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1M1szjÛa@òîàçcë@òß‡Ô¾a@@@ @
  يحـصل . العلوم الضرورية للعاملين في المجال الرياضي من عد علم فسيولوجيا التدريب الرياضيي         

 أجهزة البدني نتيجة التأثيرات الفسيولوجية للتدريب التي من خاللها تتم عملية تكيف             األداءالتطور في مستوى    
 ، وتـشير  العالية المستويات الجوهرية لضمان تحقيق األركان أحدويعتبر االنتظام في التدريب     الجسم الحيوية 

  .  االنقطاع عن التدريبنتيجةضي  انخفاض المستوى الوظيفي للرياإلىنتائج البحوث العلمية 
 من المزيد من التقدم العلمي فان البحوث والدراسات في هذا المجال ما تزال بحاجة الى الرغم فعلى

 الطاقة العاملة إنتاج وأنظمة الدمالمعلومات للوصول الى الحقائق العلمية ومن اهمها ما يتعلق ببعض مكونات 
 الدراسات الوصفية يمكن الحصول من خالل  ، لألداءية المصاحبة في جسم الالعب والتغيرات الفسيولوج

 عليها والتي ستساعدنا في فهم القوانين الطبيعية والبايوكيميائية التي تقوم التغيراتعلى معلومات تفسر لنا هذه 
ات التنمية  عملي"  يعني التدريبلمصطلح المفهوم العام  . التدريبأثناءادة فاعليتها في يومن ثم تمكننا من ز

   . )1(" عمل ماألداء للمتطلبات االليه المنتظمةالوظيفية للجسم بهدف تكيفه عن طريق التمرينات 
 في وظيفيـة ممارسته للنشاط تؤدي الى حدوث تغيرات ل الواقعة على الرياضي خالةالبدني األعمال أن     

 التكيف مع األجهزة لهذه يمكنن خاللها  الحيوية حيث يتم زيادة معدالت النشاط الوظيفي والتي ماألجهزة
 نتيجة لما تحدثه . المستخدمةللنشرة"  وذلك تبعامتفاوتة البدنية ولكن هذه التأثيرات تختلف بنسب األحمال
 الكثيرات الدم الحمراء والبيضاء ونسبة تركيز الهيموكلوبين في الدم فقد اهتم ي كروظائف البدنية على األحمال

ن و وهذا ما قاد الباحثالفسيولوجية هذه المتغيرات تنمية الكشف عن وسائل تدريبية لاوحاولو الباحثين بذلك من
 هذه أنسيما ال  مع حمل التدريب الرياظي استخدام تغيرات الدم كمؤشر للحالة التدريبية ومدى تكيفإلى

 الذي األمر ، الالعبين التي تظهر علىلفسيولوجية التأثيرات ومعرفة  الطاقةإنتاج أنظمة وفق  تدرساألحمال
 الدم الحمراء والبيضاء اتيكر عدد ،حيث ان يؤدي الى االستفادة من نتائجها في توجيه العملية التدريبية 

 يتناول البحث التغيرات.  ودوامه ومدى انتظامه لشدته" تبعاونسبة تركيز الهيموكلوبين تتغير بالمجهود البدني 
، حجم الكريات الصافي PCVم الحمر من خالل نسبة هيموغلوبين الدم وكريات الد(الفسلجية في مكونات الدم
 الطاقة لمعرفة تأثر المكونات أعاله السيما إنتاجوفق أنظمة اختبار معين و أداء بعد )عدد كريات الدم البيضاء

 في على تنمية نظام الطاقـة المستخدم الذي يتطلبه نشاطه الرياضي التخصصي يساعد الالعبأن تدريب 
        .تركيز المنهاج التدريبي وتحقيق األهداف المطلوبـة 

  
  
  
  

                                                 
   .13ص، 1997 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، الفسيولوجية األسسيب الرياضي التدر -:احمد عبد الفتاح  العال أبو )1(
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1M2@szjÛa@òÜØ“ß@@Z 
     
 الوظيفـي وفي التطور معرفة تأثير التدريب الرياضي في مكونات الدم مهم في التعرف على مستوى آن     

ارسة األنشطة  الجسم من خالل ممأجهزة حيث تتأثر كافـة .عملية وضع المناهج التدريبية المالئمة 
   . الواقعة عليهالألحمال تبعاًالرياضية وتتكيف هذه األجهزة 

 الفسيولوجية في عملية التدريب من خالل بعض األسسويرى الباحثون هنا تعزيز أهمية االعتماد على      
 في  عن طريق انتظام الالعبين بالتدريب وما يعكسه عدم االنتظامالمكوناتمكونات الدم ومدى تأثر هذه 

  . المكوناتهذهالتدريب على 
                                                       

1M3@Òa‡çc@szjÛa@@@@@@@@@Z@ @
                               . الطاقـة إنتاج الدم وفـق أنظمة ناتالتعرف على اثر انتظام التدريب على بعض مكو-1 
   . الطاقـةإنتاج الدم وفق أنظمة مكوناتلتدريب على بعض التعـرف على اثر عدم انتظام ا-2 
  مكونات الدم وفق أنظمة  على بعض  التدريبالتعرف على الفروق في انتظام وعدم انتظام -3 

   . الطاقـة إنتاج    
  
1M4@szjÛa@ë‹Ï@@@Z@ @
  مين  لبعض مكونات الدم للمنتظالطاقـة إنتاج أنظمة بين إحصائية فروق ذات داللة هناك  -1

  .على التدريب      
  الطاقـة لبعض مكونات الدم لغير   إنتاج  أنظمة بين   إحصائية داللة  ذات  فروق   هناك -2

   . المنتظمين على التدريب    
   المنتظمين بالتدريب لبعض مكونات وغير بين المنتظمين إحصائية وجود فروق ذات داللة -3

   . الطاقـة إنتاج أنظمةالدم وفق     
  
1M5@szjÛa@pübª@@Z@ @
  . 2005 بكرة اليد للموسم الديوانيةعينة من العبي منتخب  : المجال البشري -1
   30/9/2005 لغاية 10/7للفترة من  : المجال الزماني -2
  .  جامعة القادسية– التربية الرياضية كليةملعب ومختبر الفسلجة في  : المجال المكاني -3
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3M@wèäß@szjÛa@òîãa‡î¾a@émaõa‹ugë@ @

@ @
3M1@szjÛa@wèäß@ZM@@ @

 المنهج الباحث طبيعة المشكلة المراد دراستها هي التي تحدد المنهج المستخدم لذا استخدم إن       
وصف   المنهج الوصفي هويعرف ، اذ أهدافهالوصفي كونه المنهج المالئم لحل مشكلة البحث وتحقيق 

   .  )1(وتفسير ما هو كائن
  
3M2ànª@@szjÛa@òäîÇë@ÉZM@ @

بابـل ،   (  العمدية وهم منتخبات محافظات الفرات األوسط لكرة اليد          بالطريقة البحث   مجتمع الباحث   اختار    
 العمديـة   بالطريقة ، وقد تم اختيار عينة البحث        2005للموسم الرياضي   )  القادسية ، المثنى     النجف،كربالء ،   

 وقد تم استبعاد خمسة العبين مـن بيـنهم          ،" العبا) 25(الغ عددهم    منتخب الديوانية لكرة اليد والب     وهو" أيضا
" العبا) 20( الذين تغيبوا عن أداء االختبارات وبذلك أصبحت عينة البحث           الالعبين عن" حراس المرمى فضال  

 على التدريب ، والذي تم      منتظمينالعبين من الغير    ) 10(العبين من المنتظمين على التدريب و     ) 10 (يمثلون
من مجتمع األصل وقد تـم أجـراء        % 20 عينـة البحث بنسبة     شكلت فقد   وبذلك .شيحهم من قبل المدرب     تر

   .) 1( الوزن ، العمر التدريبي ، الطول ، وكما هو مبين في الجدول حيثالتجانس للمجموعتين من 
  )1 (جدول

   تجانس العينـةيبين         
  

 معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 3.92 6.9 176  الطول

 14.22 9.6 67.5 الوزن

 7.72 1.7 22 العمر

 7.85 0.55 7 العمر التدريبي
  
  

 3M3szjÛa@À@òß‡ƒn¾a@ñèuþaë@paë†þa@   
                                                    شريط قياس -1
 ) سم40(مسطبة بارتفاع  -2
 ) 60(حقن طبيـة عدد -3
  مانعة التخثر EDTAتحتوي على مادة ) 60( حفظ الدم عددأنابيب -4
 ميزا ن إلكتروني آلماني الصنع  -5
  DIAMONDساعة توقيت نوع  -6

                                                 
     .102ص، 1999دار الفكر العربي ،  ، ، القاهرة دليل البحث العلميخير الدين عويس ،  )1(
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 قطن طبي ومواد معقمة  -7
 م)60(ملعب بطول  -8
 مجهر -9

 ساليد خاص لحساب كريات الدم  - 10
 غطاء ساليد - 11
 انابيب شعرية - 12
     مايكرو سنتر فيوج، سنتر فيوج  - 13
  *يكادر عمل مساعد وكادر طب -14

 
3M4@òîÇýİnüa@òi‹vnÛa@ZM@@ @
على "  الساعة التاسعة صباحا6/9/2005لقد قام الباحث بأجراء تجربة استطالعيـة في يوم االثنين الموافق  

ثالث العبين من خارج مجتمع البحث وكان الهدف من أجراء التجربة االستطالعية هو معرفة الوقت 
ة الكادر المساعد والكادر الطبي وتقسيم الواجبات بينهم وكذلك  عن تهيئار فضالًبالمستغرق ألداء كل اخت

  . التأكد من سالمة األجهزة المستخدمة 
  
@ @
3M5@Šbîn‚ýÛ@òîàÜÈÛa@þa@@ @

 وعليه فقد استخدم الباحث ار الصادق هو الذي يقيس ما وضع من اجله فعالًباالخت -: الصدق -1      
ان ( ى آذ يعتمد على آراء الخبراء المختصين في التأكيد علالصدق المحتوى والذي يسمى الصدق المنطقي

ارات ب وهذا ما أكده الخبراء عندما اجمعوا على آن االختار بقبس الظاهرة التي وضع من اجلها فعالًباالخت
  . )1()المستخدمة في البحث تقيس الظاهرة التي وضعت من اجلها

                   
  
  : الثبات -2

 إذ ما أعيد تطبيقـه على نفس األفراد وحتى نفس عطي االختبار النتائج نفسها تقريباً هو آن ي بهيقصد
  لذا قام الباحث باستخراج ثبات االختبارات باستخدام طريقـة إعادة االختبار على نفس  أفراد )2(الظروف

-7س الموافق عينـة البحث وتحت نفس الظروف ، إذ تم أجراء االختبار األول في يومي األربعاء والخمي
 وبعد مرور سبعة أيام تم تطبيق االختبار الثاني وتحت نفس الظروف التي تم بها االختبار األول 8/9/2005

 ، وقد استعمل الباحث قانون االرتباط البسيط بيرسون الستخراج 16/9/2005- 15يومي األربعاء والخميس 
  . ارات المستخدمة تتمتع بثبات عالي آذ يبين إن االختب) 2(معامل الثبات وكما مبين في الجدول 

  
@ -: الموضوعيـة -3 @

أو إن تتوفر الموضوعية دون التميز )  الباحث (عدم تأثير األحكام الذاتيـة من قبل المجرب (     وتعني 
 لذا فان كل )3()والتدخل الذاتي من قبل المجرب وكلما تأثرت  الذاتيـة باإلحكام زادت قيمـة الموضوعيـة

 االرتباط  باستخدام معاملت االختباراتم استخراج قيمة موضوعية م تقييمـه من قبل  حكميـن   اذ اختبار ت

                                                 
 ، ب ت)مفهومة ، أساليبه ،أدواته(البحث العلمي :ذوقان عبيدات،عبد الرحمن عدس )1(
 .7ص، 1999،، القاهرة ، مرآز الكتاب للنشر) بين النظرية والتطبيق( معامالت العلمية الاهي ، بمصطفى  )2(
 225ص    ،1993 ، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر طرق البحث العلمي ومناهجهوجيه محجوب، )3(
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 اذ يبيـن ان االختبارات تتمتع بموضوعية )2(حكمين  وكما مبين في الجدولمالبسيط بيرسون بين نتائج ال
    .عالية 

  
  ) 2(                                               جدول رقم 

                  
                                 يبين قيمة معامل الثبات والموضوعية للثبات 

  
    الموضوعيـة           الثبـات                   االختبارات ت
1
-

 0.93      0.95          ياردة 50 اختبار العدد 

2
- 

 0.94       0.92         )دهارفار( اختبار القدرة الالهوائيه الطويلة 

3
- 

  0.93       0.93          )دهارفار(   اختبار القدرةالهوائيه الخطوة 

  
     
3M6@szjÛa@À@òß‡ƒn¾a@paŠbjn‚üa@@ @
3M6M1@ñ—ÔÛa@éîöaìçýÛa@ñŠ‡ÔÛa@Šbîn‚a@@IÛa@âbÄäÛaÐìÐbm@ïHI1H@ @

 يارد من 15لمتحرك من على بعد  يؤدي هذا االختبار باستخدام البدء ا-: ياردة 50اختيار العدد 
 يارد 15خط البداية ، وفي هذا االختبار يجري المختبر بأقصى سرعة من خط التحرك على بعد 

تشغيل الساعة ( ة من خط البداية وعند وصول الالعب إلى خط البداية يتم البدء في حساب الزمن 
يقاف الساعة ايتم ) البداية  ياردة من خط 50وعند وصول الالعب الى خط النهاية على بعد ) 

ويحسب الزمن بالثانية ويتميز هذا االختبار بسهولة اإلمكانيات المستخدمة فيه وهو من 
   .  واليداالختبارات الصالحة لقياس القدرة الالهوائيـه القصيرة لالعبي كرة القدم والسلة

3M6M2@éÜíìİÛa@éîöaìçýÛa@ñŠ‡ÔÛa@Šbîn‚a@@I×ýÛa@âbÄäÛan@ïØîHI2H@  

   قياس القدرة الالهوائيه الطويلة –الغرض من االختبار -     
   سنة 30- 12 –مستوى الجنس  -
  األدوات واألجهزة الالزمـة  -
  ) سم40(مسطبة للخطو ارتفاعه  -
   مميزات لقياس الوزن –ساعة إيقاف  -

  

                                                 
، دار الفكر العربي ، ،القاهرة رياضية وطرق القياس الفسيولوجيا ومورفولوجيا  ابو العال احمد ، محمد صبحي ،  )1(

 .223ص،1997
  .157ص، 1998للنشر ،  ، القاهرة ، مرآز الكتابطرق قياس الجهد البدني في الرياضة محمد نصر الدين رضوان ،  )2(
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    مواصفات األداء  -

ء االختبار وكذلك إعطاء فترة ألداتهيؤ قبل البدء في أجراء االختبار يعطى لكل مختبر محاوله واحدة لغرض ال
اذ إن اختبار الخطوة الالهوائيه تختلف عن . ء تمرينات اإلحماء واالطاله الخفيفة للرجلين دا دقائق ال3-1من 

  المختبراختبار الخطوة الهوائية اذ يكون التركيز الرئيسي في األداء على قدم واحدة دون األخرى كما يقف
الرجل ألمفضله (  من اإلمام كما يتم وضع احد القدمين على الصندوق ندوق وليس موجهاً بالجانب للصجهاًامو

على االرض ويالحظ أن وزن الجسم يكون على الرجل ) الرجل الحرة ( بينما تكون الرجل األخرى) للمختبر 
عندما يتم ) ار قدم االختب(  على الرجل الموضوعة على المقعد الحرة قبل بدء االختبار بينما يصبح محمالً

  .  ثانيه60 اذ يستمر األداء فرودةرفع الجسم الى األعلى وفي جميع الحاالت تكون الرجل الحرة م
   حساب السعة الالهوائيه  - 

   يتم  حساب السعة الالهوائيه عن طريق ألمعادله آالتية 
   .x 33 ,1 ) ثا 60 عدد الخطوات في 0.4x المسافة xوزن الجسم ( 
  
3M6@–@3jn‚a@ŠbÏŠbç@Šb†@ñìİƒÜÛ@@I@ïöaìa@âbÄäÛaHI1H@ @

   الدوري التنفسي ل قياس وتقويم التحم– الغرض من االختبار -
   صمم االختبار للشباب في سن الدراسة الجامعية – مستوى الجنس -
  األدوات واألجهزة الالزمة  -

  ) سم40(مقعد خشبي بارتفاع  *
   توقيتساعة      * 

يلي ذلك وضع ) القدم االولى (حد القدمين على المقعد  اوضع تتضمن عملية الخطو –اإلجراءات  -
فوق المقعد ، بعد ذلك يقوم المختبر بالنزول من فوق " القدم الثانية بجوار األولى للوقوف بالقدمين معا

بالقدم االولى ثم يعقبها القدم الثانية ويستمر المختبر في الخطو لالعلى واالسفل لمدة " المقعد  مبتدأ
" مع مراعاة ضرورة االحتفاظ بالجسم معتدال) مرات4الخطوة ( خطوة في الدقيقة 30بمعدل ) دقائق5(

   .اثناء الصعود والهبوط على المقعد واثناء الوقوف عليه ") ومستقيما
3M7@òîãa‡î¾a@szjÛa@paõa‹ua@@ @
@ @
3M7M1M@òínƒ¾a@paõa‹uüa@ZM@@ @

 في غرفة مخصصة لهذا الغرض قبل وبعد الجهد )مللتر3(  لقد تم سحب عينة دم من الالعبين بمقدار 
 بعد ان يتم لف العضد بالرباط الضاغط )cubital fossa(رفقمباطن المباشرة من الوريد في منطقة 

رقمة حسب تسلسل اسماء الالعبين في مفط الدم الح،اذ يتم تفريغ الدم من الحقن الطبية الى انابيب ) كانرالتو(
                                                 

 .282ص ، مصدر سبق ذكرة، محمد نصر الدين رضوان  )1(
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 الرقم الذي على االنبوبة يعبر عن اسم الالعب اذ تحتوي هذه االنابيب على مادة استمارة التسجيل بحيث يكون
EDTA جسب الفحص المطلوب مختبرياًتى يتم التعامل مع العينات ح لمنع تخثر الدم .  

  
3M7M2M@òíëbîàîØÛa@paõa‹u⁄a@ZM@@ @

هد وبعد كل جهد الهوائي بعد ان تم حفظ عينات الدم في انابيب خاصة لحفظ الدم والتي تم سحبها قبل الج
باشراف الباحثين لحساب ثم االستعانة بمساعدي المختبر .  في المختبروجهد الهوائي) فوسفاتي، الكنيكي(

   ).PCV( وحجم الكريات الصافي(%hp)نسبة هيموغلوبين الدم، ) WBC(كريات الدم البيضاء 
  
3M8Mòîîö‹Ûa@òi‹vnÛa@@ZM@@ @

 الى اجراء ون نظام طاقة والتاكد من صالحيات االختبارات عمد الباحثبعد تحديد االختبارات الخاصة بكل
  ضماناربعة ايام لغرضور آخة ايام بين كل يوم والتجربة الرئيسية وذلك بتطبيق تلك االختبارات ولثالث
  .استشفاء الالعب بعد اداء االختبار وكانت االيام كاالتي 

  
ياردة عدد على المجموعتين 50 القدرة الالهوائيه القصيرة  باجراء اختبارونقام الباحث -:اليوم االول  •

وبعد االنتهاء "  الساعة التاسعة صباحا19/9/2005المنتظمين وغير المنتظمين وذلك في يوم االحد 
  . من اداء االختبار مباشرة تم سحب عينة الدم من الالعبين في الغرفة المخصصة لذلك 

على المجموعتين ) هارفورد(ر القدرة الالهوائيه الطويله لقد تم اجراء اختبا -:اليوم الثاني  •
 الساعة التاسعة 23/9/2005على التدريب في يوم الخميس " المنتظمتين وغير المنتظمتين معا

وبعد االنتهاء من اداء االختبار مباشرة تم سحب عينة الدم من الالعبين في الغرفة "  " صباحا
 . المخصصة لذلك 

على المجموعتين المنتظمتين وغير ) هارفورد(قد تم اجراء اختبار القدرة الهوائية ل -:اليوم الثالث  •
وبعد االنتهاء "  "  الساعة التاسعة صباحا27/9/2005على التدريب في يوم االثنين " المنتظمتين معا

  .من اداء االختبار مباشرة تم سحب عينة الدم من الالعبين في الغرفة المخصصة لذلك 
  
3M9ìÛa@òîöb—y⁄a@Ýöb.. استخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائيةSPSS ومنها استخرجوا التالي :   
 الوسط الحسابي -1
 االنحراف المعياري -2
3- T للعينات المستقلة الصغيرة   
     F قانون-4
  L. S.D اختبار -5
   معامل االختالف-6
  وية النسبة المئ-7
   .ونسر معامل االرتباط البسيط بي-8
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3MbnäÛa@‹Ç@bèÜîÜ¥ë@bèn“Óbäßë@wö@ @
  
  
3M1wöbnäÛa@‹Ç@@ @
   
  قبل وبعد الجهد ألنظمة ) Hb( المحسوبة لمتغير الهيموكلوبين ةالجد ولي) ف( عرض نتائج قيمة 3-1-1

  أنتاج الطاقة الثالث للمنتظمين بالتدريب 
  

  )3(الجدول                                       
                 

  
 الطاقة للمنتظمين إنتاج لمتغير هيموكلوبين الدم قبل وبعد الجهد ألنظمة هالمحسوبة والجد ولي) F(يبين قيمة

   .على التدريب
مجموع  مصدر التباين 

 المربعات 
متوسط ة يدرجة الحر

 المربعات 
 Fقيمة

  المحسوبة
  الداللة
 

  
  11 ,96    3     35 ،89 بين المجموعات

     0.090    16      1 , 44 مجموعات داخل ال

     
89 ,  132  
    

 معنوي

  ) 0، 01(بمستوى خطأ ) 16، 3(تحت درجتي حرية ) 5، 29 (ةلقيمة الجدوليا*
  

  قبل وبعد الجهد ) Hb( والمحسوبة لمتغير هيموكلوبين الدم ةالجدولي)F(قيمة ) 3(يوضح الجدول 
 إلفراد العينة المنتظمين بالتدريب اذ، الهوائي ) يكيت الالك،وسفاتيفال(ألنظمة إنتاج الطاقة الثالثة 

وبمستوى ) 16، 3(تحت درجة حرية ) 5، 29(ةاماالقيمة الجدولي) 132، 89(المحسوبة)F(بلغت قيمة
 لذا هنالك فروق معنوية بين أنظمة إنتاج ة، وبما ان القيمة المحسوبة اكبر من الجد ولي) 0.01(دالله 

 الى استخدام ونالوسيلة ال تعطينا من األفضل لجأ الباحثولما كانت هذه  . ) Hb(الطاقة في متغير  
  ) 4( للمقارنات البعدية لمعرفة ايهما افضل وكما موضح في الجدول  L.S.Dاختبار
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 إنتاج ألنظمة وبعد الجهد قبل)  Hb( الدم هيموكلوبين لمتغير    L-S-D نتائج اختبار عرض -3-1-2
 .لتـدريب  باللمنتظمينالطاقة الثالث 

                                                     
  )4 (جدول

  

  إنتاج ألنظمةقبل وبعد الجهد ) Hb( هيمو كلو بين الدم لمتغير .S.D –L اختيار قيمة بيني

   التدريبعلى الثالث للمنتظمين الطاقة
االوساط  المجاميع L.S.Dقيمة 

 الحسابية 
فرق االوساط

0,05            0,01 
 الداللة 

 
 2  م-1م

 
14,4-11,3 

 
3,11 

 
 معنوي

 
 3  م-1م

 
14,4-11,7 

 
2,70 

 
 معنوي

 
 4  م-1م

 
14,4-13,9 

 
0,54 

 
 معنوي

 
 معنوي

 
 3  م-2م

 

 
11,3-11,7 

 

 
0,41 
 

 
 4  م-2م معنوي

 
11,3-13,9 

 
2,57 
 

 2,16 13,9-11،7 4 م-3م

 
 
 
 
 
 
 

0,33 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0,48 
 
 
 
 

 
 معنوي

 
   النظام الهوائي4 ،مالالكتيكي النظام  3 ، م الفوسفاتي النظام– 2قبل الجهد ، م=1م ان حيث*
  

اذ ) 0.01- 0.05(تحت مستوى داللة ) 0.48-0.33(  والبالغة المحسوبة  L.S.Dقيمة ) 4 (الجدول بيني
 الجهد قبل(  لنا ان الفروق كانت لصالح االختيار االول بينتإذ  انظمة انتاج الطاقة ، بينكانت الداللة معنوية 

) ، الالكتيكيالفوسفاتي (النظاميناذ هنالك فروق وبينه وبين ) الهوائي ( وبعد ويعد ثاني االختيار الرابع ) 
(  الثالث االختيار  0)الفوسفاتي(  بين االختيار الثاني معنويةولصالح الهوائي ، كما تبين لنا وجود فروق 

  ).  الالكتيكي( ولصالح االختيار الثالث ) لالكتيكيا
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 وبعد قبل    PCV ترسيب الكريات الحمراءلمتغير ةوالجدوليالمحسوبة ) ف( عرض نتائج قيمة -3-1-3
   . الطاقة للمنتظمين على التدريب انتاج ألنظمةالجهد 

  )5 (الجدول

 إنتاج وأنظمة وبعد الجهد قبل  PCVالحمراء  المحسوبة لمتغير ترسيب كريات  ةالجد ولي )F( قيمة يبين

  . على التدريب للمنتظمين  الثالثالطاقة 
 مجموع  التباين مصدر

  المربعات
 درجة
  الحرية

 متوسط
 المربعات

  
Fالمحسوبة   قيمـة

 الداللة

   المجموعات بين
 

031 ،0      3 010 ،0 

 0 ،001   16      0، 008  داخل المجموعات 

       
10 

  
  معنوي 

  ) 0  ، 01( بمستوى خطأ ) 16، 3(  درجتي حريـة تحت)   5، 29  (الجد وليةالقيمة * 

 إذ : التدريبر ترسيب الكريات الحمراء للمنتظمين على غي لمتالجدوليةو المحسوبة )F(قيمة) 5 (جدول يبين
بمستوى خطأ ) 16، 3(تحت درجة حرية ) 5 ، 29 ( الجد وليةوالقيمة ) 10( المحسوبـة )F(لغت قيمة ب
 االختبارات بين اصغر من المحسوبة هذا يعني وجود فروق معنويـة هي الجد ولية ان القيمة وبما)  0، 01(
 L.S.D اختبار داماستخ ونالباحثأفضل لجأ الختبارات ا هذه الوسـيلة ال تعطينا أي من كانت ولما 0

  .)6 (الجدول  أي منها وكما موضح في أفضلية لمعرفـة
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 وبعد قبلPCV        لمتغير ترسيب الكريات الحمراء  L.S.D نتائج اختبار عرض -3-1-4
    0 الطاقـة للمنتظميـن على التدريب انتاجالجهد النظمة 

  )6 (الجدول                                                          
 الجهد وبعد الجهد النظمة انتاج قبل  PCVات الحمراء يب الكريس لمتغير ترL.S.D اختبار قيمة يبين

  . على التدريب للمنتظمينالطاقـة 
        L.S.Dقيمـة  

فرق  األوساط الحسابية المجاميـع 
 0  ،010  0 ، 05    األوساط

 الداللة

 معنوي  0,098  36- 45 ، 8 2 م– 1    م

 معنوي  0,076 38,2 -45 ، 8  3  م-1    م

غير معنوي 0,022    43,6-45، 8 4 م– 1   م

غير معنوي 0,022     38,2-    36  3  م- 2   م

 معنوي  0,076    43,6-    36 4 م– 2   م

 0,054  34,6- 38، 2  4 م– 3   م

  
  

0,034    
  
  
  

  
  

0,051 
  
  
  

 معنوي

  
  .) النظام الهوائي4 ، مالالكتيكيالنظام _3م ،فاتيفوس النظام ال– 2قبل الجهد ، م-1م ( نأ : حيث*
   
اذ :  ترسيب الكريات الحمراء قبل وبعد الجهد للمنتظمين على التدريب لمتغير L.S.Dقيمة ) 6 (الجدول نيبي

ار بالختا بين فروقجد هنالك وارات لصالح االختبار االول قبل الجهد وكذلك تي معنوية بين االختالفروقكانت 
ار الرابع والثالث ب الثالث ، اما بالنسبة لالختارياالخت ولصالح الالكتيكيار الثالث يواالخت ) لفوسفاتي ا(الثاني 

.                                                     الرابع الهوائياربخت االولصالح  بينهماوية نفقد كانت هنالك فروق مع
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 الطاقـة إنتاج ألنظمة  WBC البيضاء ياتالكرالمحسوبة والجدولية لمتغير )F(ض نتائج قيمـة  عر3-1-5
   0للمنتظمين على التدريب 

                        
  

  )7 (الجدول

 الطاقـة أنتاج ألنظمة وبعد الجهد قبل WBC لمتغير الكريات البيضاء ةوالجد وليالمحسوبة )F( قيمة يبين

  .لتدريب للمنتظمين على ا
                        

  التباين مصدر
  
 

 مجموع
  المربعات

 درجة
  الحرية

 متوسط
 المربعات

  F قيمة
  الداللة  المحسوبة

 
 970458.33 3   2911375  المجموعات بين

 
 533750 16 8540000  المجموعات داخل

  معنوي غير  1.82      

  ) 0، 01( وبمستوى خطأ ) 16، 3(  حرية تحت درجتي ) 5،  29( ةالجد ولي لقيمة*(
  

 وهذا يعني عدم )1.82( والبالغـة ةالجد ولي اصغر من القيمة هن القيمة المحسوبأ) 7 (الجدول من يتضح
 وبعد الجهـد للمنتظميـن قبل  WBC البيضـاءوجود فروق معنويـة بين االختبارات لمتغيـر الكريات 

  .يب درعلى الت
  
 على المنتظمين لمتغير هيموآلوبين الدم قبل وبعد الجهد لغير لجدوليةالمحسوبة وا)F( نتائج عرض -3-1-6

   0التدريب 
  

  ) 8 (جدول                                            
   0 وبعد الجهد لغير المنتظمين على التدريب قبل) Hb(المحسوبة والجدوليـة لمتغير)F( قيمة يبين

  

 مجموع التباين مصدر
 متوسط الحرية درجة بعاتالمر

 المربعات
  F قيمة

 الداللـة المحسوبة

 المجموعات بين
 40 ،23 3 80 ،7 

 
 0، 60 16 9، 62 المجموعات داخل

13 
 معنوي

  
 

   ).  0.01( داللهبمستوى ) 16.3(تحت درجتي حرية  ) 5.29 ( الجد ولية القيمـة*  
  
لغير المنتظمين على التدريب    ) Hb(لمتغير هيموكلوبين الدم     ةوالجد ولي المحسوبة  )F(قيمة  ) 8 (الجدول بنيي

) 16، 3(تحت درجتي حريـة     )  5.29( البالغة ةالجد ولي وهي اكبر من القيمة     ) 13 (المحسوبةاذ بلغت القيمة    
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(   لذا لجأ الباحث الستخدام اختبـار        ختياراتاالية بين   نووهذا يعني وجود فروق مع     ) 0.01( وبمستوى دالله   
L.S.D   (في الجدول ضح مووكما أي االختبارات  لمعرفة )9    (  

  
  
ة          ) Hb( هيموآلوبين الدم  لمتغير )  L.S.D(   عرض نتائج اختبار   -3-1-7 اج الطاق ة انت د النظم قبل وبعد الجه

   0 على التدريب المنتظمينلغير 
  )9 (الجدول

 الطاقة لغير المنتظمين على انتاجظمة  هيموكلوبين الدم قبل وبعد الجهد النلمتغير )  L.S.D (  قيمة يبين
  التدريب 

األوساط  المجاميـع L.S.Dقيمـة  
 فرق األوساط الحسابية

0.05 0.01 
 الداللة

 معنوي 2، 1236، 2 -14، 5 2 م– 1م

 معنوي 2، 1258، 0 -14، 5 3  م-1م

 غير معنوي 0، 1376، 8 -14، 0 4 م– 1م

 غير معنوي 0، 12220، 0 -12، 2 3  م- 2م

 معنوي 1، 1360، 8 -12، 2 4 م– 2م

 1، 1382، 8 -12، 0 4 م– 3م

85 ،0 

  
  
29 ،1 
  
  

  

 معنوي
  
  
  ، النظام الهوائي 4يكي ، مت النظام الالك3 ، م الفوسفاتي  النظام2 قبل الجهد ،م1م ان حيث*
  

اذ كانـت هنالـك فـروق       : تظمين بالتدريب    المن لغير)  Hb(  لمتغير )  L.S.D( قيمة  ) 9 (الجدول يوضح
 الفـرق بـين     امـا  وبين كل من االختبار الثاني والثالث ولصالح االول            فوسفاتيالي االختبار االول    فية  نومع

ـ الختابـين   غير معنوية    كذلك الفروق كانت     0ية  نو غير مع  كانتاالختيار االول والرابع فقد      ارين الثـاني   ب
 ولـصالح يـة   نو مع كانت  الثاني والثالث فقد      يناربار الرابع وبين كل من االخت     ب ين االخت  الفروقوالثالث اما   

  . ار الرابع باالخت
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قبل وبعد ) (PCV المحسوبة والجدولية لمتغير ترسيب الكريات الحمراء )F( عرض نتائج قيمـة 3-1-8
  .  الجهد ألنظمة إنتاج الطاقة لغير المنتظمين على التدريب 

  
  
  

  )10(الجدول 
 لمتغير ترسيب الكريات الحمراء قبل وبعد الجهد ألنظمة إنتاج الطاقة ة المحسوبة والجد ولي)F(يبين قيمة 

  .لغير المنتظمين على التدريب
  

  مصدر التباين
  
 

متوسط  درجة الحرية موع المربعاتجم
 المربعات

 Fقيمة 
المحسوبة

 الداللة

 0، 010 3 0، 029 بين المجموعات
  0، 001  16  0، 011   المجموعاتداخل

 معنوي 10

  
   ) . 0.01(وبمستوى دالله) 16، 3(تحت درجتي حرية ) 5.29(القيمة الجدولية * 
  

  وجود فروق معنوية بين االختبارات وذلك الن القيمة الجدولية البالغة ) 10(يتبين من الجدول 
لمتغير ) 0.01(وبمستوى دالله ) 16، 3(تحت درجتي حرية ) 5.29( اكبر من القيمة الجدولية البالغة )10(

  . لغير المنتظمين على التدريب PCV ترسيب كريات الدم الحمراء 
 لمعرفة L.S.D الستخدام اختبار ونفقد لجأ الباحثأفضل  أي من االختبارات يولما كانت هذه الوسيلة ال تعط

  ) 11(ارات وكما موضح في الجدول بأفضلية أي من االخت
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 قبل وبعد الجهد النظمة PCV حجم كريات الدم الصافيلمتغير )  L.S.D(  عرض نتائج اختبار -3-1-9
  .  على التدريب نإنتاج  الطاقة لغير المنتظمي

  )11(جدول 
 ن قبل وبعد الجهد ال نظمة إنتاج  الطاقة لغير المنتظميحجم كريات الدم الصافيلمتغير )  L.S.D(يبين قيمة 

  .على التدريب 
 L.S.Dقيمة 

االوساط   مجاميعال
 0، 05 فرق االوساط الحسابية

 01 ،0 
 الدالله

 معنوي  0، 0923 36 –45، 2 2 م– 1م

 معنوي 0. 380683، 4 -45، 2 3  م-1م

 غير معنوي 0، 012 44 -45.2 4 م– 1م
 غير معنوي 0، 024 38، 4-36 3  م- 2م
 معنوي 0، 0803 44 -36 4 م– 2م

 0، 0563 44 -38، 4 4 م– 3م

  
  
  
034 ،0 

  
  
  

  
  
  
051 ،0 

  
  
 معنوي  

  
  )  النظام الهوائي4 ،مالالكتيكي ، النظام 3النظام الفوسفاتي ،م  . 2الجهد ،م. قبل . 1م( حيث ان *
  

 لمتغير ترسيب الكريات الحمراء قبل وبعد الجهد لغير المنتظمين على  L.S.Dقيمة ) 11(يبن الجدول 
) الثالثالثاني و(وكل من االختيارين ) قبل الجهد(اذ يتضح وجود فروق معنوية بين االختيار االول: -التدريب

 بالنسبة للفروق بين االختيار االول والرابع فقد كانت الفروق غير اما) قبل الجهد(ولصالح االختيار االول 
اما الفروق بين االختيار الرابع :كانت غير معنوية ) الثاني والثالث (معنوية ، وكذالك الفروق بين االختيارين 

الكتيكي فقد كانت الفروق معنوية ولصالح االختيار لاوالثالث الثاني الفوسفاتي ،(وكل من االختيار ) الهواْئي(
  ).الهوائي(الرابع 
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بل وبعد  قWBCالجدولية لمتغير كريات الدم البيضاء  و المحسوبة)F( عرض نتائج قيمة -3-1-10
   الطاقة لغير المنتظمين على التدريب نتاجإنظمة ألالجهد 

  

  )12(الجدول  
المحسوبة والجدولية لمتغير الكريات البيضاء قبل وبعد الجهد النظمة انتاج الطاقة لغير )F(بين قيمة 

   بالتدريبنالمنتظمي
  

  مصدر القياس
 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 Fقيمة متوسط المربعات الحرية

  وبةالمحس
 الدال لة

بين 
  المجموعات

 
841000 3 33،280333 

داخل 
  المجموعات

 
3327000 16 50،207937 

  
  
35،1 

  
  

 غير معنوي

  
  ) .               0.01(ولمستوى داللة   ) 3/16( تحت درجتي حرية ) 5.29(القيمة الجدولية *
  

  والقيمة الجدولية ) 35،1(بلغت قيمة المحسوبة لمتغير الكريات البيضاء اذ ال) 12(يبين الجدول 
من  ان القيمة المحسوبة اصغر وبما) 0.01(ولمستوى داللة  ) 3،16(تحت درجتي حرية ) 5.29(البالغة 

 WBC.ًً  فروق معنوية بين االختيارات لمتغيردال توجالجدولية لذا 
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المنتظمتين وغير المنتظمتين على المحسوبة للمجموعتين و  الجدولية T عرض نتائج قيمة 3-1-11
   النظمة انتاج الطاقـةHbالتدريب لمتغير هيموكلوبين الدم 

  
                                         

  )13(الجدول 
الجدولية والمحتسبة للمجموعتين المنتظمتين وغير المنتظمتين على التدريب لمتغير هيموكلوبين Tيبين قيمة

   الطاقـة النظمة انتاجHbالدم 
  الغير منتظمين

 
  منتظمين

  النظام 
 

 المتغيرات
  ع+  -س  ع+  -س

T 
 المحسوبة

T  
 الدالله الجدولية

  النظام الفوسفاتي
 12.2287 ،0 11.360.23 2.10 

غير 
 معنوي

  
 0.415 0.22 11، 7 1.16 12.0  الالكتيكيالنظام 

غير 
 معنوي

  
  النظام الهوائي

هيموكلوبين الدم
 

H
b

 

13.820.35 13.9434 ،0542 ،0 

89 ،2 

غير 
 معنوي

  )0، 01(وبمستوى خطأ ) 8(تحت درجة حرية *
  

 وفي النظام الفوسفاتي اذ بلغت قيمة  Hbبة بين المجموعتين  في متغير و المحسTقيمة  ) 13( الجدول يبين
اما مجموعة ) 0، 23(انحراف معياري قدره وب) 11، 36(الوسط الحسابي لمجموعة المنتظمين على التدريب 

، 87(وبانحراف معياري مقداره ) 12، 22(الدم ) Hb( الغير منتظمين على التدريب فقد بلغ الوسط الحسابي 
وبما ان القيمة المحسوبة  ) 2، 89(ت كان الجدولية فقد T اما ) 2، 10(  المحسوبة Tوقد كانت قيمة ) 0

  . Hbمجموعتين في النظام الفوسفاتي  لمتغير وية بين العناصغر من الجدولية لذا ال توجد فروق م
، 22(وبانحراف معيـاري  ) 11، 7 (الالكتيكي الدم في النظام الالهوائي  Hb الوسط الحسابي لمتغير غوقد بل

لمجموعة المنتظمين على التدريب ، اما مجموعة الغير منتظمين على التدريب فقد بلغ الوسـط الحـسابي                 ) 0
) 2، 89(والقيمة الجدوليــة    ) 0، 415 ( المحسوبة Tوقد بلغت قيمة    ) 1، 16 (وبانحراف معياري ) 12، 0(

وبما ان القيمة المحسوبة اصغر من الجدولية لذا ال توجد فروق معنوية بين المجموعتين في النظام الالهوائي                 
  ) . يكيتالالك( 

وبـانحراف  ) 13، 94( التدريب  اما بالنسبة للنظام الهوائي فقد بلغ الوسط الحسابي لمجموعة المنتظمين على            
وبـانحراف  ) 13، 84( امامجموعة الغير منتظمين على التدريب فقد بلغ الوسط الحسابي          ) 0، 34(معياري  
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وبمـا ان القيمـة     ) 2، 89(والقيمـة الجدوليــة     ) 0، 542( المحسوبة   Tقيمة  وقد بلغت   ) 0، 35(معياري  
 .  الدم في النظام الهوائي Hbالمجموعتين في متغير المحسوبة اصغر من الجدولية لذا ال توجد فروق بين 

  
 الجدولية والمحسوبة لمجموعتي المنتظمين وغيـر المنتظمـين علـى           T عرض نتائج قيمة     – 3-1-12

  .  والنظمة انتاج الطاقـة PCV  حجم كريات الدم الصافيالتدريب في
                                        

  )14(الجدول 
 الجدولية والمحسوبة بين المجموعتيـن المنتظمين وغير المنتظمين على التدريب في متغير Tيبين قيمة 

   .النظمة انتاج الطاقـةترسيب الكريات الحمراء 
           منتظمين الغير منتظمين

  النظام
 

المتغيرات
  ع+  -س  ع+  -س

T 
  المحسوبة

T  
 الدالله الجدولية

  النظام الفوسفاتي
 36 0,035 36 0,0150,001 

غير 
 معنوي

  
 0،0350,091 38 0,33 38  الالكتيكيالنظام 

غير 
 معنوي

  
  النظام الهوائي

ت الدم 
حجم كريا

صافي
ال

 
PC

V
 

44 0,015 43 0،0110.549 

89 ،2 

غير 
 معنوي

  ) 0،01(وبمستوى خطأ ) 8(تحت درجة حرية * 
  

المنتظمين على التدريب في متغير ترسيب الكريات الحمراء الوسط الحسابي لمجموعة ) 14(يوضح الجدول 
اما بالنسبة لمجموعة الغير منتظمين على التدريب فقد بلغ الوسط ) 0،015(وبانحراف معياري) 36(اذ بلغ 

والقيمة الجدولية ) 0،001( المحسوبة فقد بلغت  Tاما قيمة ) 0،035(وبانحراف معياري ) 36(الحسابي 
وبما ان القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية لذا ال توجد فروق ) 0،01(داللة وبمستوى ) 2، 89(

   للنظام الالهوائي الفوسفاتي  PCVمعنوية بين المجموعتين لمتغير 
) 38(يكي لمجموعةالمنتظمين على التدريب فقد بلغ تفي النظام الالكPCV اما الوسط الحسابي لمتغير 

) 38(ما محموعة الغير منتظمين على التدريب فقد بلغ الوسط الحسابي ا) 0،035(وبانحراف معياري 
) 2.89(اما القيمة الجدوليـة فقد بلغت ) 0،091( المحسوبة  Tوقد بلغت قيمة ) 0،033(وبانحراف معياري 

وبما ان القيمة المحسوبةاصغر من الجدوليه لذا ال توجد فروق معنوية بين ) 0،01(وبمستوى داللة 
 في النظام الهوائي فقد بلغ في مجموعة المنتظمين على p-c-v وبالنسبة للوسط الحسابي لمتغير.ن المجموعتي
اما مجموعة الغير منتظمين على  التدريب فقد  بلغ الوسط ) 0،011(وبانحراف معياري ) 43(التدريب 
 89،2(مةالجدولية والقي) 0، 549( المحسوبة  Tقيمة وقد بلغت ) 0.015 ( معياريوبانحراف) 44(الحسابي 
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جد فروق بين المجموعتين في صفر من الجدولية لذا التو: وبما ان القيمة المحسوبة ) 01،0(بمستوى داللة ) 
  .ام الهوائي ظ في النPCVمتغير

 على نمنتظمتيالبة لمجموعتي المنتظمتين وغير وسحالمو الجدولية T  عرض نتائج قيمة -1-13– 3
  .انتاج الطاقة  يضاء النظمةالتدريب لمتغير الكريات الب

                                                       

  )15(الجدول 
للمجموعتين المنتظمتين وغير المنتظمتين على الترتيب في متغير كريات والمحسوبة الجدولية ) t(يبين قيمة 

  .انتاج الطاقة الثالث   النضمةWBCالدم البيضاء 
 المنتظمتين غير منتضمتينال

المتغيرات النظام
  ع+  -س  ع+  -س

T  
  المحسوبة

T 
الدال لة الجدولية

النظام 
معنوي 3.67 649 8780 7500430.1الفوسفاتي

النظام 
معنوي 719.83.41 7750264.58920 االكتيكي

النظام 
 الهوائي

ت البيظاء
الكريا

  
W

B
C

 

8000570 8310 742.70.740 

2.89 

غير 
معنوي

  

 الفوسفاتي للمنتظمين على  في النظامالوسط الحسابي لمتغير كريات الدم البيضاء) 15(وضح الجدول ي
) 7500(اما بالنسبة لغير المنتظمين فقد بلغ الوسط الحسابي ) 649(وبانحراف ) 8780(التدريب اذ بلغ 

) 2، 89(دولية البالغة وهي اكبر من القيمة الج) 3.67( المحسوبة  Tوقد بلغت قيمة ) 430، 1(وبانحراف 
  . وهذا يعني وجود فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح مجموعة الغير منتظمين على التدريب 

وبانحراف ) 8920( فقد بلغ الالكتيكياما بالنسبة للوسط الحسابي لمتغير كريات الدم البيضاء في النظام 
الوسط الحسابي لمجموعة الغير منتظمين على في مجموعة المنتظمين بالتدريب وقد بلغ ) 719، 8(معياري 
وهي اكبر من القيمة ) 3، 41( المحسوبة  Tوقد بلغت ) 264، 5(وبانحراف مقداره ) 7750(التدريب 

وهذا يعني وجود فروق معنوية بين المجموعتين ولصالح )0.01( وبمستوى داللة) 2، 89( الجدولية البالغة
  . وعة الغير المنتظمين على التدريبمجم

وكما يبين الجدول الوسط الحسابي لمتغير كريات الدم البيضاء في النظام الهوائي اذ بلغ في مجموعة 
اما بالنسبة لمجموعة الغير منتظمين على التدريب فقد ) 742، 7(وبانحراف ) 8310(المنتظمين على التدريب 

وهي اصغر من ) 0.740(حسوبة  المT، وقد بلغت ) 570(وبانحراف مقداره )  8000(بلغ الوسط الحسابي 
وهذا يعني عدم وجود فرق بين المجموعتين في متغير ) 0، 01(بمستوى دالله ) 2، 89(القيمة الجدولية البالغة

  . الكريات البيضاء في النظام الهوائي 
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@@3M2@wöbnäÛa@ò“Óbäß@@@@ @
) يكيتالفوسفاتي ، الالك(لالهوائي وجود فروق معنوية بين انظمة انتاج الطاقة ا) 3(    يتبين لنا من الجدول 

والهوائي في متغير هيموكلوبين الدم لدى افراد عينة البحث من المنتظمين على التدريب والسبب في ذلك يعود 
الى خصوصية كل نظام من انظمةانتاج الطاقة في استهالك االوكسجين واحتياجه لها ولما كانت هذه الوسيلة 

وكما مبين في الجدول  L.S.Dار ب استخدام اختونختبارات افضل لجأ الباحثاالحصائية ال تعطينا أي من اال
اذ يتضح وجود فروق معنوية بين انظمة انتاج الطاقة الالهوائي والهوائي ولصالح النظام الهوائي ) 4(
الراحة أي ان نسبة الهيموكلوبين لم يطرأ عليها أي تغيير في النظام الهوائي عند مقارنتها بوقت ) االوكسجين(

اذ حدث تغير في مستوى هيموكلوبين الدم ويعلل ) الالكتيكيالفوسفاتي ، (على العكس من النظام الالهوائي 
في تحرير الطاقة الالزمة "  سبب ذلك الى انه في النظام الهوائي يتم استهالك االوكسجين معتمداونالباحث

لبيئة والحويصالت الرئوية أي ان نسبة لالداء على التنفس الخارجي أي عملية التبادل الغازي بين ا
الهيموكلوبين التي يتم استهالكها خالل الجهد البدني الهوائي يتم تعويضها اثناء النشاط عن طريق التبادل 

  .  الغازي
 بان كلمة هوائي تعني العمل العضلي الذي يعتمد بشكل اساسي على 1999ويذكر بهاء الدين سالمة ( 

اقة كما يشير الى انه من وجهة النظر الفسيولوجية يدعى النظام الهوائي التحمل االوكسجين في انتاج الط
الدوري التنفسي وذلك الن استهالك االوكسجين يعتمد على عمليتان اساسيتان وهي نقل االوكسجين عبر جهاز 

    )1(الدوران والتنفس وكذلك قيام العضالت باستهالك ما يصل اليها من االوكسجين
فان النقص الحاصل في نسبة هيموكلوبين الدم )  يكيتالفوسفاتي ، الالك(ائيين و للنظامين الال هاما بالنسبة

  وبما ان ليالداء العضلتحرير الطاقة الالزمة لعضلية الخاليا اليعود سببه الى استهالك االوكسجين في 
 الجسم في تزويد العضالت دااعتم نأذا فل فترة قصيرة لالداء خالل ههوائي يوفر الطاقة الالزمالنظام اال

باالوكسجين يكون عن طريق المخزون من االوكسجين في المايكلوبين والهيموكلوبين المخزون في العضالت 
 اثناء النشاط البدني لذا فان نسبة) التنفسي ( والدم ، وال يعتمد بشكل رئيسي على عمليات التبادل الغازي 

 ذلك في ضيو الرياضية اذ يتم تعاييمل النشاط وهذا ما يعرف باالنت خالالهيموكلوبين تحدث فيها نقصان مؤق
  .وقت الراحة بعد النشاط 

 سرعة واقصى قوة يتطلب توجيه بأقصىالى ان االداء الحركي  ) 1993حمد واخرون اابو العال :( ويشير
من الطاقة فان األوكسجين الى العضالت العاملة وعندما ال يستطيع ان يلبي حاجة العمل العضلي السريع 

  )2( .الهوائية انتاج الطاقة يتم بدون االوكسجين أي بطريقة
 ويؤدي التدريب الرياضي الى حدوث تغيرات في الدم كما )1984 ابو العال  ،محمد حسن عالوي(كما يذكر
 جهاز من اجهزة الجسم االخرى وهذه التغيرات نوعان منها ما هو مؤقت أي تغيرات تحدث  اييحدث في

   . )3(يعود الدم الى حالتة الطبيعيةفي وقت الراحةمؤقتة كاستجابة الداء النشاط البدني ثم بصفة 
ولصالح النظام ) يكي تالفوسفاتي والالك( وقد يبين الجدول نفسه وجود فروق معنوية بين النظامين الالهوائيين 

  حامض يكي والسبب في ذلك يعود لطول الفترة الزمنية التي يجهز بها نظام تالالك
الالكنيك الطاقة الالزمة لالداء أي ان استهالك االوكسجين يكون اكبر منه في النظام الفوسفاتي والتي تكون 

 وخير دليل على ذلك هو انه كلما زادت فترة النشاط كلما زادت كمية الفترة الزمنية لهذا النظام قصيرة جداً
   .يالدين االوكسجين

  

                                                 
  .131 ، ص 1999رة ، دار الفكر العربي ،  ، القاهالتمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضيبهاء الدين سالمة ،  )1(
  161،ص 1993 ، القاهرة،دار الفكر،فسيولوجيا اللياقة البدنية –ابو العال احمد عبد الفتاح وآخرون  )2(
 
 168 ص 1984 ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، فسيولوجيا التدريب الرياضي،محمد حسن عالوي ، ابو العال احمد  )3(
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 اكبر من كمية العجز  دائماًيوهوان تكون قيمة الطلب االوكسجين ) 1999ريسان خربيط، ( وهذا ما اكده 
   .)1( وكلما كانت الشدة اكبر وطول فترة العمل اطول كلما كان الفرق بينهما اكبرياالوكسجين

والهوائي  ) الالكتيكيفوسفاتي ، (وجود فروق معنوية بين انظمة انتاج الطاقة الالهوائي ) 5(ويبين الجدول 
لمجموعة المنتظمين على التدريب والسبب في ذلك يعود الى انخفاض نسبة ) PCV(الكريات الصافيحجم في 

هيموكلوبين الدم نتيجة النشاط البدني االمر الذي يؤدي الى صغر حجم الكرية الحمراء نتيجة فقدانها 
( مراء تكون مضغوطة في ان الكرية الح) 1996هول ، وغانون ( هيموكلوبين الدم والذي يملئه وهذا ما اكده 

 )2() %45 - 40(وهذا ناتج عن قلة هيموكلوبين الدم الذي يملؤها والتي تكون نسبتها في الدم ) كداسة الكرية 
 ، اذ يتضح وجود التدريب ترسيب الكريات الحمراء للمنتظمين على لمتغير  L.S.D قيمة الجدول كمابين(

    الالهوائيالنظاماحة وبين فروق معنوية بين الحد الطبيعي في الدم وقت الر
 الهيموكلوبين نتيجة المجهود البدني الحمراء الكريهواالمر يعود في ذلك الى فقدان ) الالكتيكيالفوسفاتي و( 

  ." وهذا ما تم ذكره سابقا
 نفسه عدم وجود فروق معنوية بين وقت الراحة والنظام الهوائي وذلك الن نسبة الجدول يبين وقد

 ، كما يظهر تغيرتتغير بنسبة كبيرة وبذلك فقد تحافظ عل حجم وشكل الكرية الحمراء دون  الالهيموكلوبين
  ) يكيت والالكالفوسفاتي(( لالهوائيين ا ين م وجود فروق معنوية بين االختبارالجدول عد
 الطاقة إنتاجعدم وجود فروق معنوية بين االختبارات قبل وبعد الجهد حسب انظمة ) 7 (الجدول من ويتضح

 هنالك ان ذاالفراد عينة البحث من المنتظمين على التدريب  ) WBC( في متغير عدد كريات الدم البيضاء 
 والسبب" احصائيا فانها انت غير معنوية عند معالجتها لذلك"  عدد هذه الكريات وبنسب قليلة جدافيزيادة 

" ل وجود االوكسجين سواء كانت الهوائيا خالمنيعود الى ان عملية تحرير الطاقة الالزمة لالداء العضلي تتم 
) التنفس(  طريق التبادل الغازي عن"  في الكرية الحمراء او هوائياالموجود نقله عبر الهيموكلوبين بواسطة
 او  دفاعياًعملها ان وظيفة الكرية البيضاء ال تشترك بصورة رئيسية في تحرير الطاقة اذ يكون يعنيوهذا 

  .يه في تحرير الطاقه  مما هو علاكثر" اعياًنم
  
  
  
  
  
  

                                                 
  42 ، ص 1999، عمان ، دار الشروق ، تحليل الطاقـة الحيويـة  ، ريسان خربيط )1(
 
   .504 ، ص 1996، 9 ، ترجمة صادق الهاللي  ط المرجع في الفيزيولوجيا الطبية ، هولوغانون  )2(
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 في الجسم اذ الوقائيفي ان الخلية البيضاء تعتبر الوحدات المحركة للجهاز )1996يتونغا ( اكده ما وهذا

 اذ تكمن قيمتها الحقيقية في ان معظم الجسمختلف اقسام الى متنتقل هذه الخاليا بعد انتاجها بواسطة الدم 
 ضد" وقويا" سريعا"  لعدوى في الجسم فتوفر بذلك دفاعامناطقة لى الخاليا البيضاء تنتقل بصورة نوعي

   )1( المعديةل مالعوا
 (( الطاقـة ليه والبعدية حـسب انظمـة انتـاج         قبد فروق معنوية بين االختبارات ال     وجو) 8 (الجدول بين   كما

غيـر منتظمـين علـى       من ال  البحثائي في متغير هيموكلوبين الدم الفراد عينة        وواله)) يكيتالفوسفاتي والالك 
قوم بوظيفة رئيسية وهي    ي الحمراء الكريات في   الموجودالتدريب والسببفي ذلك يعود الى ان هيموكلوبين الدم         

 البدني لتلك الخاليا ولما كانت هـذه  باألداء للقيام الالزمة الى خاليا الجسم كافة لتحرير الطاقة        األوكسجيننقل  
 وكمـا    معنوية الفـروق    لمعرفة) L.S.D( الى استخدام اختيار     ونلباحث لذلك لجأ ا   األفضلالوسيلة ال تعطينا    
  اذ كانت الفروق) 9(مبين في الجدول 
 الهوائي وهذا يعني ان نسبة التغير في هيموكلـوبين الـدم      اربواالخت) قبل الجهد (ار االول   بعشوائية بين االخت  

حريـر  ت في   التنفسيجينية أي تعتمد على     سالوك الن عملية تحرير الطاقة تتم بالطريقة ا       وذلك" جداكانت قليلة   
ستهلك من االوكسجين في    ا ما   تعويض إلى الذي يؤدي    اآلمرت العاملة   ال االوكسجين الى العض   وإيصالالطاقة  

 اليـه   اإلشـارة  الحويصالت الرئوية والدم وهذا ما تم        بين النشاط من خالل التبادل الغازي       أثناءالهيموكلوبين  
 الثالث بين الثاني الفوسفاتي واالختبار      ين نفسه عدم وجود فروق معنوية بين االختبار       الجدول كما يبين    0 سابقاً
  الهيموكلوبين متقاربـة جـداً     استهالكيكي فبالرغم من الفارق في الفترة الزمنية بين النظامين لكن نسبة            كتالال

 التكيف الفـسيولوجي  عملية ان يأ. المنتظمين على التدريب  غير  من العينة هم    أفراد في ذلك هو ان      والسبب
  .دريب تحدث نتيجة ممارسة التاإليجابية الفسيولوجية توالتكييفاغير جيدة الن العديد من التغيرات 

حجم الكريات الصافي  الطاقة في متغير إنتاج أنظمةوجود فروق معنوية بين ) 11، 10 (الجدول يبين ما
)PCV(نسبة الهيموكلوبين فيلى ارتباط حجم الكرية الحمراء  لدى غير المتدربين والسبب في ذلك عود ا 

قد تبين عدم وجود ف) 12( للجدول بالنسبة اما. التدريبوهذا ما تم مناقشته لدى افراد العينة من النتظمين على 
نتظمين على التدريب والسبب مغير الللطاقة ا انتاج انظمةتغير الكريات البيضاء وحسب مفروق معنوية في 

  .التشترك في تحرير الطاقة واعي دفاعي ن مي للكريات البيضاء هالرئيسية الوظيفة آن إلىعود في ذلك ي
 على ان اثر أكدت في ان العديد من الدراسات )1984 ابو العال ، ،محمد حسن عالوي ( اكده ما وهذا

 البيضاء فيون رياتللكل االوكسجين للخاليا اما بالنسبة ق على الكريات الحمراء النها تعمل على نالتدريب
  . )2(ن باقي الخالياع أهمية ال تقل وهي مناعياًدورها 

                                                 
 515 ، ص 1996 ، ) ذكرةبقمصدر س ( هوليتون غاارثر سي  )1(
 .173ص  ذكرة ، بقلعال ، مصدر ساابو  : عالوي حسن محمد )2(
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نظمة انتاج أ الدم هيموكلوبين والجدوليه بين المجموعتين في متغير المحسوبة  Tقيمة ) 13 (الجدول يوضح
 انى  نظام للطاقة والسب في ذلك يعود الكلي فة بين المجموعتين يالطاقة اذ اظهرت عدم وجود فروق معنو

 تعويضه بعد النشاط ولكن يتمع النشاط البدني المؤدي اذ بالتغير في نسبة الهيموكلوبين هي حالة مؤقته تت
 البدنية وهذا يعني ان هنالك اقتصاد في االختباراتاالختالف بين المجموعتين كان في االنجاز أي عند اداء 

    .بريد على التالمنتظمينينة البحث من علطاقة بالنسبة ل اصرف
 أذ أظهرت عدم وجود تينع بين المجموالحمراء ترسيب الكريات لمتغير Tفقد يوضح قيمة ) 14( الجدول اما

 هيموكلوبينة بظر الرتباط حجم الكرية الحمراء بنسن والسبب في ذلك هو بالفروق معنوية بين المجموعتين
 في نسبة نقص هيموكلوبين الدم ، متقاربين اا كانمالدم ، لذلك كانت النتيجة غير معنوية بين المجموعتين النه

     .ت النتائج في هذا المتغير منطقية نلذلك كا
 وجود فروق معنوية ظهرت الكريات البيضاء بين المجموعتين ، اذ تغيرمل  Tقيمة ) 15( بين الجدول كما

ب والسبب في ذلك يعود لى التدريع المنتظمينولصالح  ) الالكتيكيالفوسفاتي ، ( بين النظامين الالهوائيين 
  pH تحدث في الدم منها زيادة مواد التمثيل الغذائي وانخفاض البيوكيميائيةتغيرات ملاالى ان هنالك العديد من 

 االمر الذي يؤدي الى زيادة الكريات البيضاء وسببة للجسملبيئة الداخلية اير يحصل في غ ، أي هنالك تالدم
  . انتاجهزيادة خروج الدم من مواقع 

زيادة الكلية لكرات الدم البيضاء يرجع الى  السبب ) 1984محمد حسن عالوي ، ابو العال (  ما اكده وهذا
 ن اعضاء الجسم الداخلية والتي يزيد فيها محتوى الدمم التكوين واعضاءن ملبدني ا خروج الدم اثناء النشاط

)1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . 174 ، ص 1984،سبق ذكرة  ابو العال ، مصدر ، حسن عالوي محمد )1(
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  4Mpbî–ìnÛaë@pbubnänþa@  
  4M1a@pbubnänü   

عدم حدوث انخفاض في نسبة هيموكلوبين الدم بعد الجهد الهوائي للمجموعتين المنتظمين وغير المنتظمين               -1
  . على التدريب 

للمنتظمين وغير المنتظمين    ) الالكتيكيالفوسفاتي ،   (انخفاض نسبة هيموكلوبين الدم بعد الجهد الالهوائي         -2
 . على التدريب 

للمنتظمين على التـدريب     ) الالكتيكيالفوسفاتي ،   (لبيضاء بعد الجهد الالهوائي       زيادة عدد كريات الدم ا     -3
 .  وكذلك حدوث زيادة في عدد الكريات لغير المنتظمين على التدريبالالكتيكيولصالح النظام 

 بعد المجهود الالهوائي  للمنتظمين وغير المنتظمين على التدريب          الصافي كريات الدم    حجمسبة  بانخفاض   -4
 . 

 بعد الجهد الهوائي  للمنتظمـين وغيـر         )PCV(الصافي  الدم  كريات حجمعدم حدوث أي تغيير في نسبة        -5
 . المنتظمين على التدريب 

التوجد زيادة في عدد كريات الدم البيضاء بعد المجهود الهوائي للمنتظمين وغير المنتظمين على التدريب                -6
 . 

لوبين الدم وترسيب الكرية الحمـراء بعـد الجهـد          عدم وجود فروق بين المجموعتين في متغير  هيموك         -7
 . الهوائي والالهوائي 

وجود فروق معنوية بين المجموعتين في متغير عدد الكريات البيضاء بعد الجهد الالهـوائي الفوسـفاتي                 -8
 .  ولصالح المنتظمين على التدريب الالكتيكيو

  .       دم البيضاء بعد الجهد الهوائيعدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين في متغير عدد كريات ال -9
  
  
4M2@pbî–ìnÛa@@@ @
   

   -: ما يليون         في ضوء ما تم التوصل اليه من نتائج واستنتاجات يوصي الباحث

  . ضرورة أجراء فحوصات مختبرية للمتغيرات قيد الدراسة لالستفادة منها في مجال التدريب  -1
 . في كليات التربية الرياضية لتسهيل أجراء مثل هكذا بحوث التأكد على انشاء مراكز مختبرية وفسلجية -2

ضرورة اطالع المدربين على نتائج األبحاث التي تجري على الالعبين ليتسنى لهم تقويم مستوى التقدم  -3
 . وما تحققه العملية التدريبية 

يم الحالة الصحية تخصيص سجل لكل رياضي تسجل فيه جميع القياسات البدنية والوظيفية والكيميائية لتقو -4
 .  ومستوى التقدم الحاصل لدى الرياضي 
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