

1- There are statistically significant differences between the pre- and post-measurement in 

favor of the post-measurement in some of the blood variables under study.. 

 Research Methodology: The researcher used the experimental method for its suitability to 

the nature and objectives of the research. 

Technical is under investigation 

The sample of the study was 10 players 

The most important results 

There are significant differences between the pre and post measurements. 

 *Test running speed with the ball. 

There are statistically significant differences in the pre and post measurements in the 

 *Scrolling accuracy test. 

As for the shooting accuracy test, we note that there are significant differences between the 

pre and post measurements. 
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 -: مقدمة البحث وأهميته

 بالحالررررة الوظيفيررررة 
ً
 وثيقررررا

ً
الترررردريب الرياضرررر ي الهررررادف الررررالي يرفررررة كفررررارة الالعررررب البدنيررررة يرررررتبط ارتبا ررررا

ولكررن يرتقرري إ ررى  واملهررارى حيررث تطررور معلررى الترردريب فررال يقتصررر فقررط علررى الترردريب البرردني  لالعررب 

 بالحالرررررة البدنيرررررة و عت رررررر املتغيرررررررات 
ً
 وثيقرررررا

ً
تررررردريب النرررررواةي الوظيفيرررررة لالعرررررب ألوهرررررا مرتبطرررررة ارتبا رررررا

الوظيفيررة مر ررر لحالررة الالعررب البدنيررة فللمررا ورران الترردريب وفررف أسررز علميررة سررليمة فللمررا  ادت 

فرررررارة الالعرررررب الوظيفيرررررة وولمرررررا  اد الحمرررررل التررررردريبي علرررررى إملانيرررررات الالعرررررب أدى ذلررررر  إ رررررى اوهيرررررار ك

 الالعب وتهبط مستوياته البدنية واملهارية .

ومحترروى التررردريب يتوقررش علرررى  فرررايص وتوصرريش ألادار املهرررارى توصرريفا دقيقرررا وعليررره  ةواختيررار وسررريل

قاعدة أساسرية الختيرار وسريلة التردريب وكرالل  بنرار وتلون الاصائص الكينماتيكية  لألدار املهارى 

التمرينرررات املسرررتخدمة سررروار مرررن حيرررث الشرررلل ومقرررادير وايقرررا  ألادار وعررردد مررررات التكررررار ومرررا ا رررى 

 (211: 6ذل  من مواصفات لبنار التدريب التخصص ي ) 

ن أهمهررا ان قرردرة العررب كرررة القرردم علرري برردل املجهررود البرردني  عتمررد علررى العديررد مررن التغيرررات مرر         

كمررا ان الحقرائف الفسرريولوجية لتطرروير القردرات الوظيفيررة والتكيفيررة  عررد  الفسريولوجية والبدنيررة .

 (  63: 8أساسا هاما لتوجيه عمليات التدريب)

( أن التررررردريب الرياضرررر ي عمليرررررة طعررررداد املرررررن م لتطررررروير 2112ويضرررريش عصرررررام عبررررد الارررررالف )             

      قدرات الفرد والرفة من مستوى كفارته لتحقيف املتطلبات الال مة ألدار عمل بدني معين. 

                                                                 (7 :2 ) 

ان التغيررررررات التررررري تحررررردث داخرررررل الجسرررررم البشرررررري تررررردلنا علرررررى حالرررررة الالعرررررب البدنيرررررة وقدراتررررره             

الوظيفيررة والترري بدراسررتها يمكررن تخطرريط حمررل الترردريب املناسررب وتقويمرره للوصررول بالالعررب العلررى 

 ( 11:3مستوى رياض ي )

 

يتطلب وضة كرة القدم  عتمد بشلل كبير على الكفارة الفسيولوجية الامر الالى  مشكلة البحث:

 برنامج تدريبي مقنن يهدف ا ى تنمية بعض مر رات قيم كفارة وظائش ألاجهزة الحيوية بالجسم .

أن املمارسة الرياضية تردي إ ى إحداث  غيرات فسيولوجية على مستوى مختلش أجهزة الجسم  كما

ا هو دائم أي يصاحب املمارسة ويطلف عليه مصطلح التكيش ومنها م مرقت  وما هالحيوية فمنها 

 (188: 12) .    أي يتميز بها الجسم ويصبح من صفاته الفسيولوجية ويطلف عليه مصطلح التأقلم

واملالحظ أن التدريب الرياض ي في هاله اللعبة يتطلب  يرادة الكفرارة البدنيرة والوظيفيرة   حيرث هرالا       

لالعبرررين كمرررا بعت رررر املجهرررود البررردني  فررري  واملهرررارى ألاخيرررر بعت رررر عامرررل مهرررم فررري الرفرررة مرررن ألادار البررردني 

للرياضرررريين ومررررن هنررررا تررررأ ي  املهررررارى الوحرررردات التدريبيررررة اليوميررررة عامررررل رئعلرررر ي فرررري التررررأثير علررررى ألادار 
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 علرررى أدار الالعبرررين فيقلرررل تركيرررزهم وأدا هرررم 
ً
مشررللة البحرررث حيرررث أن املجهرررود البررردني قرررد يرررثر سرررلبا

 يرررررثر علررررى ملونررررات الرررردم الترررري املهررررارى 
ً
 لحالررررة الالعبررررين البدنيررررة   كمررررا إن تررررأثير  وأيضررررا

ً
 عت ررررر مر رررررا

لالعبين يختلش من العرب إ رى أخرر بنراًر علرى حالرة الالعرب البدنيرة  املهارى املجهود البدني على ألادار 

أدار املباريرات والتردريبات إن بعض الالعبون يقردمون مسرتويات جيردة أثنرار  انحيث الحظ الباحث 

دراسرررة املجهرررود البررردني وترررأثيره بالباحرررث  قرررام ولرررالل  املنافسرررة  اثنرررار  مسرررتواه ألاخررررى قرررلوالررربعض 

 تررأثره علررى بعررض ملونررات الرردم القرردم لالعبرري كرررة  املهررارى علررى ألادار 
ً
سرريما الترري لهررا عالقررة  ال وأيضررا

 مبا رة بالجهد البدني وتتأثر ولما  اد املجهود البدني .

 

 :أهداف البحث

 يهدف البحث للتعرف على:

 القدم.املجهود البدني في بعض متغيرات الدم لالعبي كرة  تاثير - 

 القدم.لالعبي كرة  على بعض املهارات الفنية املجهود البدني  تاثير  - 

الحد ألاقص ى الاستهالك الاوكسجين ( لالعبي كرة  –تاثير بعض املتغيرات الفسيولوجية )النبض -

 القدم.

 فروض البحث:

 بين القياس -
ً
القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في  توجد فروق دالة إحصائيا

 البحث.بعض متغيرات الدم قيد 

 بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في  -
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

 قيد البحث. املهارات الفنيةبعض 

 بين القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي في  -
ً
توجد فروق دالة إحصائيا

 . ثفي املتغيرات الفسيولوجية قيد البح بعض

 املصطلحات املستخدمة في البحث:

 مكونات الدم: -1

(: سميت بيضار لعدم احتوا هرا علرى الهيموجلرو ين وهرو الصربغ ألاحمرر WBCالدم البيضار ) كريات *

 الالي يميز خاليا الدم أو الكريات الحمرار .

اك ررررر مجررررم مررررن كريررررات الرررردم الحمرررررار ولهررررا القرررردرة علررررى  ويحترررروي علررررى أنويرررره ممررررا يميزهررررا بالتلرررراثر وتلررررون 

التسررلل مررن الرردم ع ررر جرردران ألاوعيررة الدمويررة مررن و إ ررى ألانسررجة وتلررون أقررل عررددا مررن الحمرررار إذ يبلررغ 

( خليرررررة لورررررل ملليمارررررر دم ويرررررزداد فررررري الحررررراالت املرضرررررية وعنرررررد 7111معرررردلها العرررررادي حررررروا ي سررررربعة أالف )

 ية .طصابة بمكرو ات جرثومية مرض
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:وظيفة خاليا الدم الحمررار ألاساسرية  ري حمرل ألاكسرجين الرالي يتحرد مرة RBC)كريات الدم الحمرار )* 

( و ي فري طنسران عبرارة عرن قرر  oxyhemoglobiالهيموجلو ين داخل الالية ملونا أوكسيهيموجلو ين)

 .                                                                   صغير غير نووي "يحتوي على نواة" أي قر  مقعر من الجانبين

( ويرررررررتبط بمررررررا بعرررررررف haem( : يتلررررررون مررررررن الجررررررزر الررررررالي يحترررررروي علررررررى الصرررررربغة )HGBالهيموجلررررررو ين)*

( الررالي يحترروي propherin( عبررارة عرن ال ررر وفيرررين )haem( يلررون هيموجلررو ين جز رري )globinبرالجلو ين )

يررررررررتبط باألكسررررررريجين بتفاعرررررررل علرررررررى عكرررررررز ملونرررررررا مرررررررا بعررررررررف باألكسررررررريهيموجلو ين  علرررررررى الحديرررررررد الرررررررالي

(oxyhemoglobin( جز ررررري الهررررريم يوجرررررد فررررري سلسرررررلة عديررررردة البيبتيررررردات )poly peptide ويررررررتبط بررررره )

 (18: 3).                        الحديدو  بعدة روابط

فررري الليرررش وألانسرررجة النخاعيرررة وتقرررو ب نترررا   (: مرررن الااليرررا الغيرررر املحببرررة و تنمرررو LYMالااليرررا اللمفاويرررة)*

( التررري تبطرررل السرررموم والااليرررا والامرررائر البكتيريرررة .وتقررروم أيضرررا بتحطررريم Antibodiesألاجسرررام املضرررادة )

البكتيريرررررا املمرضرررررة واسرررررتثارة مجموعرررررة خاليرررررا القترررررل ألاخررررررى ولهرررررا مجموعتررررران مرررررن الااليرررررا همرررررا الااليرررررا 

 (  3  :18)  (. Bة)ب()( والااليا اللمفاويTاللمفاوية)ت()

 

 :الدراسات املشابهة 

 (10( ) 8002دراسة محمد إسماعيل ) -1

بالردم  ةتأثير برنامج تدريبي لتنمية الكفارة البدنية على بغرض املتغيررات الوظيفيرة والبيرو كيميائيربعنوان 

 لالعبي كرة القدم الاواسط.

الكفررارة البدنيررة علررى بغررض املتغيرررات الوظيفيررة هرردف الدراسررة: التعرررف علررى تررأثير برنررامج ترردريبي لتنميررة 

 بالدم لالعبي كرة القدم الاواسط. ةوالبيو كيميائي

 : املنهج التجريبي .منهج الدراسة

 من كرة القدم الاواسط. االعب      عينة الدراسة

ي تحسرين بعررض : اثرر ال رنرامج الترردريبي لل رنرامج لتنميرة الكفرارة البدنيرة تررأثيرا إيجابيرا فراهم  سسمتاتاجات

 بالدم لالعبي كرة القدم الاواسط. ةت الوظيفية والبيو كيميائي تاملتغيرا

وجررررود فررررروق دالررررة احصررررائيا فررررري وافررررة املتغيرررررات الوظيفيررررة والبيرررررو كيميائيررررة بررررين املجمرررروعتين الضرررررابطة 

 والتجريبية ولصالح املجموعة التجريبية .

 

 

 (11)( 8002) .دراسة مدحت محمود الشافعي -8

" فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض املتغيرات البدنية الفسيولوجية على مستوى ألادار املهاري  نبعنوا

 م "1886لناش ئ كرة اليد مواليد 

 الهدف من الدراسة إلي :
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التعرف على تأثير ال رنامج التدريبي على تنمية بعض املتغيرات البدنية  -1

  1886على مستوى ألادار قيد البحث لناش ئ كرة اليد مواليد 

التعرف على تأثير ال رنامج التدريبي على تنمية بعض املتغيرات  -2

الفسيولوجية على مستوى ألادار قيد البحث لناش ئ كرة اليد مواليد 

 م . 1886

 والضابطة.استخدم الباحث املنهج التجريبي بتصميم املجموعتين التجريبية املستخدم: منهج 

لنادي الشرقية بمركز  1886اختيار العينة بالطريقة العمدية من ناش ئ كرة اليد مواليد  العينة: ت 

عية ( منهم كعينة للتجر ة الاستطال 11( ناش ئ تم اختيار )22 باب تل حويل و لغ عدد أفراد العينة )

( للمجموعة 12( ناش ئ للمجموعة التجريبية و )12و اقي أفراد العينة تم تقسيمهم إ ى مجموعتين )

 الضابطة .

 أه  النتائج :

 علررررى عناصرررر اللياقررررة البدنيرررة لرررردى املجموعررررة  -
ً
 إيجابيرررا

ً
اظهرررر ال رنررررامج التررردريبي تررررأثيرا

 التجريبية. 

برين عناصرر ة هاري ووجرود عالقرة دالركما أثر ال رنامج التدريبي على مستوى ألادار امل -

 اللياقة البدنية واملتغيرات الفسيولوجية ومستوى ألادار املهاري .

 

 -التعليق على الدراسات املشابهة :

 منها بأن :الباحث من خالل الا ال  على الدراسات املشابهة استفاد 

منها في اختيار  الباحث ول الدراسات السابقة استخدمت املنهج التجريبي حيث استفاد ا -1

 منهج البحث .

 مع م الدراسات اهتمت بالعينة العمدية وهالا يركد ما تم خالل البحث . -2

 الاستفادة من املراجة واملصادر املستخدمة والتي لها عالقة بموضو  البحث . -3

 معرفة وسائل الاختبار والقياس التي استخدمت في عينة البحث . -2

 

 :إجراءات البحث

 وأهدافه.استخدم الباحث املنهج التجريبي ملالئمته لطبيعة البحث  منهج البحث:

  مجتمع البحث:
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القررردم املسرررجلين باالتحررراد الفرةررري لكررررة بنرررادي اسررراريا  كررررة القررردمأ رررتمل مجتمرررة البحرررث علرررى العبررري     

 .ف2122-2121الاواسط للموسم الرياض ي  املنطقة الغر ية لفئة

 عينة البحث:

 القدم واملشاركينعبين كرة ال حث بالطريقة العمدية من مجتمة البحث من تم اختيار عينة الب    

من ذوي املستوى  العبين ( 11عينة البحث على ) القدم لفئة الاواسط فا تملتبالدوري الليبي لكرة 

( سنة ومتوسط أو اوهم 1.17( + )18.11حيث وان املتوسط الحسابي ألعمارهم ) ألادار العا ي في 

 ( سم.6.81)+_( 1.73( كيلوجرام ومتوسط أ والهم )6.2( + )61.28)

 أسس اختيار عينة البحث:

عينة البحث من الالعبين الالين وافقوا على إجرار التجر ة وسحب عينات لدم  اختيار تم  -1

 منهم.

القدم املنطقة الفرةي لكرة  الاتحاداملقيدين لدى  القدم تتمثل عينة البحث في العبين كرة  -2

 الغر ية .

  الباحث.مة  والستجابتهمالعبي فئة ألاواسط لسهولة تطبيف التجر ة عليهم  منعينة البحث  -3

 عرض الالعبين لنفز ال روف أثنار إجرار التجر ة القبلية والبعدية وأخال عينات الدم  -2

 عليها.وإجرار التحاليل الال مة 

 مجاالت البحث:

ف( 2122ل    11ل22اريررررة القبليررررة للبحررررث بترررراري  )تررررم إجرررررار القياسررررات والاختبررررارات امله املجمممماز الزم ممممي:

النربض والحرد ألاقصر ى ال   والاختبراراتعينة البحث للمجهود البردني و إجررار القياسرات  اخضا كما تم 

 ف(.2122ل13ل 21املهارية البعدية بتاري  )استهالك الاوكسجين و 

عينرة الردم  والبعديرة وسرحبتم إجررار التجر رة وإجررار القياسرات والاختبرارات القبليرة  املجاز املكاني:-3

 .  بملعب وصالة مركز الطب الرياض ي بنادي اساريا بالزاويةبواسطة متخصص في سحب عينات الدم 

 

 ما يجب مراعاته عند تنفيذ تجربة البحث:

 للنبض.% من أقص ى معدل 72تم تحديد  دة الحمل بحيث ال يتعدى  -1

2- .
ً
 أخال عينات الدم للقياسات القبلية في حالة الراحة تماما

 البدني.قياس النبض بعد فارة وأخرى أثنار القيام باملجهود البدني ملعرفة  دة الحمل  -3

 فقط.عينة البحث للجهد البدني  ضعلى  عر  الدراسة اقتصرت  -2

 مبا رة.ال عينات الدم مراعاة أخال عينات الدم بعد مرور خمسة دقائف وعمل الاختبارات أخ -2
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 :القياسات وسختبارات املستخدمة في البحث

بعررررررد الرجررررررو  والا ررررررال  علررررررى املراجررررررة والرسررررررائل العلميررررررة سرررررروار الرررررردكتوراه او املاجسررررررتير تررررررم اختيررررررار      

الاختبارات والقياسات التي تركد صدق وثبات هاله الاختبارات  حيث تم اجرار القياسرات القبليرة لعينرة 

ودون القيرام بمجهرود بردني وأجريرت القياسرات والاختبرارات للمتغيررات الوظيفيرة حالرة الراحرة البحث في 

 بأخال عينات من الدم لعينة البحث من قبل مختصين في مجال التحاليل الطبية واملخت رات.

( 2% مررن النرربض يتوقررش الالعررب عررن أدار املجهررود وبعررده بخمسررة )72وبعررد أدار املجهررود والوصررول ا رري 

 ف راحة ترخال نفز القياسات القبلية و نفز ال روف و سحب عينات الدم.دقائ

      

 تتمثل هذه القياسات في : القياسات املستخدمة في البحث:

 قياس الطول. -1

 قياس الو ن. -2

 ب( متغيرات الدم وهي :

 (RBCكريات الدم الحمرار ) -

 (.WBCخاليا الدم البيضار )-

 (.HGB) الهيموجلبين  -

 (.LYMاللمفوسايت ) -

 ( دقائف من إنتهار املجهود البدني 2حيث تم أخال عينات الدم بعد مرور )

 ج( متغيرات الجهاز الدوري :

 النبض في حالة الراحة دون أدار أي جهد بدني. -

% من أقص ى معدل 72النبض أثنار املجهود البدني للوصول إ ى معدل النبض الالي يتناسب مة  -

  للنبض.

 الاوكسجين . كقص ى ال استهالالحد ألا -

 الختبارات املستخدمة في البحث:ا

 و شمل: املهارى:اختبارات ألادار  -1

ماررررر لعرررردد ثالثررررة محرررراوالت متكررررررة مررررة الكرررررة  21الجررررري ملسررررافة سرررررعة  الجررررري بررررالكرة لقيرررراساختبررررار  -أ

 ثانية . 21بينهما فارة راحة 

عالمات علرى ألارض بمسرافة مارر واحرد بينهمرا ويقرش العبرين التمرير توضة اختبار التمرير لقياس دقة  -ب

اثنرران متقررابالن بررداخلهما و يرردار التمريررر بينهمررا دون خرررو  الكرررة مررن العالمررات ملرردة دقيقررة بعرردد ثالثررة 

 ثانية راحة وتحسب عدد التمريرات الصحيحة. 21محاوالت متكررة بينهما 
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( ماررر 22( كرررات مقابررل املرمرري علررى مسررافة )11) التصررويب توضررة عرردداختبررار التصررويب لقيرراس دقررة  - 

 شويقرررش الالعرررب عنرررد خرررط منتصرررش امللعرررب ويقررروم برررالجري بسررررعة للتصرررويب ثرررم بعرررود لارررط املنتصررر

 ويجري مرة أخرى للتصويب وهكالا حتى يصوب جمية الكرات.

اختبرررار التمريرررر مالح رررة يبررردار الالعرررب باالختبرررار الجرررري برررالكرة أوال ثرررم بعرررد الانتهرررار منررره يقررروم الالعرررب برررا 

وبعررد الانتهرررار منررره يتجرره ا رررى اختبرررار التصررويب وعنرررد الانتهرررار مررن أدار الاختبرررار يقرررعز النرربض وياخرررد فاررررة 

 راحة ثم بسحب عينات الدم . 

 :ألادوات وألاجهزة املستخدمة في البحث

 تم استخدام ألادوات وألاجهزة آلاتية :

 : ألادوات
ً
 :أّوال

 رصا  أقالم  -2 ريط قياس          -1

  واخص . -2      كرات . -3

     با ير . -6  صافرة . -2

     .أنابعب أختبار عينات الدم  -8     .أستمارة  سجيل – 7

 حقيبة لحفظ عينات الدم  -8   

 : ألاجهزة
ً
 :ثانيا

 سماعة  بية . -2                جها  قياس الطول . -1

 ساعة إيقاف . -2     ميزان . -3

    ( CBC )لتحليل Sysemexجها   -RBC. 6لتحليل  Bockmanamجها   -2

  خطوات 

 :: الوسائل إلاحصائية املستخدمة في البحث -3

 ( حيث تم استخدام :SPSSتم إجرار املعامالت طحصائية باستخدام الحقيبة طحصائية )

 املتوسط الحسابي . -1

 الانحراف املعياري . -2

 تحليل التباين . -3

 للفروق .   Tاختبار  -2

   :ومناقشة النتائجعرض  -



 

424 

 جامعة الزاوية/عصام محمدالقاللي                د

:
ً
 عرض النتائج: أوال

( Tاملعياري والفرق بين املتوسطات وقيمة ) وسنحراف(يوضح املتوسط الحسابي 1الجدوز )

 10ن =               ومستوى الداللة ملتغيرات الدم قيد البحث بين القياسين القبلي والبعدي 

 

 املتغيرات 

املتوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 

الحسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابي 

 للقياس القبلي 

 الانحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراف

املعيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري 

للقيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 القبلي 

املتوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 

الحسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابي 

للقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 البعدي 

 الانحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراف

املعيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري 

للقيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 البعدي 

الفررررررررررررررررررررررررررررررق برررررررررررررررررررررررررررررين 

 املتوسطات 

مسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوى  Tقيمة 

 الداللة 

WBC 6.182 1.263 2.881 2.111 1.268 1.237 1.228 

RBC 2.123 1.261 2.838 1.281 1.182 1.612 1.126 

HGB 12.811 1.727 12.867 1.811 1.328 2.218 1.122 

LYM 31161 6.822 31.111 2.288 1.12 1.181 1.837 

       1.12معنوي عند مستوى 

 

 

                                          

 

 (يوضح املتوسط الحسابي وألانحراف املعياري والفرق 8الجدوز )

 

 

                                  ( ومستوى الداللة للمتغيرات املهارية قيد البحث Tة )يمبين املتوسطات و ق 

 10ن = 
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 املتغيرات 

املتوسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 

الحسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابي 

 للقياس القبلي 

طنحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراف 

املعيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري 

للقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 القبلي 

املتوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررط 

الحسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابي 

للقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 البعدي 

ألانحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراف 

املعيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراري 

للقيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراس 

 البعدي 

الفررررررررررررررررررررررررررررق برررررررررررررررررررررررررررين 

 املتوسطات 

سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتوى م Tقيمة 

 الداللة 

الجرررررررررري سررررررررررعة 

 بالكرة

2.121 1.212 2.822 1.337 1.282 1.281 1228 

 1.183 1.217 1.6 1.822 2.311 1.822 1.611 دقة التمرير 

 * 1.18 2.828 1.6 1.337 6.311 1.766 2.611 دقة التصويب 

                                                   1.12مستوى الداللة 

 : مناقشة النتائج :2-8

 : متغير مكونات الدم:
ً
 أّوال

 , LYM , HGB( عردم وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية فري املتغيررات )1يتضح من الجدول رقرم )

RBC , WBC )  ( حيث أنWBC )الدم البيضار تتأثر بعدة عوامل منها املجهود البردني العنيرش ذو  كريات

السررريما عنرررد التعررررض لهرررالا املجهرررود ألول مررررة   ولكرررن عررردم والحالرررة الصرررحية )املررررض(  الشررردة العاليرررة 

البحث ُبعزى  ذل  إ ى أن هالا الترأثر ال بسرتمر لفاررة  ويلرة فسررعان مرا يحردث  ظهور فروق معنوية قيد

 ( أن التررردريب 1888 ) Hutichison,Jill اسرررتقرار بعرررد انتهرررار املجهرررود بفاررررة وجيرررزة   حيرررث اتضرررح لررردى

لفارررررة  ويلررررة وبشرررردة عاليررررة   حيررررث يحرررردث نررررو  مررررن التكيررررش يرررروثر علررررى كرررررات الرررردم البيضررررار  املنررررت م 

للمجهررود يتوافررف مررة  رردة هرراله ال ررروف  حيررث أن الالعبررين سرربف لهررم أن  عرضرروا ملثررل هرراله ال رررروف 

لباحرررث وعررردم ترررأثر املتغيرررر قيرررد البحرررث كمرررا بعرررزي ا الاسرررتقرار أثنررار التررردريب ألامرررر الرررالي أحررردث حالرررة مرررن 

عدم التأثر إ ى أن هرالر الالعبين قد يلونوا قد  عرضوا إ ى  غيرات في بداية مشروارهم الرياضر ي أو بدايرة 

 .املوسم أثنار بداية التدريب 

عن معدله الطبيعي مر ر لحدوث طصابة CPKارتفا  نسبة تركيز انزيم كرياتين فسفوواينز كما ان 

  العضلية.

عن معدله الطبيعي مر ر لحدوث طصابة  LDHهيدروجيز  ديم الكتات ارتفا  نسبة الاركيز انزيو 

 العضلية . 

 حدوث التقلص العضلي املتكرر لالعب بعطى مر ر على إن الالعب متعرض لإلصابة . و  
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في املتغيرات  Tيوضح املتوسط الحسابي وفرق املتوسطات وسنحراف املعياري وقيمة  3جدوز 

 الفسيولوجية 

 إلاحصائية املعالجات   

 

 املتغيرات

 سنحراف فرق املتوسطات القياس البعدي القياس القبلي

املعياري لفرق 

 املتوسطات

 قيمة

 ت

 املحسوبة

 املتوسط

 الحسابي

 الانحراف

 املعياري 

 املتوسط

 الحسابي

 النحراف

 ملعياري 

 الحد ألاقص ى الستهالك

 الاوكسجين

2.21 1.22 2.61 1.26 1.11 1.22 6.17** 

 **2.11 2.12 2.17 3.22 182.1 2.26 188.17 معدل النبض

 * 3.21=     1.11*         2.32=   1.12قيمة ت الجدولية عند 

 

 ُبعرزى رجرو  كررات الردم إ رى RBCأما فيما يخص )
ً
( كرات الدم الحمرار فعدم ظهور فروق دالة إحصائيا

حالتهررررا بعررررد انتهررررار املجهررررود ممررررا أدى إ ررررى عرررردم وجررررود فررررروق معنويررررة كمررررا وأن كرررررات الرررردم الحمرررررار تتررررأثر 

 نتيجررة الضررغو  الواقررة عليهررا إثررر الشرردة العاليررة   حيررث وانررت الشرردة
ً
 بوضرروأ أثنررار الشرردة العاليررة جرردا

%( من أقص ى معدل للنبض وهاله الشدة قرد ال تررثر علرى متغيرر كريرات الردم 71 ي ) استخدامهاالتي تم 

 الحمرار بصورة واضحة ) معنوية(.

 ألن الهيموجلرررررو ين يترررررأثر HGBأمرررررا متغيرررررر )
ً
 ن ررررررا

ً
( الهيموجلرررررو ين لرررررم ت هرررررر وجرررررود فرررررروق دالرررررة إحصرررررائيا

لرردم الحمرررار واملجهررود البرردني الررالي يتسررم بالشرردة بعوامررل عديرردة منهررا مسررتوى التغاليررة وتلرروين كرررات ا

 بعرررزى ذلررر  ألن املجهرررود لرررم يكرررن بشررردة عاليرررة 
ً
العاليرررة ولفاررررة  ويلرررة وعررردم وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيا

 (88: 1واضح.)ولعز لفارة  ويلة  ألامر الالي لم ي هر عليه تأثير 

 بررين القياسرري لررم(  LYM) اللمفوسررايت
ً
ن القبلرري والبعرردي ذلرر  ت هررر وجررود فررروق دالررة إحصررائيا

 علرى عينرة البحرث مرن 
ً
 لعدم ارتفا  الشدة أثنار أدار الاختبار التي خضعت لره عينرة البحرث وحرصرا

ً
ن را

 التأثير بصورة سلبية 

 : املتغيرات املهارية :
ً
 -ثانيا

الجررري ( عرردم ظهررور فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري متغيرررات سرررعة 2يتضررح مررن الجرردول رقررم )

التمريررر وزعررزى ذلرر  إ ررى الفارررة الزمنيررة مررن وهايررة التجر ررة و دايررة الاختبررارات املهاريررة وهرراله ودقررة  بررالكرة 

الفارررة  عت ررر وافيررة السررارداد جررزر مررن الدقررة والطاقررة   بررالل  نالحررظ عرردم وجررود فررروق معنويررة وتقررارب 

 مرن سررعة 
ً
ة وأن املتغيررات ودقرة التمريرر خاصرالجرري برالكرة ألادار بين القياسين القبلري والبعردي فري كرال
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املهارية  عتمد بشلل كبيرر علرى التكنر  أي علرى مسرار الحركرة و مرا أن عينرة البحرث العبرين ومشراركين فري 

 العديد من املباريات ولهالا لم يتأثر أدا هم في املهارات التي ال  عتمد على الاركيز بصورة كبيرة   .

أما فيما يخص متغير دقة التصويب ظهور فروق معنويرة برين القياسرين القبلري والبعردي لصرالح القيراس 

براملجهود البردني الرالي  عرضروا لره    و جاهزيرة العضرالت  اترأثرو البعدي و ُبعزى ذل  إ ى أن الالعبين قد 

جها  العصربي برالتوافف برين لألدار و إثارة الجها  العصبي و ما أن دقة التصويب تتوقش إ ى حد ما على ال

والعين ف ن هاله الفارة التي تلت أدار التجر ة )بعرد أدار املجهرود( وانرت قرد هيرأت الجهرا  العصربي الرجل 

الجسرررررم ا ررررري الحركرررررة مرررررن  بانتقرررررالفالتصررررويب يرررررتم  بانسررررريابيةممررررا جعرررررل للحركرررررة أثنرررررار التصرررررويب  سرررررير 

عنويرررة فررري متغيرررر دقرررة التصرررويب وبهرررالا نو ررر ي القررردمين كمرررا وبهرررالا املجهرررود الرررالي أدى إ رررى وجرررود فرررروق م

وافررة الالعبررين واملرردر ين ووافررة املهتمررين باأللعرراب الرياضررية إ ررى إجرررار عمليررة ألاحمررار بصررورة جيرردة حتررى 

 الجها  العصبي لالعبين ومن ثم تهيئة الالعبين لألدار .  استثارةيتم 

   :ستاتاجات والتواياتس 

 سستاتاجات:

 النتائج آلاتية : باحثحصائية وال رنامج الالي تم تنفياله اتضح لدى الخالل النتائج ط من 

: مكونات الدم :
ً
 أّوال

 قيد البحث و ي : الدم في ول املتغيرات بنسبة قليلة ظهور فروق ذات داللة معنوية

 

 : املتغيرات املهارية :
ً
 ثانيا

 .وجود فروق ذات داللة بين القياسين القبلي والبعدي في 

 . الجري بالكرةاختبار سرعة * 

 لتوجد فروق دالة احصائيا في القياسين القبلي والبعدي في

 اختبار دقة التمرير.* 

أمررررا فيمررررا يخررررص اختبررررار دقررررة التصررررويب نالحررررظ وجررررود فررررروق ذات داللررررة معنويررررة بررررين القياسررررين القبلرررري 

 والبعدي .

 -التوايات :

 -يلي : في إ ار النتائج طحصائية وعينة البحث يو  ي بما

إجرار التحاليل الطبية عند استخدام أي برنامج تدريبي حيث أوها  عت ر كمر ر جيد ملعرفة  -1

  دة ومجم التدريب امللقى على الالعبين

 واملنافسات . الجها  العصبي أثنار التدريب تاثير على ملا له من  بشلل صحيح إجرار ألاحمار   -2

 قبل وأثنار وبعد املوسم.لصحية والبدنية لالعبين للتاكد من الحالة اإجرار التحاليل الطبية  -3
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التأكيد على عمل التحاليل الطبية وأخال العينات بعد انتهار املجهود مبا رة حتى  عطي  -2

 جيد ملدى تأثير املجهود على ملونات الدم 
ً
 .مر را

 :املراجع باللغة العربية أوال:

التدريبية الالهوائية ذات الشدة تالف ألاحمال خأحمد قدري محمد موس ى: تأثير ا  -1

 ( وعالقتها باملتغيرات في LDH    H   LDH   M القصوى على نشا  أنزيمي )

ن ريات التدريب الرياض ي   تدريب و فسيولوجيا التحمل   مطبعة  :السيد عبد املقصود -2

 .1882   الشباب الحرة   طسكندرية

ة الالهوائية على بعض املتغيرات جمال عبداملل  و ارق محمد عوض: اثر تنمية العتب -3

الفسيولوجية والصفات البدنية الااصة وسرعة ألادار لدى الالعبات النا ئات في رياضة 

الجودو   مجلة املرتمر العلمي الرابة عشر  التعلم مدى الحياة   ولية الاربية الرياضية 

 للبنات جامعة طسكندرية .

الرياض ي   دار ألاندلز للنشر و التو زة   حائل   الجها  املناةي والتدريب :حامد ألا قر  -2

1888. 

تأثير حمل املباراة خالل أدوار النزال الفعلي على استجابة بعض : ينب مصطفى أبو صا     -2

الااليا املناعية لالعبي اللاراتيه   رسالة ماجستير غير منشورة   ولية الاربية البدنية   

 .2117الزاوية 

إبراهيم هويدي تاثير استخدام اسلو ين من التدريب البيلومارك سمير عباس :عبداملنعم  -6

على القوة النسبية للطرف السفلي ومسافة و من ست مجالت  املوتمر العلمي لتطوير 

 م.1887علوم الرياضية باملنيا 

   12التدريب الرياض ي   ن ريات وتطبيقات   دار املعارف  بعة  :عصام عبد الاالف  -7

 .2112   القاهرة

مي السيد احمد فاعلية تمرينات الاطو لالرتقار بمستوى ن امي الطاقة الهوا ي عز  -8

سنة   رسالة ماجستير  غير منشورة  ولية الاربية  12-13والالهوا ي للمرحلة السنية 

 .2112الرياضية جامعة طسكندرية  

أسز التدريب الرياض ي   منشورات الشركة العامة للنشر و التو زة  :محمد عادل ر دي  -8

 .1876و طعالن    رابلز 
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محمد إسماعيل  : تاثير برنامج تدريبي لتنمية الكفارة البدنية على بغض املتغيرات  -11

بالدم لالعبي كرة القدم الاواسط  رسالة ماجستير غير منشورة  ةالوظيفية والبيو كيميائي

 2118ية البدنية   جامعة  رابلز   ليبيا   ولية الارب

مدحت محمود الشافعي: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض املتغيرات البدنية  -11

 .2112م(   1886الفسيولوجية على مستوى ألادار املهاري لنا ئي كرة اليد مواليد )

 ثانيا : املراجع ألاجنبية

12-Hutichison, Jill : coaching girls basketball success pulley let sure press 1989 


