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مستخلص البحث باللغة العربية.
تكمن أهمية البحث في التعرف على عالقة هرمون التستوستيرون ببعض المؤشرات البايوكينماتيكية (القدرة,
الشغل ,الطاقة الحركية) في فترة االعداد الخاص للرباعين الشباب .وتكمن غاية البحث االختبارات وسيلة في اعطاء
صورة واضحة عن الرباع للمدرب عن االستعداد الوظيفي (الداخلي) واالستعداد الحركي (الخارجي) في فترة االعداد
الخاص ,ولذا كان مجتمع البحث الرباعين الشباب من نادي الجيش الرياضي عددهم ( )5وكانت نسبتهم ( )%62من
مجتمع االصل (,)8وقد قام الباحث بقياس المتغيرات في بداية فترة االعداد الخاص بتاريخ  2017/4/8وعلى قاعة كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة وبالتحديد في تمام الساعة  10:30صباحاً وبحضور فريق العمل المساعد (الميداني) إذ قام
الباحث بتصوير العينة عند أدائهم لرفعة الخطف كذلك قام بسحب الدم لقياس الهرمونات في مختبر جامعة بغداد
والتحليل في مختبر الكرادة ,وقد دلت النتائج على عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين هرمون التستوستيرون والمؤشرات
البايوكينماتيكية المستعملة في البحث.

Abstract.
The Relationship Between Testosterone Hormone On Some Bio – kinematical
Indicators Of Snatch During weightlifters Preparation Phase
The importance of the research lies in identifying the relationship between
)testosterone hormone and some bio – kinematical indicators (ability, work, motor energy
during weightlifters' special perpetration phase. The aim of the test is to give a clear picture
about the weightlifter to the trainer's about physical readiness (internal) and motor readiness
(external) preparation period. Thus, the research society was the young quartiles in the
AL_Gaesh alreade Club and their number was (5) and they were (0.62) of the original
society (8). The researcher measured the variables at the beginning of the preparation period
of 8/4/2017 and the hall of the Faculty of Physical Education and Sciences at 10:30 a.m. In
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the presence of the work team (field) as the researcher photographed the samples in the
performance of the regular doses also drew blood to measure the hormones in the laboratory
of the University of Baghdad, and the results indicated no significant correlation between
testosterone and biochemical parameters used in the research.
Keywords: testosterone, bio-kinetics, weightlifters.

 -1المبحث األول :التعريف بالبحث.
 1-1مقدمة البحث وأهميتهُ:

إن عملية االرتقاء بالجوانب العلمية للعملية التدريبية ال يمكن تحقيقها إال عن طريق مدى فهمنا للعلوم
ّ

المختلفة المرتبطة بالعملية التدريبية ومنها العلوم الفسيولوجية (هرمون التستوستيرون) وبعض المؤشرات البايوكينماتيكية
(القدرة ,الشغل ,الطاقة الحركية) ,إذ ساعد في ترجمة العالقة المتبادلة بين ما يحدث بالجسم وبين الحمل الخارجي الملقى
على كاهل الرياضي ,فمعرفة كيفية يؤدي التدريب الرياضي إلى إحداث تغييرات بنائية ووظيفية في الجسم مما سيحقق
االستجابة ومن ثم التكيف والتطبع على التدريب ,وتتداخل االختبارات الفسلجية والبايوكينماتيكية مع التدريب الرياضي في
إيصال الفريق إلى مستوى بدني مهاري يؤهله إلى خوض غمار المنافسة بشكل الئق.
ومن هنا تتجلى اهمية البحث في التعرف على عالقة االرتباط للوصول لنتائج يمكن االفادة منها في الجانب
الميداني.

 2-1مشكلة البحث:
ُيعد هرمون التستوستيرون من العناصر المهمة لتحقيق الفوز في البطوالت ,وعن طريق إطالع الباحث

وعالقته مع العاملين في مجال تدريب رياضة رفع األثقال فضال عن كونه احد العبي اللعبة ,الحظ عدم وجود دراسات
تتعلق بالجانب الوظيفي وعالقته بالمتغيرات البايوكينماتيكية في لعبة رفع االثقال لذا ارتأى الباحث ضرورة الخوض في
هذا المجال من اجل فتح افاق جديدة للمدربين والعاملين في رياضة رفع االثقال.

 3-1هدف البحث:


يهدف البحث إلى التعرف على عالقة تركيز هرمون التستوستيرون وبعض المؤشرات البايوكينماتيكية في فترة
االعداد لرباعي نادي الجيش الشباب لرفعة الخطف في فترة االعداد الخاص.

 4-1فرض البحث:


هناك عالقة ارتباط معنوية بين هرمون التستوستيرون ببعض المؤشرات البايوكينماتيكية لرفعة الخطف في فترة
االعداد الخاص لرباعي نادي الجيش الشباب.
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 5-1مجاالت البحث:


المجال البشري :رباعوا نادي الجيش الشباب



المجال الزماني :المدة الزمنية المحددة بين ()2107/8/2 – 2107/4/8



المجال المكاني :قاعة كلية التربية الرياضية لرفع االثقال وقاعة نادي الكاظمية لرفع االثقال ومختبر الكرادة
لتحليل الدم.

 -2المبحث الثاني :منهج البحث واجراءاته الميدانية.
 1-2منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي بطريقة االسلوب المسحي اوالدراسة المسحية.

 2-2مجتمع الدراسة وعينته:
تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من رباعي نادي الجيش الرياضي وبلغ عدد العينة ( )5العبين
للعام  2018-2017وشكلت نسبتهم ( )%62من مجتمع البحث االصلي البالغ عددهم ( )8رباعيين.
الجدول ()1
يبين البيانات الوصفية لعينة البحث
التسلسل أسماء الالعبين

الفئة الوزنية

التولد

العمر الزمني

العمر التدريبي  /السنة الطول

1

محمد احمد

 56كغم

1998

19

6

165

2

كرار حميد

 69كغم

1998

19

9

160

3

ليث عبد الكريم

 77كغم

1998

19

10

175

4

قاسم حسن

 77كغم

2000

17

10

175

5

محمد هادي

 +105كغم

1998

19

3

185

 3-2الوسائل المستعملة في البحث:
 1-3-2االجهزة:


االجهزة الخاصة بتحليل الدم



كومبيوتر محمول ( )Laptopعدد ( )1نوع ) )Think Padصيني المنشأ.

 2-3-2االدوات:


الكتات الخاصة لتحليل الهرمونات.



سرنجات لسحب الدم حجم  cc 2,5عدد .20
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رباط مطاط عدد .2



أنابيب بالستيكية لتجميع الدم بها مع محلول لمنع تجلط الدم.



الصندوق الثلجي لحفظ عينات الدم.



قطن طبي.



مواد طبية معقمة.



ادوات االثقال ,قاعة أثقال نموذجية (أقراص ,بار ,طبلة).



كامي ار نوع (.)Casio Exilm

 4-2إجراءات البحث:
 1-4-2التجربة االستطالعية:
قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية بتاريخ  2017\4\1وكان الغرض منها:
 .1الوقوف على النواحي التنظيمية إلدارة االختبارات البايوكيميائية والبايوميكانيك على ارض الواقع.
 .2معرفة المعوقات التي قد تظهر ,وتالفي حدوث األخطاء والتداخل في العمل.
 .3تهيئة فريق العمل لتنفيذ االختبارات والقياسات (انظر ملحق رقم )1
وقد حققت هذه التجربة االغراض المرجوة منها الخروج بالترتيب النهائي إلجراء االختبارات والقياسات وتوزيع
المهام بين أفراد فريق العمل.

 2-4-2اإلختبارات المستخدمة في البحث:
 .1قياس تركيز هرمون التستوستيرون (:)Testosteron


الهدف من االختبار :التعرف على نسب هرمون التستوستيرون قبل الجهد.



االدوات المستخدمة :سرنجة ( ,)CC10شريط مطاط لشد المعصم ,انابيب زجاجية لحفظ الدم (,)Tyub
صندوق ثلجي (عازل) لحفظ العينات ,جهاز الطرد المركزي لفصل المصل ,كتات ,جهاز التحليل ,أستمارة
التسجيل.



وصف عملية سحب الدم :جرى سحب الدم في الصباح الباكر عند الساعة  9:00وقبل المباشرة في وجبة
الفطور اوالتمرين ووضعت في التيوب الخاص لتوضع في الصندوق المبرد ,لتنقل الى المختبر.
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 .2المتغيرات البايوكينماتيكية:
الهدف من االختبار :معرفة متغيرات البايوكينماتيكية



 الشغل ُ :workح ِسب الشغل عن طريق حاصل ضرب الكتلة المرفوعة × التعجيل االرضي × المسافة

المقطوعة (المتر) في حركة عمود الثقل لألعلى وهو"القوة الالزمة لتحريك جسم مسافة معينة بأتجاه تلك

القوة"( .القوة × م)
 القدرة  :powerهو "مقدار الشغل المنجز في وحدة الزمن" القدرة = (القوة × السرعة) "
 الطاقة الحركية للثقل( :وهي تعبير عن حاصل ضرب 1/2الكتلة * السرعة)2
االدوات المستخدمة :جرى تثبيت الكامي ار ( )Casio Exilmبشكل مباشر امام طبلة االداء وعلى بعد (5م)



وارتفاع عدسة الكامي ار (125سم) وبسرعة ( )120لقطة بالثانية.

 5-2الوسائل االحصائية:
استخدم الباحث نظام الحقيبة االحصائية الجاهزة الــ( )SPSSالستخراج المعالجات االحصائية:
 .1الوسط الحسابي.
 .2االنحراف المعياري.
 .3معامل ارتباط البسيط بيرسون.

 -3المبحث الثالث :عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث.
1-3

عرض االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في نتائج قياس هرمون التستوستيرون واختبار
رفعة الخطف (.)Snatch
الجدول )(1
يبين الوسط الحسابي واألنحراف المعياري ومعامل األرتباط بيرسن ومستوى الداللة ونوع العالقة
لمهارة الرفع إلى حد الجلوس

اسم المتغير

وحدات القياس

س

±ع

التستوستيرون

Ng/ml

170

0.48
1.49

معامل األرتباط بيرسون

مستوى الداللة

نوع العالقة

الطاقة الحركية

joule

155

0.78

0.11

غير معنوي

الشغل

Watt

0.51 237.33 1205.20

0.37

غير معنوي

القدرة

Watt

0.15

0.79

غير معنوي

772.61

98.02

كل قيمة في حقل قيمة الدالة <  0.05معنوية وبدرجة حرية ()5
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الجدول )(2
يبين الوسط الحسابي واألنحراف المعياري ومعا مل األرتباط بيرسن ومستوى الداللة ونوع العالقة لمهارة رفعة الخطف
(النهوض من بعد القرفصاء)

اسم المتغير

وحدات القياس

س

±ع

التستوستيرون

Ng/ml

170

0.48

معامل األرتباط بيرسون

نوع العالقة

مستوى الداللة

الطاقة الحركية

joule

165

0.27

0.06

0.91

غير معنوي

الشغل

Watt

726.64

79.66

0.59

0.29

غير معنوي

القدرة

watt

452.17

111.05

0.37

0.53

غير معنوي

كل قيمة في حقل قيمة الدالة <  0.05معنوية وبدرجة حرية ()5
الجدول )(3
يبين الوسط الحسابي واألنحراف المعياري ومعا مل األرتباط بيرسن ومستوى الداللة ونوع العالقة
لمهارة رفعة الخطف (االداء بالكامل)
وحدات القياس

اسم المتغير

س

±ع

التستوستيرون

Ng/ml

170

0.48

معامل األرتباط بيرسون

مستوى الداللة

نوع العالقة

الطاقة الحركية

Joule

321

0.28

0.35

0.56

غير معنوي

الشغل

Watt

1931.84

316.35

0.53

0.35

غير معنوي

القدرة

Watt

606.14

113.24

0.31

0.60

غير معنوي

كل قيمة في حقل قيمة الدالة < 0.05معنوية وبدرجة حرية ()5

2-3

مناقشة نتائج هرمون التستوستيرون وبعض المؤشرات البايوكينماتيكية:
يعزو الباحث عدم وجود عالقة ارتباط معنوية بين هرمون التستوستيرون والمؤشرات البايوكينماتيكية اسباب

ذلك احتمالية وصول الرباعين إلى حالة التباين في المستوى وصعوبة ايجاد السبل الكفيلة بالكشف عن العالقات المتبادلة
بين الحالة الميكانيكية للتمرينات واالختبارات من جهة وتنظيمها بدقة مع تبادل الحمل الداخلي لألنزيمات والهرمونات من
جهة أخرى.
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 -4المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات.
 1-4االستنتاجات:
عن طريق عرض النتائج وتحليلها باستخدام االساليب االحصائية ومن ثم مناقشتها خرج البحث
باالستنتاج االتي:


عدم وجود عالقات ارتباط معنوية بين هرمون التستوستيرون والمؤشرات البايوكينماتيكية.

 2-4التوصيات:


ضرورة إجراء قياسات اوفحوصات تخصصية أكثر دقة للعينة ذاتها.
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