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  الملخص

لجػ الشداء، ما يزسؽ  جانب الخرؾبة لمشداء  تداعج الخياضة في تحديؽ عسل الجياز اليزسي أف
وصؾؿ الغحاء إلى مختمف أجداء الجدؼ. وبالتالي يتحدؽ إفخاز األندؾليؽ مسا يؤثخ ايجاًبا عمى الشذاط 
اليخمؾني لجػ الشداء، األمخ الحؼ يؤدؼ الى تحديؽ الخرؾبة لجييا في ىحا اإلطار أيزًا، تداعج 

حخؽ الجىؾف التي تعيق الحخكة، خرؾصًا  التساريؽ الخياضية في تحديؽ حخكة الجدؼ بفزل قجرتيا عمى
عشج الشداء اذ اف أجداميؽ تكؾف أكثخ عخضة لتخديؽ الجىؾف. ويؤدؼ ذلػ الى تحديؽ قجرة السخأة عمى 

ومؽ الشاحية الفعمية يؾجج نؾع رابع مؽ السجخالت .  اإلنجاب مؽ خالؿ التأثيخ االيجابي عمى الخرؾبة
في تجؾيف الجياز اليزسي ولكؽ ىحا الشؾع اليشظبق إال عمى وىؾ العؾامل الكيسيائية والفيديائية 

اليخمؾنات التي يفخزىا الجياز اليزسي، وىشا البج ايزا تأكيج اف إفخاز اليخمؾف يتأثخ في العجيج مؽ 
الحاالت بأكثخ مؽ مجخل واحج فعمى سبيل السثاؿ يتؼ التحكؼ بإفخاز األندؾليؽ بؾساطة تخاكيد الدكخ 

األخخػ، وبؾساطة الخاليا العربية الدسبثاوية والباراسسبثاوية التي تخسل إشارات لمخاليا  والسؾاد الغحائية
الرؼ الخاصة بإفخاز األندؾليؽ، وبؾساطة مجسؾعة مؽ اليخمؾنات التي تعسل عمى ىحه الخاليا.. الغخض 

الشداء  ( ومدتؾػ الخرؾبة لجػ٩١مؽ الجراسة ىؾ التعخؼ التعخؼ عمى العالقة بيؽ) فايخوس كؾفيج
( ومدتؾػ الخرؾبة لجػ ٩١التعخؼ عمى العالقة بيؽ )فايخوس كؾفيج، و الغيخ مسارسات لمشذاط الخياضي 

السشيج الؾصفي وباالسمؾب السدحي ، بخظؾاتو ، واستخجـ الباحث الشداء السسارسات لمشذاط الخياضي
ؽ الشداء السرابات بفايخوس تؼ اختيار مجتسع البحث وىو  العمسية الجؾيقة لظبيعة مذكمة البحث واىجافو

( مؽ السسارسات وغيخ السسارسات لمشذاط الخياضي  في مجيشة الجيؾانية nCOV-19كؾرونا السدتجج )
( سشة وىي افزل فتخة 27-20( أمخأه  بأعسار )24( ، والبالغ عجدىؼ ) 2021-2020لمعاميؽ ) 

 10سارسة الشذاط الخياضي ) لسعخفة مدتؾػ الخرؾبة لجييؽ وتقدؼ السجتسع الى مجسؾعتيؽ حدب م
(  sspsوتست معالجة نتائج البحث احرائيا بؾاسظة الحقيبة )غيخ مسارسات(  14نداء مسارسات ( و) 

أف أف مسارشة االنذظة الخياضية لمشداء وخرؾصا السرابات االستشتاجات ىؾ  أما أىؼ (19اإلصجار )

mailto:Dr.asaadadnan@qu.edu.iq
mailto:Dr.asaadadnan@qu.edu.iq


 ISSN 2709-9199                                           مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم   

 0202العدد الثاني   
 

86 

 

االثار الجانبية بل بالعكذ رفع مدتؾػ  (  تداعجىا عمى مقاومةnCOV-19بفايخوس كؾرونا السدتجج )
  .الكفاءة الؾعيؽية وبالتالي رفع مدتؾػ الخرؾبة لجييؽ ..

، ( nCOV-19الشداء السرابات بفايخوس كؾرونا السدتجج ) ، : مدتؾػ الخرؾبة الكممات المفتاحية
 السسارسات وغيخ السسارسات لمشذاط الخياضي  

 

 

 

Fertility level of women infected with the emerging coronavirus 

(nCOV-19) practicing and non-practicing sports activity 
Dr.Asaad Adnan Azeez AL- Safee:Al-Qadisiyah University/college of physical 

education and sports sciences 

 

 
Abstract 

In terms of fertility for women, sports help improve the work of the digestive 

system in women, ensuring that food reaches different parts of the body. 

Consequently, the secretion of insulin improves, which positively affects the 

hormonal activity of women, which leads to improving their fertility. In this 

context as well, exercise helps improve the movement of the body thanks to its 

ability to burn fats that impede movement, especially in women as their bodies 

are more vulnerable. To store fat. This improves a woman's ability to have 

children through a positive effect on fertility. In fact, there is a fourth type of 

input, which is chemical and physical factors in the lumen of the digestive 

system, but this type applies only to the hormones secreted by the digestive 

system, and here it must also be confirmed that the secretion of the hormone is 

affected in many cases by more than one entrance, for example the secretion of 

the secretion is controlled. Insulin is mediated by the concentrations of sugar 

and other nutrients, by sympathetic and parasympathetic neurons that send 

signals to the deaf cells that secrete insulin, and by a group of hormones that act 

on these cells.. The purpose of the study is to identify the relationship between 

(Covid-19) and the level of fertility in women. The non-practicing sports 

activity, and identifying the relationship between (Covid 19 virus) and the level 

of fertility among women practicing sports activities. Among the practices and 

non-practices of sports activity in the city of Diwaniyah for the two years (2020-

2021), the number of which is (24) women aged (20-27) years, which is the best 

period to know their fertility level, and the society is divided into two groups 

according to the practice of sports activity (10 practicing women) and (14 non-

practicing women). The most important conclusions are that the practice of 

sports activities for women, especially those infected with the emerging corona 



 ISSN 2709-9199                                           مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم   

 0202العدد الثاني   
 

87 

 

virus (nCOV-19), helps them to resist the side effects, but on the contrary, raise 

the level of functional efficiency and thus raise their fertility level.                  
                                             ... 

Keywords: fertility level, women infected with the emerging corona virus 

(nCOV-19), practices and non-practices of sports activity .                                                                                       

 
 

   :التعريف بالبحث  -1
  المقدمة وأهمية البحث: 1-1

اف التظؾر الدخيع الحؼ يحرل في مجاؿ البحؾث العمسية أخح في التقجـ والخقي الحؼ اصبح مؽ       

ي الرشاعة والدراعة والظب متظمبات عرخنا الحالي ، وىحا نالحغو اليؾـ في التظؾر التكشؾلؾجي ف

وغيخىا مؽ العمـؾ فاؽ الترؾر البذخؼ ومشيا السجاؿ الخياضي  والغيخ الخياضي الحؼ اصبح مؽ األمؾر 

التي تمقى عشاية كبيخة ججًا مؽ قبل دوؿ العالؼ وخاصة الجوؿ العغسى والرشاعية اذ أصبحت البحؾث في 

يداعجىا عمى أداء وعيفتيا ؿ لتحقيق االنجازات العالية مجاؿ العمؾـ البجنية والخياضية مؽ سسات ىحه الجو 

بفعالية تؾفخ مؾرد دمؾؼ غشي خاص بيا وعمى الخغؼ مؽ إف الكسية التي تفخزىا الغجد الرؼ مؽ 

مؽ السميغخاـ إال أنيا تستمػ تأثيخات حيؾية ووعيؽية  أالؼاليخمؾنات في الجـ قج ال تتعجػ أحيانا جدءًا مؽ 

مؽ جانب الخرؾبة لمشداء  تداعج الخياضة في تحديؽ عسل  ونأخح ،يدة الجدؼبأج االنتذارواسعة 

الجياز اليزسي لجػ الشداء، ما يزسؽ وصؾؿ الغحاء إلى مختمف أجداء الجدؼ. وبالتالي يتحدؽ إفخاز 

األندؾليؽ مسا يؤثخ ايجاًبا عمى الشذاط اليخمؾني لجػ الشداء، األمخ الحؼ يؤدؼ الى تحديؽ الخرؾبة 

في ىحا اإلطار أيزًا، تداعج التساريؽ الخياضية في تحديؽ حخكة الجدؼ بفزل قجرتيا عمى حخؽ  لجييا

الجىؾف التي تعيق الحخكة، خرؾصًا عشج الشداء اذ اف أجداميؽ تكؾف أكثخ عخضة لتخديؽ الجىؾف. 

 ويؤدؼ ذلػ الى تحديؽ قجرة السخأة عمى اإلنجاب مؽ خالؿ التأثيخ االيجابي عمى الخرؾبة
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ؽ الشاحية الفعمية يؾجج نؾع رابع مؽ السجخالت وىؾ العؾامل الكيسيائية والفيديائية في تجؾيف الجياز وم

اليزسي ولكؽ ىحا الشؾع اليشظبق إال عمى اليخمؾنات التي يفخزىا الجياز اليزسي، وىشا البج ايزا تأكيج 

مى سبيل السثاؿ يتؼ التحكؼ بإفخاز اف إفخاز اليخمؾف يتأثخ في العجيج مؽ الحاالت بأكثخ مؽ مجخل واحج فع

األندؾليؽ بؾساطة تخاكيد الدكخ والسؾاد الغحائية األخخػ، وبؾساطة الخاليا العربية الدسبثاوية 

والباراسسبثاوية التي تخسل إشارات لمخاليا الرؼ الخاصة بإفخاز األندؾليؽ، وبؾساطة مجسؾعة مؽ 

 اليخمؾنات التي تعسل عمى ىحه الخاليا.

  ة البحث :مذكم1-2

مؽ خالؿ االطالع عمى االدبيات التي تؼ التؾصل الييا مؽ خالؿ العمساء والجراسات العمسية في كثيخ     

والتاثيخات الجانبية التي تبقى سارية السفعؾؿ في الجدؼ نتيجة لتمف  (٩١فايخوس كؾفيج )مؽ الجوؿ عؽ

ىحه الجراسة معخفة العالقة بيؽ درجة خرؾبة في  ؾف االندجة السختمفة التي يخمفيا الفايخوس ارتاغ الباحث

الشداء السرابات السسارسات والغيخ مسارسات لمشذاط الخياضي رغبًة في اضافة معمؾمات قج تديؼ في 

تالفي مذاكل مؽ شئشيا السحافغة عمى سالمة الشداء مؽ مزاعفات  الفايخوس ومعخفة ماىي الظخؽ 

 السشاسبة لتقميل مؽ االثار الجانبية

  البحث: أهداف 1-3

ومدتؾػ الخرؾبة لجػ الشداء الغيخ مسارسات  (٩١فايخوس كؾفيج )التعخؼ عمى العالقة بيؽ  -1

 لمشذاط الخياضي 

ومدتؾػ الخرؾبة لجػ الشداء السسارسات لمشذاط  (٩١فايخوس كؾفيج)التعخؼ عمى العالقة بيؽ   -2

 الخياضي

 فروض البحث 1-4
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مدتؾػ الخرؾبة لمشداء السسارسات ( ٩١ؾفيج ك فايخوس)ىشالػ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيؽ  -1

  وغيخ السسارسات لمشذاط الخياضي

  :مجاالت البحث     1-5

ـ 2021-2020 لشذاط الخياضيفي ا السسارسات والغيخ مسارساتىسا  المجال البذري : 1-5-1

  لمشذاط الخياضي( غيخ مسارسات 16مسارسات و  10والبالغ عجدىؼ)

 . 2021/   5/  20ولغاية   2020/  12/  10لسجة مؽ  ا المجال الزماني : 1-5-2

–لمبشات  التخبيةمختبخات التحميل وعيادات الشدائية في مجيشة الجيؾانية وكمية  المجال المكاني : 1-5-3

 القادسية  جامعة 

 

 الدراسات النظرية والدراسات المذابهة:  -2
 الدراسات النظرية: 2-1
 نداءمدتوى الخروبة لدى ال   2-1-1

خرؾبة السخأة ىي قجرتيا عمى الحسل بظفل بيؾلؾجي. قج تتداءليؽ أنت وزوجػ عؽ يعج مدتؾػ 
خرؾبتػ في حالة تكخار محاولة حجوث الحسل أو مسارسة الجشذ دوف استخجاـ واٍؽ لسجة سشة واحجة 

سباب دوف نجاما أ —عاًما  35عمى األقل  أو عمى األقل ستة أشيخ إذا بمغِت مؽ العسخ أكثخ مؽ 
يسكؽ أف تداىؼ العجيج مؽ السذكالت الظبية في حجوث مذكالت  مذكالت الخرؾبة لجػ الشداء

اضظخابات اإلباضة، والتي تؤثخ عمى إطالؽ البؾيزات مؽ  الخرؾبة لجػ السخأة، ومؽ ضسشيا
 السبيزيؽ. وتذسل الخمل في اليخمؾنات مثل متالزمة السبيض متعجد التكيدات، وفخط بخوالكتيؽ الجـ

تذؾىات الخحؼ أو عشق الخحؼ، مثل الدالئل أو ، ومذاكل الغجة الجرؾية )فخط الجرؾية أو قرؾر الجرؾية(
اندجاد أو تمف في قشاة فالؾب، والحؼ يحجث عادة بدبب مخض التياب ، األوراـ الميؽية في الخحؼ

لجاخل في الجية الحؾض.انتباذ بظانة الخحؼ، والحؼ يحجث عشجما تشسؾ األندجة السبظشة لمخحؼ مؽ ا
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والحؼ يحجث عشجما يتؾقف  (1)الخارجية مؽ الخحؼ.قرؾر السبيض األولي )انقظاع الظسث السبكخ(،
مجسؾعات مؽ  —التراقات الحؾض،  عاًما. 40السبيزاف عؽ العسل وتشتيي فتخة الحيض قبل سؽ 

جة الجودية أو إجخاء األندجة الستشجبة تخبط األعزاء بعج اإلصابة بالتيابات الحؾض أو التياب الدائ
، مثل داء الدكخؼ  (2)الحاالت الظبية السختبظة بػياب الحيضو  جخاحة في مشظقة البظؽ أو الحؾض

كسا أف الدؽ لو دور ، الُسديظخ عميو بذكل سيء والجاء البظشي وبعض أمخاض ذاتية السشاعة مثل الحئبة
فاض في كسية وجؾدة البؾيزات مع في ذلػ. فتأخيخ الحسل يقمل مؽ احتسالية حجوثو. كسا أف االنخ

 .التقجـ في الدؽ يجعل مؽ الحسل أمًخا أكثخ صعؾبة

إف خيارات أسمؾب الحياة الرحي يسكؽ أف تداعجِؾ عمى  ما الحؼ يسكؽ فعمو لتحديؽ خرؾبة السخأة 
تحديؽ الخرؾبة. اتخح الخظؾات لحافع عمى وزف صحي. قج تؤثخ زيادة الؾزف أو نقرو إلى حج كبيخ 

الؾقاية مؽ األمخاض السشقؾلة جشدًيا. األمخاض السشقؾلة جشدًيا، مثل الكالميجيا ة لتبؾيض الظبيععمى ا
تجشب نؾبة العسل الميمية، إف أمكؽ ذلػ. العسل ، والديالف، ىي سبب رئيدي مؽ أسباب العقؼ لمشداء

يخ في إنتاج اليخمؾف. بانتغاـ في الشؾبة الميمية قج يجعمػ أكثخ عخضة لخظخ العقؼ، ربسا عؽ طخيق التأث
وعمى الخغؼ ، إذا كشِت تعسميؽ بشؾبة ليمية، فحاولي الحرؾؿ عمى قدط كاِؼ مؽ الشؾـ في فتخات الخاحة

مؽ أف الزغط الشفدي ال يسشع حجوث الحسل، أال أنو يشبغي مخاعاة الحج مؽ اإلجياد ومسارسة أساليب 
خيارات أسمؾب ، ما السحغؾرات وث الحسلعشج تجخبة حج —مثل تقشيات االستخخاء  —التكيف الرحية 

امتشع عؽ التجخيؽ. يختبط تعاطي التبغ بقمة ، الحياة الرحي ليا أىسيتيا أيًزا. لحساية خرؾبتػ
الخرؾبة. يدبب التجخيؽ الذيخؾخة لمسبايض ويدتشدؼ البؾيزات قبل أوانيا. إذا كشِت مؽ السجخشيؽ، 

امتشعي عؽ تشاوؿ الكحؾؿ. حيث يختبط ، عمى اإلقالع فاسألي مقجـ خجمات الخعاية الرحية أف يداعجؾِ 
تشاوؿ الكحؾؿ بديادة خظخ اإلصابة باضظخابات التبؾيض. فإذا كشِت تخغبيؽ في حجوث الحسل، ؼيجب 
مخاعاة تجشب تشاوؿ الكحؾليات تساًما. يؾصى باالمتشاع عؽ الكحؾليات عشج الحسل وأثشاءه بذكل عاـ، 

الحج مؽ تشاوؿ الكافييؽ. ال يبجو  دتؾػ آمًشا مؽ استيالؾ الجشيؽ لمكحؾؿألنو ال يؾجج ضساف أف ىشاؾ م
ميمميجخاـ مؽ الكافييؽ يؾمًيا. فكخػ في الحج مؽ تشاوؿ  200أف خرؾبة األنثى تتأثخ بتشاوؿ أقل مؽ 

                                                 
   — V, et al. Daily rhythms count for female fertility. Best Practice(1)Simonneaux 

Research Clinical Endocrinology — Metabolism. 2017;31:505. 
  : Integrative Medicine. 4th ed. D, ed. Preconception counseling and fertility. In(2)Rakel 

Philadelphia, Pa.: Elsevier; 2018. https://clinicalkey.com. Accessed March 2, 2018. 
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كؾني عمى ححر مؽ ، أوؾيات في اليؾـ 8-6الكافييؽ إلى كؾب أو اثشيؽ مؽ أكؾاب القيؾة ذات ِسعة 
في مسارسة التساريؽ الخياضية. فديادة الشذاط البجني العشيف يسكؽ أف يسشع التبؾيض ويقمل مؽ اإلفخاط 

   (1)إنتاج ىخمؾف البخوجدتخوف.

 المتغيرات الهرمونية الخاصة بالخروبة            2-1-2

كسػػي مػػادة كيسيائيػػة تفػػخز إلػػى سػػؾائل الجدػػؼ مػػؽ خميػػة واحػػجة أو مػػؽ مجسؾعػػة مػػؽ الخاليػػا وليػػا تػػأثيخ تح
فيديؾلؾجي عمى خاليا أخخػ في الجدؼ ، ويسكؽ تعخيفيا بأنيا:  مادة كيسيائية تفخزىا الغجد الرؼ في الػجـ 

   (1)مباشخة ألداء وعيفة معيشة ،وعمى ذلػ فؾعيفة اليخمؾنات برفة عامة تشديق عسل أعزاء الجدؼ 
الجدػؼ لسؾاجيػة السؾاقػف الحخكيػة  وبعض اليخمؾنات سخيعة التأثيخ ، مثل : ىخمؾف األدريشاليؽ الحؼ يييئ

، واألندػػؾليؽ الػػحؼ يػػشغؼ ندػػبة الدػػكخ فػػي الػػجـ ، وبعزػػيا األخػػخ بظػػيء التػػأثيخ ويػػؤثخ خػػالؿ فتػػخة زمشيػػة 
 طؾيمة ، مثل ىخمؾف الشسؾ واليخمؾنات الجشدية.

عزػاء واليخمؾنات إفخازات غجية ترشعيا الغجد الرؼ وتخسميا إلػى الػجـ ،فتعسػل كخسػائل كيسيائيػة مشبيػة أل
الجدػػؼ كافػػة  ، واليخمؾنػػات عبػػارة عػػؽ مػػؾاد كيسائيػػة يقػػاؿ ليػػا الخسػػل )الدػػعاة( ويشبػػو إلػػى إفخازىػػا أعرػػاب 
معيشة وال تعسل بالقخب مؽ األعزاء والخاليا السدتجيبة ولحا فيي تجخل مجخػ الجـ وتحسل ؼيو لتؤثخ فػي 

ة الشقػل ىػحه وجػؾد الغػجد بػالقخب مػؽ الخاليا بسكاف اخخ بعيج عػؽ مكػاف إفخازىػا بالجدػؼ و يدػيل مػؽ عسيمػ
األوعية الجمؾية الخئيدة كسا يداعجىا عمى أداء وعيفتيػا بفعاليػة تػؾفخ مػؾرد دمػؾؼ غشػي خػاص بيػا وعمػى 
الخغؼ مؽ إف الكسيػة التػي تفخزىػا الغػجد الرػؼ مػؽ اليخمؾنػات فػي الػجـ قػج ال تتعػجػ أحيانػا جػدءًا مػؽ االؼ 

 (  .2)وأعزائو  ت حيؾية ووعيؽية واسعة األنتذار بأجيدة الجدؼمؽ السميغخاـ إال أنيا تستمػ تأثيخا

 

 

 LH(1)هرمون        1- 2-1-2
                                                 

 
 tural fertility in couples planning pregnancy.Optimizing na(1)Hornstein MD, et al. 

https://www.uptodate.com/contents/search. Accessed Feb. 26, 2018. 
للشاا ا وسو اا     , ) ترمجعع  ص دععطاليل ,ععطب , ا  تعع  امليمععمل امة  لععة مللعلعع  از عع   ازتطمل عع  املرجععيف ا ازيولوزوج ععط از   عع : غااتون و ولاا    (1)

 . 34.ص 1997بريوت   

وط وحا  دكنا هو،   كليا  ولةبيا  ول  ،اي     : اتثري اجلهد از دين بدرج  حرارة ارتيت  ع ى نسمل بتض اهلراوانت ا ازدم ,دمحم ج ود كتظم وحلسيين  (2)
 .  2003جتمع  بغدود  

 
(1)

 1990بعلة دار الكمولة ، ، الووصل  ، ه  الفسيىلىجيا ) مبادئها وتطبيقاتها في المجال الرياضيي   :قاسن حسي حسيي  

 .56ص
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( بأّنو LH(، أو الُسدّسى اخترارًا بػ )luteinizing hormoneعخَّؼ اليخمؾف الُسَمؾِتؽ )باإلنجميدّية: ي
[كسا يتحّكؼ بالجياز التشاسمّي ٢وىؾ مدؤوٌؿ عؽ إنتاج األجداـ الّرفخاء،] ىخمؾف تشتجو الغّجة الّشخامّية،

لجػ كلٍّ مؽ الّخجاؿ والّشداء؛ فيؾ ميؼٌّ في تشغيؼ وعيفة الخريتيؽ لجػ الخجاؿ، والسبيزيؽ لجػ الشداء. 
وعائف اليخمؾف الُسَمؾِتؽ يمعب اليخمؾف الُسَمؾِتؽ دورًا لجػ الّشداء في عسمّيتي الحيض واإلباضة، كسا 

ويدداد إنتاج ىحا اليخمؾف في مخحمٍة ُتعَخؼ بتجّفق اليخمؾف   ستخاديؾؿيحّفد السبايض إلنتاج ىخمؾف اإل
الُسَمؾِتؽ، والتي تحجث قبل اإلباضة بؾقٍت قميٍل، أؼ في اليؾـ الّخابع عذخ مؽ الّجورة الذيخّية، واّلتي تأخح 

ظمق السبايض نحؾ ثسانيٍة وعذخيؽ يؾمًا لُتعاد مؽ ججيج، وُيذار إلى أّنو في وقت تجّفق ىحا اليخمؾف، ت
بؾيزًة أثشاء عسمّية اإلباضة، ويعتسج مقجار ىحا اليخمؾف عمى السخحمة التي تكؾف فييا السخأة مؽ الّجورة 

follicle-الّذيخّية، ومؽ الججيخ ذكخه أّف مدتؾيات ىحا اليخمؾف واليخمؾف السشّبو لمجخيب )باإلنجميدية: 
stimulating hormone( والحؼ ُيعخؼ اخترارا بػ )HFS تختفع وتشخفض أثشاء الّجورة الذيخّية في )

[ وُيذار إلى أّنو في حالة حجوث إخراٍب فإفّ اليخمؾف الُسَمؾِتؽ يشّبو الجدؼ ٤أوقاٍت محّجّدٍة مشيا،]
يقع اليخمؾف السمؾتؽ لجػ الّخجاؿ ضسؽ خاليا   األصفخ، ويحّفده إلنتاج البخوجدتيخوف لمحفاظ عمى الحسل

وُيحّفد  د عمى إنتاج التدتؾستيخوف، كسا يداعج عمى إنتاج الحيؾانات السشؾّيةمؾجؾدٍة في الخرية تحفّ 
 . التدتؾستيخوف بجوره إنتاج الحيؾانات السشؾّية

 FSH:(1)هرمون        2-1-2-2

Follicle-أو اليخمؾف السشبو لمجخيب أو اليخمؾف السشذط لمحؾصمة )باإلنجميدية:  FSHىخمؾف 
stimulating hormone) ؾ ىخمؾف تفخزه الغجة الشخامية إضافًة لبعض اليخمؾنات األخخػ مثل ، ى

لزساف عسل الغجد التشاسمية  LH( اختراًرا Luteinizing hormoneاليخمؾف الُسَمْؾِتؽ )باإلنجميدية: 
 برؾرٍة طبيعية، والغجد التشاسمية الخئيدية لجػ الخجاؿ ىي الخريتاف، بيشسا ُيسثل السبيزاف الغجد التشاسمية

عمى السبيزيؽ ليحفد نسؾ البؾيزات  FSHالخئيدية لجػ الشداء، فمجػ الشداء يعسل ىخمؾف 
(، ولجػ الخجاؿ فإّنو يعسل عمى الخريتيؽ Folliclesوالحؾصيالت السبيية أو الُجخيبات )باإلنجميدية: 

 ويحّفد إنتاج الحيؾانات السشؾية.

ا تقُع في قاعجة الجماغ وتترل بو عؽ طخيق ساٍؽ وفي سياؽ الحجيث عؽ الغجة الشخامية ُيذار إلى أّني 
رؼيعة، وعمى الخغؼ مؽ صغخ حجؼ ىحه الغجة الحؼ ال يتجاوز حجؼ حبة البازيالء إال أّنيا ُتعخؼ أحياًنا 
بالغجة الخئيدية نغًخا لجورىا في التحكؼ بالعجيج مؽ الغجد اليخمؾنية األخخػ داخل الجدؼ؛ كالغجة الجرؾية 
                                                                                                                                                         

 
(1)

 .87ص 1987، الووص  ، دار المتب لل باعة والٌشر ،  2، ج علن الفسلجةهكسي حسي عذاي ، فؤاد شوعوى حٌا :  
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ومدتؾاه في الجـ  FSHتختمُف وعيفة ىخمؾف  FSHتيؽ والغجة الكغخية. وعيفة ىخمؾف والسبايض والخري
في  FSHحدب الجشذ والعسخ، وؼيسا يأتي تؾضيٌح لجوره حدب الفئات السختمفة: الشداء: يداعج ىخمؾف 

خالؿ  FSHتشغيؼ الجورة الذيخية لجػ الشداء، وإنتاج البؾيزات مؽ السبيض، ويختمف مدتؾػ ىخمؾف 
ـ الجورة الذيخية؛ إذ يكؾف في أعمى تخكيد مباشخًة قبل حجوث عسمية اإلباضة وإطالؽ البؾيزة مؽ أيا

ثابًتا لجػ الخجاؿ، ويداعج ىحا اليخمؾف في إنتاج  FSHالسبيض. الخجاؿ: عادًة ما يبقى مدتؾػ ىخمؾف 
ؿ حتى سؽ البمؾغ، قميمة لجػ األطفا FSHالحيؾانات السشؾية كسا ذكخنا. األطفاؿ: تكؾف كسية ىخمؾف 

وعشجما يبجأ باالرتفاع فإّف ذلػ يخسل إشاراٍت ُتحفد السبيض إلنتاج اإلستخوجيؽ لجػ الفتيات، وُتحفد 
( لجػ الحكؾر آلية التحكؼ بإفخاز ىخمؾف Testosteroneالخريتيؽ إلفخاز التدتؾسيخوف )باإلنجميدية: 

FSH  يتؼ تشغيؼ إنتاج وإفخاز ىخمؾفFSH دتؾػ عجد مشح اليخمؾنات التي تفخزىا باالعتساد عمى م
  .السبايض والخريتيؽ، ويعخؼ الشغاـ السدؤوؿ عؽ ذلػ بالسحؾر الؾطائي الشخامي التشاسمي 

 
 D3 :(1) فيتامين         2-1-2-3

، D1التي تذسل: فيتاميؽ Dىؾ فيتاميؽ قابل لمحوباف في الجىؾف، في عائمة مخكبات فيتاميؽ  D3فيتاميؽ 
، والفدفؾر  وىؾ مؽ D3، وفيتاميؽ D2وفيتاميؽ  ،  ويداعج الجدؼ في امتراص عشرخؼ الكالديـؾ

الفيتاميشات اليامة التي يحتاجيا الجدؼ كسكسل لتحديؽ الرحة العامة، وتحديؽ صحة العغاـ، فمقج 
ارتبط األخيخ تاريخيًا بسخض الكداح، وخرؾصًا عشج األطفاؿ، فاألطفاؿ الحيؽ ال تؾجج في أجداميؼ 

يات معيشة مؽ ىحا الفيتاميؽ ىؼ أكثخ عخضة لإلصابة بيحا السخض  يسكؽ لإلنداف الحرؾؿ عمى مدتؾ 
مؽ أشعة الذسذ، فاألشخاص الحيؽ ال يتعخضؾف ألشعة الذسذ لفتخات طؾيمة أو نادرًا ما  D3فيتاميؽ 

ء يشرحؾف يتعخضؾف ليا ىؼ أكثخ عخضة لشقص ىحا الفيتاميؽ في أجداميؼ، عمسًا أّف العجيج مؽ الخبخا
الشاس بتجشب أشعة الذسذ ما بيؽ الداعة العاشخة صباحًا إلى الداعة الثانية، أو الثالثة مداًء لحساية 

بذكل أفزل خالؿ  D3بذختيؼ مؽ اإلصابة بالدخطاف، وعمى الخغؼ مؽ أّف الجدؼ يستص فعاًل فيتاميؽ 
ألشعة الذسذ، غالبًا ما يؤثخ في ىحا الؾقت، إذ تذيخ بعض الجراسات إلى َأّف الؾقت الحؼ نتعخض ؼيو 

لمجدؼ ىي  D3مؽ أبخز فؾائج فيتاميؽ  D3مجػ امتراص الجدؼ مؽ ىحا الفيتاميؽ.  فؾائج فيتاميؽ 
ضخوريًا لبشاء عغاـ قؾية والحفاظ عمييا. يدتخجـ لسشع وعالج اضظخابات  D3اآلتي يعتبخ فيتاميؽ 

                                                 

ebra Rose Wilson (November 13, 2017) "The Benefits of Vitamin D"  
www.healthline.com, Retrieved 18/12/2017. Edited(1). 
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بسخض ىذاشة العغاـ. يدتخجـ مع أدوية  العغاـ كتميؽ العغاـ، ومخض الكداح. يحسي مؽ اإلصابة
أخخػ لعالج انخفاض مدتؾيات الكالديؾـ، أو الفؾسفات الشاتجة عؽ اضظخابات معيشة في الجدؼ، 
كقرؾر في الغجة جارة الجرؾية، و نقص فؾسفات الجـ، وقرؾر الغجة الجرؾية الكاذب. يعالج أمخاض 

خات مشو، أو مؽ غيخه مؽ السكسالت الغحائية الكمى. يداعج عمى نسؾ العغاـ بذكل طبيعي. يسشح قظ
لمخضع الحيؽ يتغحوف عمى الخضاعة الظبيعية؛ ألّف حميب الثجؼ عادة ما يكؾف لو مدتؾيات مشخفزة مؽ 
ىحا الفيتاميؽ. يعالج أعخاض االكتئاب وخرؾصًا العاطؽية مشيا، والتي غالبًا في السؾاسؼ الباردة التي ال 

 .تخفف مؽ تمػ األعخاض D3فتشاوؿ مكسالت فيتاميؽ  تغيخ فييا أشعة الذسذ، لحا

   (1): البروالكتين       2-1-2-4

يعخؼ ىخمؾف البخوالكتيؽ باسؼ ىخمؾف الحميب، وىؾ اليخمؾف الستحّكؼ في عسمية إدرار وتشغيؼ الحميب 
تكؾف أكبخ  لجػ الثجييات، ويؾجج في جدؼ الخجاؿ والشداء عمى حجٍّ سؾاء، إال أّف ندبتو في جدؼ السخأة 

مشيا لجػ الخجاؿ لتتشاسب مع طبيعة جدسيا القابمة لمحسل واإلرضاع، عمسًا أّف لو العجيج مؽ الؾعائف 
األخخػ سشعخفكؼ عمييا أكثخ في ىحا السقاؿ. كيؽية إنتاج ىخمؾف البخوالكتيؽ يفخز الجدء األمامي لمغجة 

خاز في أكثخ مؽ عزؾ في جدؼ اإلنداف مثل الشخامية ىخمؾف البخوالكتيؽ في الجدؼ، حيث تتؼ عسمية اإلف
الجماغ، والخحؼ، والجمج، والثجييؽ، واألندجة الجىشية، وغجة البخوستاتا. ندبة ىخمؾف البخوالكتيؽ في الجدؼ 

ممميمتخًا، أما  15تختمف ندبة ىخمؾف البخوالكتيؽ في الجدؼ باختالؼ الجشذ، حيث ال تتجاوز عشج الخجاؿ 
ممميمتخًا عشج غيخ الحامل، في حيؽ ترل  25يخ بتغيخ طبيعة الجدؼ، حيث تقل عؽ عشج الشداء فإّنيا تتغ

مميمتخًا لجػ الحامل والسخضع. وعائف ىخمؾف البخوالكتيؽ إدرار الحميب عشج السخضع، وتدييل  386إلى 
ّف ندبتو عسمية اإلرضاع لجييا، وتييئة ثجيييا لحلػ، إذ إّنو يحّفد غجة الثجؼ عمى إدرار الحميب، عمسًا أ

تعؾد إلى وضعيا الظبيعي بعج انتياء فتخة الخضاعة. تكؾيؽ الخاليا العربية عشج األـ وجشيشيا خالؿ فتخة 
الحسل، وتعديد عسمية انقداـ الخاليا لجييسا. تعديد عسمية التسثيل الغحائي في الجدؼ. التأثيخ في عسمية 

ط، والسحافغة عمى الجـ ضسؽ سيؾلتو الظبيعية. غيؼ عسمية التجمّ ؽ األوعية الجمؾية في الجدؼ، وتشتكؾي
ارتفاع ىخمؾف  ضالسشاعة أعخاحساية الخجاؿ مؽ اإلصابة بسخض سخطاف البخوستاتا والثجؼ. تقؾية جياز 

البخوالكتيؽ عشج السخأة انقظاع الجورة الذيخية لفتخات طؾيمة، وتأخخىا عؽ مؾعجىا الظبيعي. ضعف عسمية 
يب. اإلحداس بثقل وألؼ في الثجييؽ، كاأللؼ السراحب لبجاية الحسل ولمجورة التبؾيض. زيادة إفخاز الحم

الذيخية. جفاؼ واضح في السيبل. نسؾ ممحؾظ لمذعخ في الؾجو والجدؼ. زيادة الخسؾؿ والذعؾر 
بالرجاع. كيؽية تذخيص وعالج ارتفاع ىخمؾف البخوالكتيؽ يجخؼ الظبيب فحؾصات تحميل الجـ لسعخفة 

في الجدؼ، ويعظي السخيض أدوية لمتحكؼ في إفخاز الغجة الشخامية لميخمؾف، وإلعادة ندبة ندبة اليخمؾف 
                                                 

(1)
 98ص،1987ار المتب لل باعة والٌشر ، بغذاد ، د: مقذمة في الكيمياء الحياتية الرياضية ،  صفاء رزوقي الورعب 
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اليخمؾف إلى مدتؾاه الظبيعي، كسا يشرح السخيض بتشاوؿ األغحية الستؾازنة والرحية، وبسسارسة التساريؽ 
 الخياضية.

 (1)فايروس كورونا          3 -2-1 

الفيخوسات التي قج تدبب السخض لمحيؾاف واإلنداف. ومؽ فيخوسات كؾرونا ىي فريمة كبيخة مؽ  
السعخوؼ أف عجدًا مؽ فيخوسات كؾرونا تدبب لجػ البذخ حاالت عجوػ الجياز التشفدي التي تتخاوح 
حجتيا مؽ ندالت البخد الذائعة إلى األمخاض األشج وخامة مثل متالزمة الذخؽ األوسط التشفدية والستالزمة 

-خيسة )الدارس(. ويدبب فيخوس كؾرونا الُسكتذف مؤخخًا مخض فيخوس كؾرونا كؾفيجالتشفدية الحادة الؾ 
19. 

الحسى واإلرىاؽ والدعاؿ الجاؼ. وتذسل األعخاض  في  19-تتسثل األعخاض األكثخ شيؾعًا لسخض كؾفيج
جاع، والر السخضى: اآلالـ واألوجاع، واحتقاف األنف،  األخخػ األقل شيؾعًا ولكؽ قج ُيراب بيا بعض  

أو تغيخ لؾف  وفقجاف حاسة الحوؽ أو الذؼ، وعيؾر طفح جمجؼ  والتياب السمتحسة، وألؼ الحمق، واإلسياؿ، 
ويراب بعض  تكؾف ىحه األعخاض خؽيفة وتبجأ بذكل تجريجي.  أصابع اليجيؽ أو القجميؽ. وعادة ما 

أىؼ ما يشبغي معخفتو عؽ بقاء فيخوس كؾرونا  بأعخاض خؽيفة ججًا. الشاس بالعجوػ دوف أف يذعخوا إال 
عمى األسظح ىؾ أف باإلمكاف تظييخىا مشو بديؾلة بؾاسظة محاليل التعؿيؼ السشدلية العادية التي تقتل 

أف يبقى عمى البالستيػ والفؾالذ  19-الفيخوس. وقج أعيخت الجراسات أف بسقجور الفيخوس السدبب لكؾفيج
ساعات وعمى الؾرؽ السقّؾػ )الكختؾف( أقل مؽ  4وعمى الشحاس أقل مؽ  ساعة 72السقاوـ لمرجأ لسجة 

-التقميجية أو السشدلية مؽ بعض أعخاض كؾفيج ؼ حيؽ قج تخيح بعض العالجات الغخبية أو  ساعة. 24
الؾقاية مؽ ىحا السخض أو عالجو. وال تؾصي  تخففيا، فال تؾجج حاليًا أدوية ثبت أف مؽ شأنيا  أو  19

الحيؾية، سؾاء عمى سبيل الؾقاية مؽ مخض  بالتظبيب الحاتي بأؼ أدوية، بسا في ذلػ السزادات  السشغسة 
جارية تتزسؽ أدوية غخبية وتقميجية معًا.  أو معالجتو. غيخ أف ىشاؾ عجة تجارب سخيخية  19  -كؾفيج

 .19-ؾفيجوأدوية لمؾقاية مؽ مخض ك السشغسة تشديق الجيؾد الخامية إلى تظؾيخ لقاحات  وتتؾلى 
 

 
 (1)النذاط الرياضي لمخروبة النداء.            4 -2-1

                                                 
(1)  https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 
 

fertility. . Evaluation of female in(1)Kuohung W, et al
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تداعج الخياضة في تحديؽ عسل الجياز اليزسي لجػ الشداء، ما يزسؽ وصؾؿ الغحاء إلى مختمف 
أجداء الجدؼ. وبالتالي يتحدؽ إفخاز األندؾليؽ مسا يؤثخ ايجاًبا عمى الشذاط اليخمؾني لجػ الشداء، األمخ 

تداعج التساريؽ الخياضية في تحديؽ حخكة الجدؼ بفزل قجرتيا ا، لى تحديؽ الخرؾبة لجييالحؼ يؤدؼ ا
عمى حخؽ الجىؾف التي تعيق الحخكة، خرؾصًا عشج الشداء اذ اف أجداميؽ تكؾف أكثخ عخضة لتخديؽ 

في الجىؾف. ويؤدؼ ذلػ الى تحديؽ قجرة السخأة عمى اإلنجاب مؽ خالؿ التأثيخ االيجابي عمى الخرؾبة 
ما يخص الخجاؿ، فإف الخياضة تداعجىؼ عمى التسّتع بمياقة بجنية عالية، ما يخفع مؽ مدتؾػ ىخمؾف 
التدتؾستيخوف الحؼ يعتبخ أساسيًا في تحديؽ القجرة الجشدية لجػ الخجل. وبالتالي تختفع ندبة الخرؾبة 

 مؽ خالؿ تحّدؽ جؾدة الدائل السشؾؼ لجييؼ.
تججر اإلشارة إلى أف التساريؽ الخياضية قج تكؾف مزخة عمى  ى الخرؾبةالتأثيخات الدمبية لمخياضة عم

الخرؾبة ال سيسا في حاؿ كشتؼ تكثخوف مؽ مسارستيا. ففي حاؿ أكثخت السخأة مؽ التساريؽ الخياضية، 
تربح أكثخ عخضة لخدارة الشذاط والحيؾية، وبالتالي تخدخ الظاقة التي تحتاجيا لمعالقة الحسيسة 

ىحا باإلضافة إلى أف التساريؽ الخياضة تجعل الخجاؿ يدتيمكؾف الكثيخ مؽ ، مؾنات في الجدؼوتظؾيخ اليخ 
الظاقة وبالتالي فيؼ يخدخونيا لسسارسة العالقة الحسيسة. وفي ىحا الذأف يسكشكؼ التشبو إلى الفتخة التي 

 تسارسؾف فييا الخياضة
 

 جراءاته الميدانية :إمنهجية البحث و -3
 -: منهج البحث 3-1

اف اختيار مشيج البحث الحؼ يتشاسػب مػع مذػكمة البحػث وكيؽيػة الؾصػؾؿ الػى حػل السذػكمة ، لػحا 
استخجمت الباحثات  السشيج الؾصفي وباالسمؾب السدحي ، بخظؾاتو العمسية الجؾيقة لظبيعة مذكمة البحث 

 واىجافو .

 -مجتمع وعينة البحث : 3-2
مػؽ السسارسػات  (nCOV-19بفػايخوس كؾرونػا السدػتجج ) ىؽ الشداء السرػاباتتحجيج مجتسع البحث و تؼ 

( 24( ، والبػالغ عػجدىؼ ) 2021-2020) لمعاميؽ في مجيشة الجيؾانية  وغيخ السسارسات لمشذاط الخياضي 
( سػػػشة وىػػػي افزػػػل فتػػػخة لسعخفػػػة مدػػػتؾػ الخرػػػؾبة لػػػجييؽ وتقدػػػؼ السجتسػػػع الػػػى 27-20بأعسػػػار ) أمػػػخأه 

غيػػخ مسارسػػات(  مػػؽ خػػالؿ  14ندػػاء مسارسػػات ( و)  10اضػػي ) مجسػػؾعتيؽ حدػػب مسارسػػة الشذػػاط الخي
                                                                                                                                                         

7.uptodate.com/contents/search. Accessed Feb. 26, 201https://www. 
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مػع  أمخأة مؽ خالؿ وضع أستسارة سخية خاصة لكل مخاجعة السدتذؽيات والعيادات الشدائية في الجيؾانية  
فػي ذلػػ مػؽ خػالؿ العالقػة الذخرػية معيػؼ عمسػًا اف  طبيبات الشدائية في السدتذػؽيات والعيػادات تعاوف 
ىحا السؾضؾع مؽ خالؿ مشاقذة السؾضؾع بذكل شخري مػع كػل  سخية ججًا لحداسية تكؾف  الشداءأسساء 

 امخاة مخاجعة وشخح األسباب والجواعي لحلػ بحيث كاف أفخاد العيشة متعاونيؽ بذكل كبيخ . 
 وسائل جمع المعمومات واألجهزةواألدوات المدتخدمة . 3-3
 -وسائل جمع المعمومات: 3-3-1

  بية واالجنبية .المرادر والمراجع العر  -

 اراء الخبخاء والسختريؽ . الستظالعاستسارات االستبانة  -

 السقابالت الذخرية .  -

 كادر عسل مداعج وكادر طبي متخرص.  -

 األجهزة واألدوات المدتخدمة . 3-3-2
 دورة / دؾيقة (. 5000بدخعة )   )   Senter fugeجياز فرل مكؾنات الجـ )  -1
 الساني الرشع . spctrophometer )جياز السظياؼ الزؾئي ) -2
 ( . 1عجد )  DELLحاسؾب محسؾؿ نؾع    -3
 . cool  box) صشجوؽ تبخيج )  - -6
 باستؾر بايبيت لغخض سحب بالزما الجـ والديـخ مؽ األنابيب بعج الفرل . -7
 مل(. 5( سعة )24حقؽ طبية عجد ) -8
 (.24أنابيب حفع الجـ عادؼ عجد ) -9

 د معقسة .قظؽ طبي و مؾا -10
 .Dوفتاميؽ   ( Prolactine, FSH ,LH)كتات خاصة لتحميل ىخمؾنات  -11
 
   -إجخاءات البحث السيجانية : 4 -3  

 -الؿياسات السدتخجمة في البحث : 3-4-1
 الستسثمة في ؾياس ندبة تخكيد كل مؽ ىخمؾنات  الكيسائيةوتزسشت كل مؽ الؿياسات 

 (Prolactine ،FSH ،LH  ) وفيتاميؽ D في الجـ . 
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  -التجربة الرئيدة لمبحث : 3-4-2
مؽ خالؿ مخاجعة السدتذؽيات والعيادات الشدائية في الجيؾانية مؽ التجخبة الخئيدة اجخت الباحثات       

خالؿ وضع أستسارة سخية خاصة لكل أمخأة  مع تعاوف طبيبات الشدائية في السدتذؽيات والعيادات  في 
خرية معيؼ عمسًا اف أسساء الشداء تكؾف سخية ججًا لحداسية ىحا السؾضؾع مؽ ذلػ مؽ خالؿ العالقة الذ

خالؿ مشاقذة السؾضؾع بذكل شخري مع كل امخاة مخاجعة وشخح األسباب والجواعي لحلػ بحيث كاف 
 24/2/2021ولغاية  15/12/2020خالؿ الفتخة مؽ  24/2/2021أفخاد العيشة متعاونيؽ بذكل كبيخ . 

بفايخوس كؾرونا الشداء السرابات وريجؼ مؽ عيشة البحث مؽ خالؿ التشديق مع  دـمؽ خالؿ سحب 
والبالغ   الظبيبات في السدتذؽيات والعيادات الشدائية في الجيؾانية .و  (nCOV-19السدتجج )

مابيؽ الداعة الخابعة أمخاءه ممي مؽ الجـ الخاـ مؽ كل  5تؼ سحب مقجار ي أذأمخأه ( 24)ؽعجدى
وخالؿ فتخة الثالثة اياـ االولى لمجورة الذيخية النيا تعظي نتائج دؾيقة لسدتؾػ الخرؾبة  والدادسة عرخا

 وتحميل لجـ عيشات ووضعيا في تيؾبات خاصة أعتيادية وليتؼ فرل الديـخ ومؽ ثؼ يقؾـ السختبخ بحفع 
تي تعظي نتائج ال  Dوفيتاميؽ الحؼ سيتؼ مؽ خاللة تحميل اليخمؾنات حدب السختبخات التي تؼ مخاجعتيا 

 دؾيقة ججًا ولحداسية مؾضؾع البحث باألضافة لؾجؾد كادر متخرص في ىحا السجاؿ .
 -الوسائل االحرائية : 3-5

 -مشيا األتي : ؾا( وأستخخج12األصجار)   SPSSالحقيبة االحرائية  ؾف ثالباح ستخجـأ   
 ( -الؾسط الحدابي ) س -1

 ع ( . ±االنحخاؼ السعيارؼ )  -2

 . الشدبة السئؾية  -3

 لمعيشات السدتقمة .  tقانؾف  -4

 معادلة االنحجار الستعجد .  -5

     معامل األرتباط البديط . -6

 
  النتائج. 4
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( وغيخ السسارسات Practice group for sports activityالسسارسات ) مجسؾعة خرائص  4-1
 الشداء في مدتؾػ الخرؾبة لجػ( و  Non-practice group for sports activityلمشذاط الخياضي)

  الجراسة

مدتؾػ  ارتفاع فيلجييؽ مسارسات لمشذاط الخياضي حالة  10حالة تبيؽ أف ىشاؾ  24مؽ أجسالي 
بسدتؾػ الخرؾبة وكسا مؾضح في  انخفاضلجييؽ مؽ غيخ السسارسات حالة  14الخرؾبة بيشسا ىشاؾ 

 .1-4الججوؿ 

 

 

 

وعتً البحث ٌبٌن المعالم االحصائٌة لمتغٌرات الدراسة لمجم 1-4جدول    
groups Statistical means PRL FSH LH VD 

 

 

 

Non-practice 

group for sports 

activity 

N 14 14 14 14 

Mean 8.2200 1.9931 2.7562 4.5375 

Median 8.1350 1.6500 2.2200 3.6400 

Std. Deviation 1.80898 1.37065 1.56724 2.05183 

Variance 3.272 1.879 2.456 4.210 

Skewness .307 .401 .648 .989 

Range 5.55 3.63 4.52 5.97 

Minimum 5.83 .30 1.21 2.73 

Maximum 11.38 3.93 5.73 8.70 

 

 

 

Practice group for 

sports activity 

N 10 10 10 10 

Mean 24.3544 10.1178 7.5133 11.5844 

Median 23.3500 9.9300 7.3500 11.9300 

Std. Deviation 4.58430 1.88146 1.87100 1.87052 

Variance 21.016 3.540 3.501 3.499 

Skewness 1.049 .233 -.018- -.008- 

Range 13.10 5.81 6.09 5.70 

Minimum 19.90 7.49 4.23 9.00 

Maximum 33.00 13.30 10.32 14.70 



 ISSN 2709-9199                                           مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم   

 0202العدد الثاني   
 

100 

 

 

 البكث لوجووعتي  PRLلوتغير  يةاالحصائ الوعالنيوضح  1. 4 الشم 

 

 

 البكث لوجووعتي  FSHلوتغير  االحصائية الوعالنيوضح  2. 4 الشم 
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 البكث لوجووعتي  LHلوتغير  االحصائية يوضح الوعالن 3. 4 الشم 

 

 البكث لوجووعتي  VDلوتغير االحصائية الوعالنيوضح  4. 4 الشم 
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مجموعة الممارسات  مجموعة ( للعٌنات المستقلة بٌن   t  testالفروقات االحصائٌة بأستخدام )   4-2

(Practice group for sports activity(ًوغٌر الممارسات للنشاط الرٌاض )Non-practice 

group for sports activity  المتغٌرات الكٌمٌائٌة للدراسة. فً( ومستوى الخصوبة لدى النساء 

 Practice group forالممارسات ) مجموعة المستقلة بٌن عٌناتلل(    t  test)  من خالل استخدام

sports activity(ًوغٌر الممارسات للنشاط الرٌاض )Non-practice group for sports 

activity )ًللدراسة تبٌن أن هناك فروقات معنوٌة بٌن المجوعتٌن فً المتغٌرات  الكٌمٌائٌة المتغٌرات ف

 .2-4لمتغٌرات وكما فً جدول الكٌمٌائٌة للدراسة ولجمٌع ا

( للعٌنات المستقلة بٌن المجموعتٌن فً    t  test) يبيي االوساط الكسابية واالًكرفات الوعيارية وقين   2-4جذول 

 المتغٌرات الكٌمٌائٌة للدراسة

chemical 

variables 
groups N Mean Std. 

Deviation t df Sig. (2-tailed) 

PRL Non-practice group for 

sports activity 

14 8.2200 1.80898 -22.844- 22 0.000 

Practice group for sports 

activity 

10 24.3544 4.58430    

FSH Non-practice group for 

sports activity 

14 1.9931 1.37065 -24.657- 22 0.000 

Practice group for sports 

activity 

10 10.1178 1.88146    

LH Non-practice group for 

sports activity 

14 2.7563 1.56724 -13.823- 22 0.000 

Practice group for sports 

activity 

10 7.5133 1.87100    

VD Non-practice group for 

sports activity 

14 4.5375 2.05183 -18.144- 22 0.000 

Practice group for sports 

activity 

10 11.5844 1.87052    
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 للذراسة الميويائية الوتغيرات في الوجووعتيي بيي الكسابية يوضح االوساط 5. 4 الشم 

 

 لمجموعة الدم في  Dوفيتامين LH, FSH ومستوى البروالكتين عالقة االرتباط  بين  هرمون  4-3

 . غير الممارسات للنشاط الرياضي

 LH, FSH ومستوى البروالكتٌن هرمون بٌن( بٌرسون) معامل االرتباط البسٌط  تخداممن خالل اس

تبٌن أن هناك عالقة ارتباط معنوٌة غٌر الممارسات للنشاط الرٌاضً  لمجموعة الدم فً  Dوفٌتامٌن

وهذا ٌدل على انة كلما أنخفض مستوى هرمون البروالكتٌن  3-4عالٌة  خطٌة الشكل وكما فً جدول 

 الدم  وبالتالً أنخفاض الخصوبة لدى النساء فً  Dوفٌتامٌن LH, FSH أنخفض مستوى مستوىكلما 

 .وهذا ما مٌز المصابات بفاٌروس كورونا غٌر الممارسات للنشاط الرٌاضً 

 

غٌر  لمجموعة  الذم في  Dوفيتاهيي LH, FSH وهستوى البروالكتيي هرهوى بيي يبيي هصفوفة االرتباط  3-4جذول 

 .ت للنشاط الرٌاضًالممارسا

 PRL FSH LH VD 

PRL Pearson Correlation 1 .934
**
 .860

**
 .871

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 14 14 14 14 

FSH Pearson Correlation .934
**
 1 .898

**
 .932

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 14 14 14 14 

LH Pearson Correlation .860
**
 .898

**
 1 .833

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 14 14 14 14 
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VD Pearson Correlation .871
**
 .932

**
 .833

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 14 14 14 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

غير الووارسات  لوجووعة FSHهرهوى  ية بيي هرهوى البروالكتيي وهستوىالعالقة الخ   6-4 الشم 

 . للٌشاط الرياضي

 

غير الووارسات للٌشاط  لوجووعة LHهرهوى  العالقة الخ ية بيي هرهوى البروالكتيي وهستوى  7-4 الشم 

 . الرياضي
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غير الووارسات للٌشاط  لوجووعة Dفيتاهيي  العالقة الخ ية بيي هرهوى البروالكتيي وهستوى  8-4 الشم 

 . الرياضي

 لمجموعة الدم في  Dوفيتامين LH, FSH ومستوى البروالكتين عالقة االرتباط  بين  هرمون  4-4

 . الممارسات للنشاط الرياضي

 LH, FSH ومستوى البروالكتٌن هرمون بٌن( بٌرسون) معامل االرتباط البسٌط  من خالل استخدام

تبٌن أن هناك عالقة ارتباط معنوٌة عالٌة  خطٌة الشكل  الممارسات للنشاط الرٌاضً دمال فً  Dوفٌتامٌن

وهذا ٌدل على انة كلما ارتفع مستوى هرمون البروالكتٌن كلما ارتفع مستوى  4-4وكما فً جدول 

وهذا مامٌز النساء  الدم  وبالتالً ارتفاع الخصوبة لدى النساء فً  Dوفٌتامٌن LH, FSH مستوى

 .ابات الممارسات للنشاط الرٌاضً المص

 . لنشاط الرياضياممارسات  لمجموعة  الذم في  Dوفيتاميه LH, FSH ومستىي البروالكتيه هرمىن بيه مصفىفة االرتباط  - 4-4جذول 

 PRL FSH LH VD 

PRL Pearson Correlation 1 .885
**
 .934

**
 .829

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 10 10 10 10 

FSH Pearson Correlation .885
**
 1 .911

**
 .966

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
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N 10 10 10 10 

LH Pearson Correlation .934
**
 .911

**
 1 .882

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 10 10 10 10 

VD Pearson Correlation .829
**
 .966

**
 .882

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . الووارسات للٌشاط الرياضي لوجووعة FSHهرهوى  العالقة الخ ية بيي هرهوى البروالكتيي وهستوى  9-4 الشم 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 . الووارسات للٌشاط الرياضي لوجووعة LHهرهوى  ة بيي هرهوى البروالكتيي وهستوىالعالقة الخ ي  10-4 الشم 
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 . الووارسات للٌشاط الرياضي لوجووعة Dفيتاهيي  العالقة الخ ية بيي هرهوى البروالكتيي وهستوى  11-4 الشم 

 

 المناقشة  5 -4

بفاٌروس ( تبٌن أن النساء المصابات  4-4,  3-4,  2-4, 1-4من خالل ماتم عرضة فً الجداول )

الممارسات للنشاط الرٌاضً تمٌزن بارتفاع الخصوبة لدٌهن على العكس  (nCOV-19كورونا المستجد )

ممارسات للنشاط الغٌر ( nCOV-19النساء المصابات بفاٌروس كورونا المستجد ) من ذلك تبٌن أن 

النشاط الرٌاضً ٌمنع حدوث  ممارسة وهذا ٌدل ان الخصوبة لدٌهن نخفاضالرٌاضً تمٌزن با

االعراض المترتبة من االصابة بالفاٌروس وتحافظ على مستوى الخصوبة لدٌهن بٌنما النساء المصابات 

من غٌر الممارسات للنشاط الرٌاضً تاثرن باصابتهن بالفاٌروس وبالتالً اثر على مستوى الخصوبة 

من اهم االمور التً الرٌاضٌة للمصابات بالفاٌروس لدٌهن بشكل سلبً وهذا ٌؤكد ان ممارسة االنشطة 

تحافظ على مستوى الفعالٌات الحٌوٌة للجسم ومن ضمنها مستوى الخصوبة لدى النساء الن من اهم 

 التاثٌرات السلبٌة للفاٌروس هو خفض الخصوبة لدى النساء وحتى حصول حاالت العقم .

الٌة دقٌقة جداً طرٌق عملٌة التنظٌم أذ تتم عملٌة  أن التنظٌم الهرمونً عند األنثى ٌكون على شكلأذ 

التحفٌز من خالل غدة تحت المهاد )الهٌبوثالموس( وٌنتقل هذا التحفٌز الى الفص االمامً من الغدة 

( فٌتم زٌادة أفرازهما داخل المبٌض فٌكون  FSH , LHالنخامٌة فتعمل على تحفٌز كل من هرمونً )
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جسم األصفر الذي ٌقوم بتحفٌز كل من )التبوٌض ,البروجسترون بأتجاهٌن أحدهما نحو تكوٌن ال

,األستروجٌنات ( أذ تعمل كل من)البروجسترون , األستروجٌنات (   فً التحفٌز لنمو بطانة الرحم 

وأعداد لعلق الجنٌن عند الحمل أما البرجسترون فٌكون هنا أنخفاض فً تركٌزة فً حالة عدم الحمل 

ً من الجسم األصفر وتفرعاتة  82حٌض فً الٌوم وٌصل أدنى مستوى عند ال وٌكون هناك تحفٌز أٌضا

( فً حالة وصول األفراز أكثر من الحد الطبٌعً لتتم GnRH( و)LHلتثبٌط أفراز كل من هرمون )

عملٌة التوازن الهرمونً , أما األتجاة الثانً فٌكون فٌكون التحفٌز بأتجاة الخالٌا المحببة فً الحوٌصلة 

ون هنا دورها الرئٌسً فً تحفٌز األستروجٌنات التً ٌكون تحفٌزها بثالث أتجاهات األول لنمو والتً تك

بطانة الرحم وأعداد لعلق الجنٌن عند الحمل واألتجاه الثانً هو تكوٌن الجهاز التناسلً األنثوي وأظهار 

حتى الوصول الى الصفات الجنسٌة الثانوٌة أما األتجاه الثالث فهو لتحفٌز مراحل نمو الحوٌصلة 

( FSHحوٌصلة جراف وٌرفقها تحفٌز من راجع الى الغدة النخامٌة لزٌادة أفراز المزٌد من هرمون )

وبالتالً زٌادة األستروجٌن فً حالة الحاجة الٌها وأٌضا هناك تحفٌز رجعً مثبط لألفراز راجع اٌصاً 

( فً حالة FSHٌثبط أفراز هرمون)( والذي Inhibinللغدة النخامٌة أحدهما لتحفٌز الهرمون المثبط )

 ( . 55وكما فً الشكل ) (1):الزٌادة عن حاجة الجسم ألحداث عملٌة التوازن الهرمونً 

                                                 

، ه بعلة جاهعلة 2، ط فسليولوجيا االًسلاى العاهلة وفسليولوجيا الرياضلةأسعذ عذًاى عسيلس الصلافي :  -1

 .160-159، ص2018الموفة ، 
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  (12-4) الذكل

 أنثى االنداف عشج اليخمؾني التشغيؼ يؾضح
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-األستنتاجات والتوصيات  : -5  

-األستنتاجات  : 1 -5  

-nCOVبفايخوس كؾرونا السدتجج )ؾصا السرابات االنذظة الخياضية لمشداء وخر مسارسةأف  -1

تداعجىا عمى مقاومة االثار الجانبية بل بالعكذ رفع مدتؾػ الكفاءة الؾعيؽية وبالتالي رفع مدتؾػ  ( 19
 .الخرؾبة لجييؽ .

االنذظة الخياضية لمشداء وخرؾصا السرابات بفايخوس كؾرونا السدتجج  مسارسةعجـ أف  -2
(nCOV-19  )وبالتالي خفضاالثار الجانبية وزيادة  لإلصابةبالسخمفات الدمبية  التأثخعمى  يعسل 

 .مدتؾػ الخرؾبة لجييؽ .. خفضمدتؾػ الكفاءة الؾعيؽية وبالتالي 
 

-:  التوصيات  5-2  
 . عمى مسارسة الشداء لمشذاط الخياضي لمسحافغة ورفع مدتؾػ الخرؾبة لجييؽ  التأكيج -1
مدتؾػ الخرؾبة لجػ ألنيا تعظي معمؾمات دؾيقة عؽ  تؼ التؾصل الييا الشتائج التياالعتساد عمى  -2

 . الشداء 
 .يؽية اخخػ عفئات أخخػ لمتعخؼ عمى تاثيخ االنذظة الخياضية عمى اجيدة و إجخاء دراسات عمى  -3
 

 

 المرادر 
   
عة جامعة ، مظب2، ط فديؾلؾجيا االنداف العامة وفديؾلؾجيا الخياضةأسعج عجناف عديد الرافي :  

 .2018الكؾفة ، 
، ) تخجسة ( صادؽ ىاللي ، مظبعة السكتب اإلقميسي  السخجع في الفديؾلؾجيا الظبيةغايتؾف وىؾؿ : 

 . 1997لسشغسة الرحة العالسية لمذخؽ األوسط ، بيخوت ، 
ت في الجـ ، دمحم جؾاد كاعؼ الحديشي : تاثيخ الجيج البجني بجرجة حخارة مختفعة عمى ندب بعض اليخمؾنا

 .  2003اطخوحة دكتؾراه ، كمية التخبية الخياضية ، جامعة بغجاد، 
، السؾصل ، مظبعة دار الفديؾلؾجيا ) مبادئيا وتظبيقاتيا في السجاؿ الخياضي (  قاسؼ حدؽ حديؽ :

 . 1990الحكسة ، 
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