أثر الجهد البدني في بعض المتغيرات الكيموحيوية والوظيفية
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جامعة البصرة
:ممخص البحث العربي

التقدـ الذي رافؽ النتائج والمستويات الرياضية بجميع اختصاصاتيا منيا لعبة كرة القدـ جاء مف خالؿ البحوث
والدراسات المستمرة لحؿ جميع المشاكؿ التي تقؼ عائؽ اماـ تقدـ الالعبيف والذي تـ مف خالؿ تكاتؼ جميع التخصصات العممية
وقد حظيت ىذه المعبة بنصيبيا الوافر مف.... وتوظيفيا لعمـ التدريب الرياضي ومنيا الفسيولوجي والكيمياء الحيوية والبايوميكانيؾ
البحث والتحميؿ والتطور سواء أكاف ذلؾ عمى مستوى المعبة ومنيا دراسة الجيود البدنية واالحماؿ التي يتعرض ليا الالعبوف اثناء

الوحدات التدريبية والمنافسات والتي يمكف مف خالليا معرفة مستوى قابميات الالعبيف البدنية والوظيفية ومدى التغير الحادث لدييـ
 ومف ىنا فقد حاوؿ الباحث اختيار جممة مف المؤشرات، والتي يمكف مف خاللو توجيو العممية التدريبية او تقنيف االحماؿ البدنية
بعضيا ىرمونية تدخؿ في صمب مواصفات الالعبيف الوظيفية والبعض األخر إنزيمياً فضال عف التشكيالت الدموية لدعـ نتائج
البحث وترصينو واآلخر وظيفياً لالستفادة القصوى مف نتائج البحث وجعمو ركيزة أساسية لممدربيف في ىذا المجاؿ ومف ىنا تبرز
.أىمية البحث والحاجة اليو
Impact of Physical Exertion on Some Biochemical and Functional Variables
and Hematic Measurements of Footballers
Assist. Prof. AbdulameerHashimAllawi Al-Saadi
University of Basrah/ College of Arts
Much investigation, analysis and developing had been given to football, including
physical exertion and the loads of training by which we may know about the physical and
functional competencies of the players along with the changes that may occur on them;
according to which we can design the suitable training and standardize the physical
loads. The researcher chose certain indexes of which some were closely connected to
the functional characteristics and some were enzymic in addition to the hematic formation
to support and validate the results of the study. The others are functional to make the
utmost use of the results of the study and to make it as a main reference to the trainers in
this respect.
The study aims at investigating the biochemical and functional variables and the
hematic measurements of young footballers. The study also hypothesize that the level of
biochemical and functional variables and hematic measurements under study are within
the natural standards of the footballers.The researcher used the descriptive approach and
the survey of a controlled sample. Biochemical and functional tests were carried on a
controlled sample of footballers as subjects.The conclusions of the study show that all
results of the biochemical and functional variables were within the natural limits. The
researcher found out that the suggested physical exertion may give chemical and
functional indications to check the abilities of the subjects under study.

التعريف بالبحث-1

 1-1مقدمة وأهمية البحث
التقدـ الذي رافؽ النتائج والمستويات الرياضية بجميع اختصاصاتيا منيا لعبة كرة القدـ جاء مف خالؿ
البحوث والدراسات المستمرة لحؿ جميع المشاكؿ التي تقؼ عائؽ اماـ تقدـ الالعبيف والذي تـ مف خالؿ تكاتؼ
جميع التخصصات العممية وتوظيفيا لعمـ التدريب الرياضي ومنيا الفسيولوجي والكيمياء الحيوية والبايوميكانيؾ

....وقد حظيت ىذه المعبة بنصيبيا الوافر مف البحث والتحميؿ والتطور سواء أكاف ذلؾ عمى مستوى المعبة
ومنيا دراسة الجيود البدنية واالحماؿ التي يتعرض ليا الالعبوف اثناء الوحدات التدريبية والمنافسات والتي

يمكف مف خالليا معرفة مستوى قابميات الالعبيف البدنية والوظيفية ومدى التغير الحادث لدييـ والتي يمكف مف

خاللو توجيو العممية التدريبية او تقنيف االحماؿ البدنية  ،ومف ىنا فقد حاوؿ الباحث اختيار جممة مف

المؤشرات بعضيا ىرمونية تدخؿ في صمب مواصفات الالعبيف الوظيفية والبعض األخر إنزيمياً فضال عف

التشكيالت الدموية لدعـ نتائج البحث وترصينو واآلخر وظيفياً لالستفادة القصوى مف نتائج البحث وجعمو ركيزة
أساسية لممدربيف في ىذا المجاؿ ومف ىنا تبرز أىمية البحث والحاجة اليو.

 2-1مشكمة البحث

يجب النظر الى لعبة كرة القدـ عمى انيا مجموعة مف الميارات وطرؽ وخطط لعب عمى الرغـ مف
اىميتيا القصوى في نتائج المباريات غير اف تمؾ الغاية المرجوة مف الالعبيف ال تنفذ اال مف خالؿ تكيؼ

الالعبيف مف الجانب الكيميائي والوظيفي في بيئتو الجسمانية وعمى جميع االجيزة واالعضاء كجياز الدوراف

والجياز التنفسي والجياز العصبي والعضمي واليرموني ....اذ كؿ منيا لو دوره في رفع قابمية وقدرات الالعبيف
لتمكنيـ مف تنفيذ واجباتيـ المياريةوالخططية السيما بوجود المنافسيف واالحماؿ البدنية العالية التي تمر فييا

ظروؼ ومواقؼ متعددة اثناء المباريات مما يتطمب التكيؼ لتمؾ المواقؼ اف كانت خارجية وداخمية  .كما لـ
يعتمد الباحث عمى نتائج البحث قبؿ اداء الجيد البدني رغـ اىميتيا ولكف اغمب التغيرات يمكف اعتمادىا بعد

الجيد البدني  ،واف الباحث اعتمد عمى عينة مف الشباب ذو مستوى عالي في مدينة البصرة لتكوف معيار

لباقي االندية اضافة الختياره جيدا بدنيا مشابيا لمواقؼ المعب بكرة القدـ لمعرفة التغيرات الحادثة مف الجانب
الكيميوحيوية والوظيفية والتي مف خاللو تمكف المدربيف والعامميف في حقؿ التدريب تقنيف االحماؿ وتصحيح

القابميات والكشؼ عف موطف الضعؼ مف خالؿ نتائج البحث عمى العينة .

 3-1أهداف البحث

يهدف البحث الى التعرف عمى:

.1

التعرؼ عمى بعض المتغيرات الكيموحيوية والوظيفية و بعض معايير الدـ لالعبي كرة القدـ الشباب .

.2

التعرؼ عمى الفروؽ قبؿ وبعد الجيد البدني في بعض المتغيرات الكيموحيوية والوظيفية ومعايير الدـ

لالعبي كرة القدـ.

 4-1فرضا البحث

اف مستوى المتغيرات الكيموحيوية والوظيفية ومعاييرالدمقيد الدراسة قبؿ الجيد ىي ضمف المعايير

.1

الطبيعية لدى لالعبي كرة القدـ .

وجود فروؽ معنوية دالة احصائيا في المتغيرات الكيموحيوية والوظيفية ومعايير الدمقبؿ وبعد الجيد

.2

البدني .

 5-1مجاالت البحث
 1-5-1المجاؿ البشري :العبوا نادي الميناء بكرة القدـ فئة الشباب لمموسـ

.2017

2-5-1

المجاؿ الزماني :مف  2017/7/15ولغاية .2017 /10/30

3-5-1

المجاؿ المكاني :مختبر شط العرب لمتحاليؿ الطبية واليرمونات .وقاعة نادي الميناء الرياضي

-2الدراسات النظرية:
1-2الهرمونات:

عرؼ اليرمونات بأنيا مواد طبيعية يتـ تكوينيا في الغدد  ،وىي ذات تركيب كيمائي معقد تفرز مف

قبؿ خاليا خاصة بكميات مختمفة تبعا لدورىا في الجسـ  ،إذ أف بعض ىذه اليرمونات تفرزه الخاليا العصبية
عند الشعور بالخوؼ أو الغضب  ،وأخرى تفرز اليرمونات المسئولة عف النوع البشري  ،وىرمونات خاصة

بالنمو وغيرىا  ،وتعد الغدة النخامية ىي الغدة المسئولة عف وظائؼ الغدد األخرى في الجسـ البشري ومنو عف

افراز جميع ىرمونات الجسـ مثؿ الغدة الكظرية  ،الغدة الدرقية  ،البنكرياس  ،والغدد المعابية(.)1

2-2معايير الدم :

كرية الدـ البيضاء ىي إحدى خاليا الدـ الرئيسية باإلضافة لمخمية الحمراء والصفائح الدموية .الوظيفة

الرئيسية ليذه الخاليا ىي الدفاع عف الجسـ ضد

األمراض المعدية ،وىي جزء مف

وىي خاليا الجياز المناعي وظيفتيا الدفاع عف الجسـ ضد كؿ

الجياز المناعي .

األمراض المعدية والمواد المثيرة لمجياز

المناعي ىناؾ عدة أنواع مختمفة ومتنوعة مف الكريات البيضاء ،لكنيا جميعا تتشكؿ مف خمية جذعية متعددة
القدرات في نخاع العظاـ المعروفة باسـ خمية جذعية مكونة لمدـ.

عدد الكريات البيضاء في الدـ غالبا ما تكوف مؤش ار عمى المرض .وىناؾ عادة بيف  11000 - 4000خمية

دـ بيضاء في مايكرولتر مف الدـ ،أي ما يقارب

 :1مف الدـ عند البالغيف األصحاء .أثناء تعرض الجسـ

قميال .في حاالت مثؿ ابيضاض الدـ( الموكيميا) يكوف
ليجوـ مف( األنتيجينات( مولدات الضد يرتفع ىذا العدد ً
عدد الكريات البيضاء أعمى مف طبيعي ،وفي

نقص الكريات البيضاء يكوف ىذا العدد أقؿ مف ذلؾ بكثير.

الخصائص الفيزيائية لمكريات البيضاء ،مثؿ الحجـ ،والموصمية ،والحبوبية ،قد تتغير بسبب التفعيؿ أو بسبب

وجود خاليا غير ناضجة أو خبيثة كما في ابيضاض الدـ(.)1

 1 1غاٌتون وهول  :المرجع فً الفسٌولوجٌا الطبٌة  ,ترجمة  :صادق الهاللً  ,الكتاب الطبً الجامعً  ,منظمة الصحة العالمٌة  ,بٌروت
, 1997ص1107
 1حسٌن احمد حشمت  ,محمد صالح الدٌن محمد  :بٌولوجٌا الرٌاضة والصحة  ,مركز الكتاب للنشر  ,القاهرة  ,ص 74الى .79

-3منهج البحث واجراءاته الميدانية
1-3منهج البحث

قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي بأسموب المسح نظ اًر لمناسبتو لطبيعة الدراسة وييدؼ ىذا المنيج

إلى جمع الحقائؽ والبيانات عف ظاىرة او موقؼ معيف مع محاولة تفسير ىذه الحقائؽ تفسي ار كافيا بحيث

()2

يمكننا اف نستخمص مف ىذه البيانات التي جمعت مف جزء مف المجتمع نتائج تصدؽ عمى المجتمع كمو.

 2-3عينة البحث

تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية (المقصودة) إذ أنيا تتكوف مف مفردات معينة تمثؿ المجتمع
تمثيالً سميماً

()3

لذا تـ القياـ باختيار عينة البحث مف ( العبي كرة القدـ الشباب يمثموف نادي الميناء الرياضي

لموسـ  )2017الذيف بمغ عددىـ (  )23والمسجميف رسميا في كشوفات االتحاد الفرعي لكرة القدـ .وقد تـ

استبعاد حراس المرمى وعددىـ ( )3حراس فضال ابعاد ( )10العبيف آخريف وىـ مف البدالء وتـ اختيار ()10
العبيف الذيف يمثموف التشكيمة االساسية لمفريؽ باالتفاؽ مع مدرب الفريؽ كعينة لتنفيذ التجربة البحثية .وقد تـ

إجراء التجانس مورفولوجي ألفراد عينة البحث وكما موضح في الجدوؿ (  )1لمتعرؼ عمى حسف اختيار العينة
لغرض الحصوؿ عمى نتائج عممية دقيقة.

جدول ()1

يبيف قيـ معامؿ االلتواء لمتغيرات التجانس لتوزيع أفراد عينة البحث تبعا لخطوط المعب عمى متغيرات (العمر،
العمر التدريبي والوزف)

الوسط

االنحراؼ

معامؿ االختالؼ

الطوؿ

173.63

13.73

7.9

الوزف

71.89

11.94

16.6

العمر

17.34

2.61

15.15

العمر التدريبي

2.03

0.31

15.27

يتضح مف الجدوؿ حسف توزيع العينة اذ معامؿ االختالؼ اقؿ مف %30

 3-3األجهزة واألدوات المستخدمة

أستخدم الباحث األجهزة واألدوات التالية:
.1

جياز قياس اليرمونات نوع ) (Minividasلشركة ) (Biomerieuxالفرنسية.

.3

جياز الطرد المركزي ) (Centrifugeانكميزي المنشأ.

.2
.4

جياز السير المتحرؾ ) (Treadmillنوع ) (EC-T220-Cateyeياباني الصنع.
جياز حاسوب نوع ) (Pentium IVكوري المنشأ.

 2جابر عبد الحمٌد واحمد كاظم :مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ,دار النهضة العربٌة ,القاهرة ,1996 ,ص140.
 3وجٌه محجوب :طرائق البحث العلمً ومنهاجه ,بغداد ,دار الحكمة للطباعة والنشر ,1990 ,ص181.

.5

ميزاف طبي لقياس الوزف والطوؿ.

.6

عدة تشخيص ) (Kitلشركة ) (Biomerieuxالفرنسية لمكشؼ عف ىرموف الكورتيزوؿ

.7

حافظة تبريد ) (Coll Boxلحفظ العينات.

.8

ساعة توقيت نوع ) (Diamondبدقة  100/1مف الثانية.

).Hormone

.9

4-3

(Cortisol

سماعة طبية ).(Stethoscope
وسائل جمع المعمومات

لغرض الحصوؿ عمى المعمومات والبيانات التي تعني الدراسة ،تـ االستعانة بما يأتي:

.1
.2

5-3

المراجع العممية العربية واألجنبية وشبكة المعمومات الدولية (االنترنت).

االختبارات والقياسات.

االختبارات والقياسات المستخدمة في البحث

لقد تـ التعرؼ عمى مستوى التغيرات الحاصمة بإجراء االختبارات والقياسات التي ىي قيد الدراسة وذلؾ
باستخداـ بعض األجيزة واألدوات في وضع الراحة وبعد تنفيذ الجيد البدني.

اوالً :قياس الطوؿ:
ثانياً :قياس الوزف:

ثالثا :االختبارات والقياسات البيوكيميائية

-1قياس ىرموف الكورتيزوؿCortisol Hormone
-2الييموكموبيف  HPقبؿ وبعد الجيد البدني

-3حامضية الدـ  PHقبؿ وبعد الجيد البدني

رابعا :االختبارات والقياسات الفسيولوجية (الوظيفية)

-1قياس معدؿ ضربات القمب قبؿ وبعد الجيد البدني
-2معدؿ التنفس قبؿ وبعد الجيد البدني
خامسا :المعايير الدـ :

-1كريات الدـ البيضاء التفريقي قبؿ وبعد الجيد البدني
 -2كريات الدـ الحمراء قبؿ وبعد الجيد البدني
6-3اختبار الجهد البدني
أف االختبارات الفسيولوجية الخاصة بالمتغيرات الوظيفية ،تشير نتائجيا لتطور مستوى الحالة الوظيفية
ألجيزة الجسـ الداخمية ،وىي في الحقيقة مؤشر جيد يعكس ردود فعؿ األجيزة الوظيفية الداخمية نتيجة ألداء

المجيود البدني ،أي يعكس درجة تأثير حمؿ التدريب عمى أجيزة الجسـ ،حيث تتطمب غالبية القياسات

الوظيفية اختبارات معممية(.)1

قبؿ البدء بأداء عممية اإلحماء يأخذ مف عينة البحث نبض قبؿ الجيد (في وقت الراحة) ،وبعد ذلؾ

إعطاء وقت لمقياـ بعممية اإلحماء لتييئة أجيزة الجسـ الداخمية لالعبيف مف خالؿ ممعب كرة القدـ القريب مف
القاعة الخاصة باالختبار ،وعميو يقوـ الباحث بإعطاء إشارة البدء عند صعود الالعب عمى جياز السير

المتحرؾ مرة أخرى ألداء الجيد البدني الذي يبدأ بمعدؿ سرعة (

 8كـ/ساعة) ويستمر حتى استنفاد الجيد

وبزاوية (  )%20درجة ،بعدىا يترجؿ الالعب عف جياز السير المتحرؾ ،ليسجؿ وقت أداء الجيد البدني مف

صعود الجياز إلى مغادرة الجياز .وكذلؾ تسجيؿ النبض الذي سجمو الالعب في نياية الجيد البدني (لحظة

ترؾ الجياز) الذي يؤشر مف خالؿ مجس يحممو الالعب عمى صدره في الجانب األيسر والذي يعطي إشارات
السمكيا إلى الموحة الرقمية لمجياز  ،بعد ذلؾ يأخذ نبض الالعب بعد دقيقة مف تركو الجياز ثـ يأخذ نبضو

بعد خمس دقائؽ وتجرى بعدىا عممية سحب الدـ ..

7-3التجربة الرئيسة

لقد تـ القياـ بتنفيذ التجربة الرئيسة بتاريخ  2017/7/25عمى أفراد عينة البحث بعد ما تـ القياـ بتحديد موعد

مع العينة والكادر المساعد

*

وتييئة كافة األجيزة والمستمزمات واعطاء فترة مف الراحة إلى الالعبيف عف

ممارسة الوحدة التدريبية ليـ ولمدة يوـ واحد ليتسنى ليـ استعادة الشفاء قبؿ إجراء االختبارات والفحوصات وكما

يأتي:

القياسات قبؿ اداء الجيد البدني :
.1
.2

قياس النبض وسحب الدـ.

إجراء االختبارات والقياسات البيوكيميائية والوظيفية بعد أداء الجيد البدني

اذ تـ سحب الدـ مف قبؿ كادر متخصص ثـ بعد اداء االحماء لمدة

 15دقيقة تـ اداء الجيد البدني واعيدت

نفس القياسات واالختبارات مرة ثانية
 1 1أمر هللا احمد البساطً  :التدرٌب واالعداد البدنً فً كرة القدم  ,منشاة المعارف  ,االسكندرٌة ,
*أ .الكادر المٌدانً:
الكادر المساعد ٌتألف من:
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة البصرة
 .1أ.د عمار جاسم
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة البصرة
 .2أ.د.حسام محمد جابر
كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة البصرة
 .3أ.م.د محمد جاسم فاضل
ب ,كادر عمل المختبري:
مستشفى أبن غزوان – البصرة
رئٌس كٌمٌاوٌٌن
 .1بزوغ حسن الفاتح
مستشفى ابن غزوان -البصرة
كٌمٌاوي
 .2مصطفى صبري
مركز الرعاٌة الصحٌة
رئٌس فنً مختبر
 .3عطٌة كاظم
مستشفى ابن غزوان -البصرة
فنً مختبر
 .4سعٌد خلف عاٌش
مساعد مختبر
 .5رافد كاظم

مصر ,1995 ,ص253

القياسات بعد الجهد البدني :
.1

قياس النبض وسحب الدـ.

.2

إجراء االختبارات والقياسات البيوكيميائية والوظيفية

8-3

الوسائل والمعالجات االحصائية

استخدـ الباحث الوسائؿ اإلحصائية التي ساعدتو عمى معالجة واظيار نتائج بحثو ألف اإلحصاء "عمـ
()1

جمع وتصنيؼ وعرض وتفسير البيانات العددية واالستقراء ووضع الق اررات".
.1

الوسط الحسابي( ).

.3

اختبار ) (Tلمعينات المستقمة.

.2
.4

االنحراؼ المعياري.

معامؿ االختالؼ.

-4عرض وتحميل ومناقشة نتائج البحث :

 1-4عرض النتائج الفروق لممتغيرات الكيموحيوية والوظيفية ومعايير الدم قبل وبعد الجهد البدني :

جدول رقم ()2يبيف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية قبؿ وبعد اداء الجيد البدني و(ت) المحسوبة
القياسات

القياسات قبؿ الجيد
وسط

انحراؼ

وسط

59.82

5.78

62.76

3.88

1.22

عدد كريات البيض ممـ3

5.22

القاعدية %

1.41

العدالت %

الحامضية %

كورتيزوؿ (نانوغراـ/مؿ)

1.23

0.12

2.78

4.67
2.01

2.43

معنوي

3.71
2.76

125.32

13.62

194.82

15.35

3.52

35.2

2.39

4.61

14.07

1.78

حامضية الدـ

7.5

عدد كريات الدـ الحمر ممـ³

0.13

6.534

1.98

3.24

معنوي

14.85

معدؿ ضربات القمب بالدقيقة

ىيموغموبيف الدـ (غراـ100/مممتر)

1.67

انحراؼ

5.72

65، 6

معدؿ التنفس بالدقيقة

قياسات بعد الجيد

ت المحسوبة

5.90

11.58
1.89
0.74

176.05
7.1

15.44
6.40

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )8ومستوى داللة ( )0.05تساوي ()1.86

10.56
2.47

1.118
0.92

5.89
1.92

3.776
2.136

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس كريات الدـ البيض لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (

معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي
معنوي

معنوي

معنوي

)5.22

وانحرافو المعيار ي(  )1.67اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )6.534وانحرافو المعياري ()1.98

اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )3.24وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح
االختبار البعدي

 1محمد نصر الدٌن رضوان :االحصاء الالبارومتري فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة ,دار الفكر العربً ,القاهرة ,1989 ,ص.54
( )2محمد صبحً ابو صالح :طرائق االحصاء فً المجال الرٌاضً ,ط ,1عمان البارون للنشر والتوزٌع.2000 ,

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس العدالت لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (

 )59.82وانحرافو

المعيار ي( ) 5.78اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  ) 62.76وانحرافو المعياري ( )4.67اما قيمة

ت المحسوبة بمغت (  )3.71وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح االختبار
البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس القاعدية لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (

 )1.41وانحرافو

المعيار ي(  )0.13اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )1.23وانحرافو المعياري (  )0.12اما قيمة
ت المحسوبة بمغت (  )2.43وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح االختبار
البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس الحامضية لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (  )3.88وانحرافو

المعيار ي(  )1.22اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )2.78وانحرافو المعياري ( )2.01اما قيمة

ت المحسوبة بمغت ( )2.76وهي اكبر من القيمة الجدولية عند ( )%5وعميه يكون الفروق لصالح االختبار

البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس ىرموف الكورتيزوؿ لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ ( ) 125.32

وانحرافو المعيار ي(  )13.62اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (

 )194.82وانحرافو المعياري

( )14.85اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )5.72وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند ( )%5وعميو يكوف الفروؽ
لصالح االختبار البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس معدؿ ضربات القمب بالدقيقة لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (

 )65.6وانحرافو المعيار ي(  )11.58اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (

 )176.05وانحرافو

المعياري (  )10.56اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )5.89وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو
يكوف الفروؽ لصالح االختبار البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس معدؿ التنفس بالدقيقة لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ ( 15.35

) وانحرافو المعيار ي(  )3.52اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )35.2وانحرافو المعياري ( )2.39
اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )4.61وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح
االختبار البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس حامضية الدـ لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (  )7.5وانحرافو

المعيار ي( ) 1.89اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )1.7وانحرافو المعياري ( )2.47اما قيمة ت

المحسوبة بمغت (  )1.92وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (
البعدي

 )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح االختبار

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس ىيموغموبيف الدـ لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ (
وانحرافو المعيار ي(  ) 1.78اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (

)14.07

 ) 15.44وانحرافو المعياري

( )1.118اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )3.776وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف
الفروؽ لصالح االختبار البعدي

يبيف الجدوؿ رقـ (  )2قياس عدد كريات الدـ الحمر لدى عينة البحث قبؿ الجيد وسطو الحسابي يبمغ ( 5.90

) وانحرافو المعيار ي(  )0.74اما بعد الجيد البدني كاف وسطو الحسابي (  )6.40وانحرافو المعياري ()0.92
اما قيمة ت المحسوبة بمغت (  )2.136وىي اكبر مف القيمة الجدولية عند (  )%5وعميو يكوف الفروؽ لصالح
االختبار البعدي

 2-4مناقشة نتائج البحث :

اوال  :كريات الدم البيضاء التفريقي :
يتضح مف الجدوؿ رقـ (  )2ىناؾ فروؽ معنوية دالة احصائيا في عدد كريات الدـ البيض الكمي
والعدالت والقاعدية والحامضية ويرى الباحث اف ىذه الزيادة دليؿ عف ارتفاع النشاط المناعي لدى الرياضييف

اثناء اداء الجيد البدني وىي تتوافؽ مع دراسة )McCarthy et.al. (1992

()1

ويؤكد ذلؾ) ، Camus et.al. (1994إذ يزداد تيشـ اغشية أنسجة العضالت وتحرر ىذه االجزاء الى مجرى
()2

الدـ وبذا تزداد فعالية كريات الدـ البيضإلزالتيا مف مجرى الدـ

وعزى ) Pederson & Laurie (2000أف فعالية العدلة تزداد بعد أداء الجيد إذ يحفزىا عمى القياـ بوظائفيا
تعد الخط الدفاعي األوؿ نتيجة لجرح األنسجة العضمية أثناء أداء
 ،وىي األلتياـ وفعالية األنفجار المؤكسد ،إذ ّ
التمريف( .)3ويذكر حسيف حشمت (  )2009إف إفراز ىرموف الكرب مثؿ الكورتيزوؿ الناتج عف المجيود البدني
عالي الشدة لنقص الخاليا الحمضية مع ارتفاع الخاليا المتعادلة ((خاليا ىجومية)) خط الدفاع األوؿ( .)3

ذكر( Soong et.al. )2003أف أداء التماريف القميمة أو المتوسطة الشدة تزيد مف مناعة الجسـ وىذا ما ينجز
()1

بزيادة أعداد كريات الدـ البيض

.

ثانيا :كريات الدم الحمر والهيموغموبين :
1. 24-

)1. Mccarthy, D.A.,Macdondd, I.A., Shaker, H,A.,Hart,P.,Qeorgiannos, S., Deeks,J. and Wade, A.J.(1992

.)Chamges in The leukocyte Count during after brief intense exercise.(Europ.J.Appl.physid. 6466): 518_522
2. Camus, G, Denis, Reby_Dupont, G., Duchateau, J, Deby, C,Pincemail, J. and Lamy, M. (1994) Are Simitar inflammatory

..)factors involvwd in Strenuous exercise and, Sepsisz (intensive Care Med.20:602_210
3. Pedersn,B.K.andLaurie,H.G.(2000)Exercise and the immune system:Regulation, integraation and adaptation.Physiological
.)review.(Am, Physiol. Sci.80(3): 1055_1081
 3حسني امحد حشمت  ,حممد صالح الدين حممد :بيولوجيا الرياضة والصحة  ,مركز الكتاب للنشر  ,القاهرة , 2009,ص266
1

.

5.Soong.P: Hu.Q.C.andHuan, R.X.(2003)The Change in immne function of red blood Cells in rats after an 8_Week
.beavy exercise training,(J.Exer.physiol.6(3):1.8

مف خالؿ نتائج الدراسة في جدوؿ رقـ (  )2لوحظ انو بعد أداء الجيد زيادة لكالً مف كريات الدـ

الحمر والييموغموبيف  ،يعزى لحاجة قدرة العضالت العاممو عمى االستمرار في اداء الجيد البدني وحاجتيا الى
االوكسجيف واالغذية فضال عف الخمص مف نواتج العمميات االيضية الناتجة مف عمميات تحرير الطاقة

وقد جاءت ىذه النتائج متفقة مع

& Martinez (1992)Escaneroو

)Basset et.al. (2005

و) ، Roviraet.al. (2008فقد ذكر) Calbetet.al. (2002أف حاجة الجسـ إلى األوكسجيف الذي يوصؿ

إلى األنسجة الفعالة تزداد في حالة أداء التمريف  ،مف جية اخرى ذكر ) El-Sayed (1998أنو نتيجة لزيادة
التعرؽ الذي يسبب فقد لبعض سوائؿ الجسـ يؤدي إلى زيادة نسبة الدـ بالنسبة لمبالزما وبذا تزداد كالً مف
كريات الدـ الحمر والييموغموبيف(.)3()2

وذكر عبود (  )2005أف الزيادة في الييموغموبيف ىي طبيعية وذلؾ كي يتحد مع األوكسجيف ألجؿ تزويد

العضالت العاممة خالؿ العمؿ البدني بأكبر كمية ممكنة(.)4

ثالثا  :معدل التنفس :

أظيرت النتائج زيادةً في معدؿ التنفس بعد أداء الجيد بعد الجيد البدني لحاجة الجسـ لمتزود بالطاقة وارتباط
ذلؾ مع توافر األوكسجيف وزيادة سرعة العمميات األيضية تعمؿ كميا عمى زيادة التيوية الرئوية لألفراد فعندما
تستشعر المستممات الحسية وجود نقص في األوكسجيف وزيادة في ثاني اوكسيد الكربوف بالدـ يرسؿ الدماغ

إشارات إلى الجياز التنفسي فيزيد معدؿ التنفس كي يستطيع التزود بأكبر كمية ممكنة مف األوكسجيف لمرئتيف
وفي الوقت نفسو يرسؿ الدماغ أوام اًر إلى القمب لزيادة معدؿ نبضو وىذا يؤدي إلى ضخ كمية كبيرة مف الدـ
إلى الرئتيف ليتـ تنقيتو ونتيجة لذلؾ يحدث ىنالؾ تزويد ٍ
كاؼ باألوكسجيف ألنسجة الجسـ،
وقد ذكر (Powers &Howley)1996أف زيادة معدؿ التنفس ىو نتيجة ألداء الجيد البدني  ،إذ بزيادة
عمميات األيض والتغيرات الحادثة بالعضالت تزداد الحاجة لألوكسجيف كي يستطيع الفرد المحافظة عمى

أداءه( ،)1وىذا ما اتفؽ معو حسف ( ، )2003إذ الحظ أف احتياج الجسـ إلى األوكسجيف يكوف بكمية أكبر مما
ىو في الراحة وذلؾ لتأميف متطمبات العضالت العاممة لألوكسجيف وتحرير الطاقة  ،إذ أف األستجابات

الوظيفية خالؿ ممارسة النشاط البدني اليوائي يتواءـ مع متطمبات ذلؾ النشاط وعمى أساس أنتاج الطاقة التي

2

1.Basset, F.A, Denis,R.J.,Frderic,B.,Josee, S.o, Francois, B,Jean,D, Richard,C, Buy.andMarcel,R.B.(2005) Effects of
3

Short-term normbaric hypoxia oh
2.Calbet, J.A, Radergean, G.Boushel, R, Sondergaad,H,Saltin,B And Wagners, P.D (2002) Effect of blood
heemoglobulincocentration on vozmax and Cardiovascular fanction in lowlanders acelimalised to 5260
m(J.pysiol545(2):715_728

 4 4الح مهدي عبود :أثر الجهد البدنً على بعض تراكٌز مضادات األكسدة واالستجابات الفسٌولوجٌة وفاعلٌة انزٌم  -cpkأطروحة دكتوراه
– كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -جامعة البصرة.2005-

1-Powers, S.k.andHowIey, E.T.(1996) Exercis physiology: Theory and Application in Fitness and 1
Perfomance.3 thed.,Boston: Wcb Me Graw_Hill publishers. Sited in.Pumell,H.M.(2003) Some Physiological
Changes in Female Athetes During and After Exercise: lnvestigating the Use of anew, Low invasive
.Sampling methed (Electrosohophoresis).M.A thesis, Massey University, New Zealand

تمكف الجسـ مف األداء مف خالؿ العمميات الكيموحيويةألنتاج الطاقة اليوائية وباألعتماد عمى األوكسجيف تتوفر

الطاقة الالزمة أثناء أداء ىذا النشاط البدني(. )2

رابعا :معدل ضربات القمب

يرى الباحث اف الجزء االكبر الى استمرار تدفؽ الدـ الى العضالت وقدرة الالعبيف عمى اداء الجيد

البدني يرتبط باستمرار االنتظاـ في عممية تقمص وانبساط عضمة القمب وكذلؾ الزيادة المنسجمة مع الجيد

البدني وحاجة العضالت والجسـ الى الدـ المحمؿ باالوكسجيف لذا اف الزيادة الحادثة في معدؿ ضربات القمب

توضح مدى الكفاءة الوظيفية لعينة البحث .

ويذكر ريساف خريبط  2002إذ اف التدريب الرياضي عند ادائو بشدة مناسبة وحجـ كاؼ يؤدي إلى

بناء ما يسمى (بالقمب الرياضي) حيث تحدث زيادة في تجاويؼ القمب وسمؾ جدرانو وبالتالي زيادة كمية الخرج

القمبي وقمة معدؿ القمب اثناء الراحة(.)3
وىذا يتفؽ مع دراسة

) ، Lambert et.al. (1998إذ يعزى السبب إلى أف الجيد البدني يزيد مف

األستجابات الوظيفية لمعدؿ ضربات القمب  ،وىذه الزيادة تنسجـ مع شدة التمريف  ،إذ يزداد حجـ الدـ

المدفوع( )4في الضربة الواحدة وبذا يزداد الناتج القمبي ويزداد حجـ الدـ المدفوع .وذكر حسف ( )1995أف سرعة
النبض تحدد كمية الدـ المدفوع مف القمب في الدقيقة لسد حاجة الجسـ مف األوكسجيف أثناء أداء الجيد البدني

الذي يحتـ زيادة السعة القمبية  ،إذ تصؿ إلى ضعفي أو ثالثة أضعاؼ الكمية الطبيعية لسد احتياج العضالت
وباقي أنسجة الجسـ مف األوكسجيف الواصؿ إلييا بوساطة الدـ مما يؤدي إلى زيادة حجـ الدـ الواصؿ إلى

العضالت وباقي أنسجة الجسـ عف طريؽ زيادة معدؿ النبض(. )5

خامسا :حامضية الدم :
كما يتضح مف الجدوؿ رقـ (  )2فروؽ معنوية دالة احصائيا في ارتفاع حامضية الدـ بعد الجيد البدني
ويعزو الباحث سبب ذلؾ الى اف الوسط الحامضي

 pHخالؿ مدة العمؿ العضمي ال يتحدد اال مف خالؿ

تركيز حامض الالكتيؾ ،واف انخفاض قيمة  pHعند الالعبيف الذيف يتدربوف بصورة مستمرة تحدث في حالة

االحماؿ الكبيرة .واف ىبوط قيمة الػ  pHفي اثناء تنفيذ احماؿ اوكسجينية قصوى عند الالعبيف تكوف اكبر واف
السبب في ذلؾ ىو التبايف في تغير الحامض او تركيب ايوف الييدروجيف في الدـ .

 .2محفوظ فالح حسن :أثر التحكم بمعدالت السرعة وزواٌا االنحدار فً استجابات جهازي التنفس والدوران وزمن الفاعلٌة الكهربائٌة لعضلة
القلب ,رسالة ماجستٌر ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,جامعة البصرة.2003 ,
 3رٌسان خرٌبط وعلً تركً  :فسٌولوجٌة الرٌاضة  ,2002 ,بغداد  ,ص.35
4.Lambert, M.I, Mbambo,Z.H.andQibson,A.S.(1998) tleart rate during training and Competition for 4
.longdistance running.(J.sport sci.16(Suppl.1): 85_95
 5حممد عبد احلسني حسن :التحمل اخلاص وتأثريه يف بعض ادلتغريات الوظيفية ومستوى اجناز ركض 400م .أطروحة دكتوراه -كلية الرتبية الرياضية -جامعة بغداد1995.-

كما يذكر (  )1996 ،Stanliey W.اف التدريب الرياضي ال يؤدي الى انخفاض معدؿ الػ
الدـ والناتج عف زيادة تركيز حامض الالكتيؾ بسبب تجمع ايونات الييدروجيف

تقوـ بعمؿ التوازف بيف ايونات الييدروكسيؿ(.)1

 pHفي

) (H+الف المنظمات الحيوية

اف العمميات الكيميائية التي تحدث في جسـ االنساف جراء التدريب المستمر المنتظـ تحدث تغيرات في توازف
المركبات الكيميائية الموجودة في الجسـ وخصوصا في مركبات الدـ ،ومف ابرز ىذه المتغيرات ارتفاع مستوى

تركيز حامض الالكتيؾ في الدـ بسبب تجميع ايونات الييدروجيف مما سبب انخفاضا في

 pHالدـ ،وىناؾ

عالقة عكسية بيف الالكتيؾ و  pHالدـ وكذلؾ اف الحامضية تؤثر في عمؿ االنزيمات المسؤولة عند تمرير او

اعادة بناء الطاقة( . )2لذا يرى الباحث ىناؾ عدـ فعالية او كفاءة في آليات التحكـ في مستوى حامضية الدـ مف
خالؿ المركبات الكيميائية في الدـ التي تعمؿ عمى توازف حامضية الدـ .

سادسا :هرمون الكورتيزول:

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  )2عمى الرغـ مف القيـ والنتائج قبؿ وبعد الجيد البدني ىي ضمف المعيار الطبيعي

ولكف ىناؾ فروؽ بيف قبؿ وبعد الجيد البدني بسبب اداء الجيد يعزو الباحث ذلؾ الى اف الجيد البدني يعمؿ

عمى زيادة ىرموف الكورتيزوؿ خالؿ مباريات كرة القدـ بالقياس الى قيـ ما قبؿ المباراة .وىذا يتفؽ مع دراسة

(بيتر وآخروف )1983 ،مف اف ىناؾ ارتفاعاً في مستوى تركيز ىرموف الكورتيزوؿ بعد المجيود البدني ،بينما
أظيرت نتائج دارسة (مارجيوري )1985 ،اف ىرموف الكورتيزوؿ في الدـ يكوف مع الحمؿ المرتفع الشدة فقط
واكد (المب )1984 ،عمى اف تركيز زيادة مستوى ىرموف الكورتيزوؿ ىو استجابة لمنشاط البدني

العنيؼ.ويالحظ مما تقدـ اف الدراسات السابقة قد اتفقت مع دراسة (بيشوب وآخروف،

،Bishop, et al.

 )1999في حدوث زيادة ىرموف الكورتيزوؿ عند الالعبيف االيطالييف شبو المحترفيف بكرة القدـ بعد المباراة،
فضال عف ذلؾ فاف الشد النفسي لمباراة كرة القدـ يعتبر حاف از آخر في زيادة ىرموف الكورتيزوؿ(.)3

-5االستنتاجات والتوصيات
 1االستنتاجات:
- 5
-1
-2

اف جميع نتائج المتغيرات الوظيفية والبيوكيميائية كانت ضمف الحدود الطبيعية.

اظيرت النتائج اف التكيؼ الحاصؿ في مؤشر ىرموف الكورتيزوؿ مع الزيادة المنسجمة لمتطمبات

الجيد البدني
-3

وجود فروؽ معنوية في نسبة حامضية الدـ بيف االختباريف القبمي والبعدي وىو مؤشر عمى الشدة في

الجيد المبذوؿ وانخفاض في طرؽ التخمص مف اسباب حامضية الدـ.

2.Stanliey,W.C.Wisn eski,J.A:Giucose and lactate temeleation during moderatenetensity,Exercisw Human 1
.metabolism 1996,pp 850-858

 2 2حسٌن احمد حشمت ونادر محمد شبلً  :فسٌولوجٌا التعب العضلً ,القاهرة ,دار الفكر العربً ,2003 ,ص.32-31

Bishop, N. C. and et al., : The effects of carbohydrate supplementation on immune responses to a soccer-

3 1..

specific exercise protocol, Journal of Sports Science, 1999, 17: pp.787-796.

-4

وجود انسجاـ في التغيرات الدموية مف خالؿ زيادة كريات الدـ ىيموغموبيف بعد اداء الجيد البدني

-5

وجود زيادة في كريات الدـ البيض في الراحة وبعد الجيد البدني وىذا يوضح زيادة كفاءة الجياز

-6

وجود زيادة شبو حادة في معدؿ النبض بسبب الجيد البدني وبشكؿ يوازي شدة الجيد وىو ينسجـ مع

المناعي لعينة البحث.

متطمبات األداء البدني.
-7

وجود زيادة شبو في معدؿ التنفس بسبب الجيد البدني وبشكؿ يوازي شدة الجيد وىو ينسجـ مع

متطمبات األداء البدني وىو يترافؽ مع الزيادة في معدؿ ضربات القمب.

 2التوصيات
- 5
- 1

اف الجيد البدني المقترح اعطى استجابات كيميائية ووظيفية يمكف الوقؼ بيا عمى قابميات عينة البحث

- 3

زيادة االىتماـ بتتبع المتغيرات البيوكيميائية والوظيفية التي ىي موضوع البحث بوصفيا مؤش ار لمحالة

- 4

دراسات لميرمونات مثؿ ىرموف التستيروف وىرموف النمو وعمى مراحؿ عمرية اخرى وعالقتيا باالداء

- 5

مف الضروري اجراء اختبارات بيوكيميائيةالنزيمات اخرى ،واعتماد المؤشرات البيوكيميائية والوظيفية

- 2

االىتماـ بمؤشر النبض وتحديد شدة االداء لكونو االسيؿ استخداما ميدانيا.

التدريبية خالؿ الموسـ التدريبي الرياضي.
الرياضي.
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