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ًنافست فً بعط انًتغٍراث انفسٍىنىجٍت نالعبً كرة تأثٍر جهذي ان

 انسهت

 
 أ.و.د حازو يىسى عبذ حسىٌ

 فالح حسن عبد اهللم.د. 
 في  تركزت مشكمة البحث  
أن هنالك تساؤاًل اثأر اهتمام الباحث وهو )هل ان التغيير في المواد القانونية لمعبة ساهم في إحداث تغييرات  

 تهدف لذلك.ذلك ساهم في زيادة مستوى الجهد المؤدي من قبل العبي كرة السمة أم ال (فسيولوجية بمعنى أخر هل أن 
أشواط ( لشوطين عمى  4× دقائق لعب  02و  راحة 02دقيقة لعب 02المنافسة )  يتأثير جيدالى التعرف عمى  الدراسة

مى بعض المتغيرات الفسيولوجية فسة عجيدي المنا المقارنة بين تأثيرو   بعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السمة
كونو المنيج المالئم لحل مشكمة البحث , فضال عن تحديده  الوصفيالمنهج ولذلك استخدم الباحث  .لالعبي كرة السمة  

( العبين وىم  5( العبا تم اختيار )  00وىم العبوا منتخب محافظة القادسية بكرة السمة  والبالغ عددىم )  مجتمع البحث
لقياس حامض  Lactic pro meter ثر مشاركة في المعب وقد تم قياس المتغيرات الفسيولوجية باستخدام جيازاألك

فقد تمت باستخدام ) الوسط  اإلحصائية المعالجاتوجياز رسغي لقياس معدل النبض في الدقيقة , أما  الالكتيك
( . وفي  LSDيل التباين , اختبار اقل فرق معنوي لمعينات المترابطة , وقانون تحم Tالحسابي , االنحراف المعياري , 

 من أىميا : استنتاجاتضوء النتائج ا توصل الباحث إلى عدة 
شوط ( في تركيز حامض الالكتيك ومعدل ضربات القمب بشكل متباين , إذ إن  0× د  02يؤثر جيد المنافسة )  .0

 مقدار التأثير لمشوط األول اكبر منيا في الشوط الثاني .

تباين في تركيز حامض الالكتيك بالدم ومعدل ضربات القمب بين الفترات األربعة بكرة السمة , إذ تبين أن  ىنالك .0
 الفترتين األولى والثانية أكثر تأثير عمى أجيزة الجسم نظرا لزيادة التراكم وارتفاع النبض مقارنة بالفترتين الثالثة والرابعة

   وأوصى الباحث األتي
ذ بنظر االعتبار النتائج التي تم التوصل ليا خالل الدراسة الحالية التي تعطي مؤشرات حقيقية عن عمى المدربين االخ .0

 جيد المنافسة الحالي .

تعديل برامج التدريب الخاصة باعداد العبي كرة السمة في ضوء المعمومات العممية التي تم التوصل ليا , وذلك من  .0
 سبة اعمى مما كان عميوخالل تطوير العمل الالىوائي الالكتيكي بن

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The impact of my best competition in some physiological variables of the 
                                                                basketball players 

 Researcher    

Hazim muosa abid alamery  D. 

M. D. Falah Hassan Abdullah 

 
 

in  problemFocused research    

 That there is a question aroused the interest of the researcher is (Is that the change in the 

legal materials of the game contributed to changes in physiological other words, do that 

contributed to the increase in the level of effort leading by basketball players or not). Aim of 

this study was to identify the impact of my competition ( 20 minutes rest and play 10 play 10 

minutes × 4 runs) for two games in some physiological variables of the basketball players 

and the comparison between the impact of my competition on some physiological variables 

of the basketball players. Therefore, the researcher used the descriptive method as the 

appropriate methodology to solve the research problem, as well as selected research 

community who are players exert team Diwaniyah province basketball and who are (12) 

players were selected (5) players who are most involved in the play have been measured 

physiological variables using a Lactic pro meter to measure the lactic acid and your wrists to 

have been using (the  statistical treatmentsmeasure the pulse rate per minute, and the 

arithmetic mean, standard deviation, T samples of the interrelated, and the law of analysis of 

variance, least significant difference test LSD). In light of the results of the researcher to 

: conclusions includingseveral  

1. Effort affects competition (20 d × 2 stroke) in the concentration of lactic acid and heart 

rate are variable, since the amount of influence of the first half than in the second half.  

1. There is variation in the concentration of lactic acid in blood and heart rate between the 

periods of the four basketball, as it was found that the first and second periods, more effect 

on the organs of the body due to increased accumulation and high pulse compared to the 

third and fourth Bafattrtin  

And recommended that the researcher follows  

1. Trainers taking into account the results achieved during the current study, which gives the 

real indicators of the current effort of competition.  

2. Modify training programs to prepare for basketball players in the light of scientific 

information that reached them, and through the development of anaerobic lactic work by 

higher than it was  

 

 

 

 

 

 

 



 انًمذيت وأهًٍت انبحث :  -1-1

شدددرات عددن مسدددتو  الحالددة التدريبيدددة لالعددب سدددواء كانددت مسدددتو  واحدددة مدددن أىددم المؤ  ةتعددد المتغيددرات الفسددديولوجي

 يدددة التدددي تحددددث نتيجدددة رد فعدددل أجيدددزة الجسدددم لمجيدددد البددددني المدددؤد  فدددي التددددريب .اآلنالمتغيدددرات فدددي حالدددة االسدددتجابات 

تجابات سدوالمنافسة التي تعطى مفيومًا واضحًا عن كميدة الطاقدة المسدتيمكة خدالل الجيدد والعمدل الفصدمي , كدذلك ىنالدك ا

يفددات الدائميددة التددي تحدددث نتيجددة االنتظددام فددي التدددريب المبنددي عمددى أسددس عمميددة وتكددون ىددذه متراكمددة أو مددا تسددمى بالتك

ات متناسددبة ونوعيددة نظددام العمددل أو نظددام تحريددر الطاقددة فددي تمددك المعبددة  أو الفعاليددة , ولعبددة كددرة السددمة واحدددة مددن فددالتكي

% فيددذه يعنددي أن جيددد المنافسددة يغمددب عميددو 82نظددام الالىددوائي بنسددبة كبيددرة تقدددر الفعاليددات التددي يتضددمن العمددل فييددا ب

عممنددا ان عمميددة أعددداد البددرامج التدريبيددة  مددا ًا لفتددرة طويمددة نسددبية اذافدديي والددذي يبددذل فيددو الالعددب جيدددًا عنالنظددام الالكتيكدد

ول والددذي فددي ضددوء تمددك المعمومددات يددتم الخاصددة بكددل فعاليددة تعتمددد عمددى المعمومددات التددي تقدددم عددن مقدددار الجيددد المبددذ

كيميائي لجيد المنافسة بغية االسدتمرار بالعمدل ألطدول دريبية تتالءم ونوع العمل البيو تخطيط التدريب وكذلك بناء وحدات ت

 مدن حيدث زمدن األخيدرة فترة ممكنة . ولعبة كرة السمة تعد واحدة من األلعاب الرياضية التي طرأت عمى قوانينيا في اآلوندة

دقددائق فتددرة راحددة , بينمددا التعددديل الجديددد تددم  02مددا يدقيقددة بين 02زمددن كددل شددوط ىددو  بشددوطيناألشددواط , اذ كانددت تمعددب 

دقيقدة  02دقيقدة والثداني والثالدث  0بدين الشدوط األول والثداني  دقائق وراحدة 02زمن كل شوط  طأشوا 4المباراة إلى  تقسيم

ثدا ,  04ثانيدة عددلت الدد  02غييرات في تخطيط الممعب وكذلك زمن اليجمة الد دقيقة , فضاًل عن عدة ت 0والثالث والرابع 

ىدددذه التغييدددرات الثانويدددة إضدددافة سدددرعة عاليدددة خدددالل المبددداراة , لدددذلك فدددان معرفدددة التدددأثيرات الفسددديولوجية الناتجدددة عدددن جيدددد 

جيددد المنافسددة وفددق المددواد القانونيددة  تددم مقارنتددو مددعمددا بددالغ األىميددة لمدددربي كددرة السددمة , خاصددة أذا  امددرأالمنافسددة الجديددد 

التغييرات التي طرت عمى لعبدة  ثحدأالقديمة لمعرفة الفروق بالتأثير وبالتالي تعديل برامجيم وعمميم التدريبي بما يتالءم و 

 كرة السمة ومن ىنا جاءت أىميدة البحدث فدي تقدديم معمومدات فسديولوجية لممتغيدرات الناتجدة عدن جيدد المنافسدة الدذي يعتبدر

 مي .العمل العض عن آلية المؤشر الحقيقي

 

 

 



 يشكهت انبحث  - 1-2

ىا الثالثة وىدي ان المتطمبات البدنية لكرة السمة تعتمد عمى تزويد الطاقة خالل األداء عمى نظم الطاقة من مصادر 

 األوكسدجين ( يكدون بنسدبةة إال أن اشدتراك النظدام اليدوائي ) اوتدواليوائي وبنسدبة متف الالكتيكيي وكذلك النظام الفوسفاجين

الالكتيدك وكدذلك عمدل بعدض  حدامضاقل ولذلك فان ىذا يعني أن ىناك العديدد مدن التغييدرات الفسديولوجية منيدا تغييدرات  

أن ىنالدك  بمداقمب ( . ولذلك و األكسدة اليوائية الالىوائية فضاًل عن استجابات العضمة القمبية ) معدل ضربات ال يماتإنز 

ىددل ان التغييددر فدي المددواد القانونيددة )اًل اثدأر اىتمددام الباحددث وىدو ان ىنداك تسدداؤ عمددى لعبددة كدرة السددمة فدد عددة تغييددرات طدرأت

مدن قبدل  فدي زيدادة مسدتو  الجيدد المدؤد  ساىم أن ذلك ىل بمعنى أخر وبدنية لمعبة ساىم في إحداث تغييرات فسيولوجية

رات وضددوحًا عددن نظددم العمددل وفددق التغيددعطددي صددورة أكثددر إذ  إن اإلجابددة عمددى ىددذا التسدداول ي (العبددي كددرة السددمة أم ال 

 األخيرة لمدربي كرة السمة . 

 .أهذاف انبحث  - 1-3

 يهدف البحث لمتعرف عمى . 

 راحة ( لشوطين عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السمة . 02دقيقة لعب 02تأثير جيد المنافسة )  .0

أشدواط ( عمدى بعدض المتغيدرات الفسديولوجية ) قيدد الدراسدة ( لالعدب كدرة  4× دقدائق لعدب  02تأثير جيدد المنافسدة )  .0

 السمة .

 مى بعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السمة  . جيدي المنافسة ع المقارنة بين تأثير .0

 يفترض الباحث األتي .:  فروض انبحث - 1-4

 سمة .لعض المتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة اشوطين ( بشكل متباين عمى ب× دقيقة لعب  02ر جيد المنافسة )ثيؤ  .0

 ة من حيث التأثيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السمة .ك تباين بين أشواط المباراة األربعىنال .0

 4× دقيقدة  02بعدض المتغيدرات الفسديولوجية ولصدالد جيدد المنافسدة ) فديىنالك فروقًا في التأثير بين جيدي المباراة  .0

 لسمة .أشواط ( لالعبي كرة ا

 



 يجاالث انبحث  - 1-5

 0202لمموسم الرياضي  العبو منتخب محافظة القادسية المشارك في بطولة ميدي عمي اكبرالمجال البشري  4-8-4

- 0200  . 

 .  07/5/0202 - 7/5/0202المجال الزماني :  4-8-5

 محافظة النجف شييد المحراب فيقاعة ,  قاعة منتخب محافظة القادسية –المجال المكاني  4-8-6

 انذراساث اننظرٌت 2-1

 يعذل ظرباث انمهب وحايط انالكتٍك -2-1-1

مصددطمد يشددير إلددى عدددد مددرات ضددربات القمددب فددي الدقيقددة وفددي معظددم الحدداالت يكددون عدددد ضددربات القمددب فددي الدقيقددة  

حددة قبددل تندداول الطعددام مسدداويا لعدددد مددرات النددبض , ويبمددغ معدددل القمددب فددي المتوسددط بالنسددبة لمشددباب الصددغار أثندداء الرا

د ويددددزداد لددددد  المرضددددى  ن 72 - 62د ويتددددراوح معدددددل القمددددب فددددي األشددددخاص األصددددحاء مددددا بددددين  ن 64حددددوالي 

( الددى انددو وعنددد بدددء التدددريب يددزداد  0222. ويشددير ) بيدداء الدددين سددالمة ,  0والمسددنين وصددغار السددن وريددر الرياضدديين

التدددريب , ويسددتدل عمددى شدددة التدددريب بنسددبة اسددتيالك األوكسددجين فكممددا معدددل القمددب مباشددرة وتددرتبط نسددبة الزيددادة بشدددة 

ازداد معدددل القمددب  ازداد معدددل اسددتيالك األوكسددجين , ويتزايددد معدددل عمددل القمددب مددع زيددادة شدددة التدددريب إلددى أن يصددل 

لفددرد اقتددرب مددن الحددد الفددرد إلددى مرحمددة اإلجيدداد أو التوقددف تمامددًا وعندددىا يكددون القمددب قددد بمددغ نيايتددو , وىددذا يفسددر أن ا

(  يؤكددد أن قيدداس الكتددات   0220. أمددا فيمددا يخددص حددامض الالكتيددك فددان ) شدداكر الشدديخمي , 0األقصددى لمعدددل القمددب

 إطدالقفدي تقدويم البدرامج التدريبيدة والتعدرف عمدى مدد  تأثيرىدا فدي نظدم  الميمدةمدن االختبدارات الفسديولوجية الدم أصبد  

المددربين مثدل ىدذا القيداس لمتعدرف عمددى شددة التددريب , بدل يعتمددوا عمددى  مدا يسددتخدم ندادراً فالطاقدة اليوائيدة والالىوائيدة , 

والتي ربما قد ال تكون متوفرة في أي مكان , فقيداس الكتدات الددم  واألجيزة اإلمكاناتخبراتيم الشخصية وذلك بسبب قمة 

 .  0انجاز أفضللمبرامج التدريبية في تحقيق رًا شمستو  كفاءة الرياضي باعتباره مؤ االرتقاء ب إلىيساعد في التوصل 

                                           
 . 69, صد  0998نشر , لم, القاىرة , مركز الكتاب  طرق قياس الجيد البدنيمحمد نصر الدين رضوان ,  0

 . 50 – 50صد    , 0222كر العربي , , القاىرة , دار الف فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني ) الكتات الدم (بياء الدين سالمة ,  0

م و 422وانجاز ركض  تدريبية مقننة من الفارتمك في تطوير تحمل السرعة , تركيز حامض المبنيك في الدم أساليبتأثير شاكر الشيخمي ,  0
 62ص , 0220دكتوراه رير منشورة , جامعة بغداد , كمية التربية الرياضية ,  أطروحةم , 0522



( نقدداًل عددن حدداتم حسددين  إن االعتمددداد عمددى نددبض القمددب يعددد مقيدداس شددائع االسدددتخدام  0225ويشددير ) رحدديم رويددد , 

وتقددديري لمجيددد الرياضددي , اذ يمكننددا مددن خاللددو معرفددة الشدددة وتأثيرىددا عمددى عضددمة القمددب وىددذا يمثددل الصددورة الخاصددة 

الواقع عمى الالعب , كما إن االعتماد عمى معدل النبض فقط في تحديد شدة األداء بشكل موحد اليعطي بحمل التدريب 

الصيغة النيائية لالختبار , وذلك بسبب مشاكل كثيرة منيا الفروق الفردية وعميو فان استخدام اختبارات حامض الالكتيك 

تالفدي السدمبيات ووضدع معددالت جديددة لمتددريب , وىدذا ومعدل ضربات القمب يعطي أكثر دقة في التطور في التددريب و 

             4يتطمب أجراء اختبارات دورية لحامض الالكتيك ويفضل أن تكون كل ثالثة أو أربعة أسابيع

انددو تددزداد نسددبة حددامض الالكتيددك عندددما يددتم أداء التمرينددات المكثفددة التددي تكددون كافيددة  يددذكرف ( 0996)ىيددثم الددراوي ,  أمددا

 . 5د ن 002تسبب زيادة في معدل ضربات القمب فوق الن 

 نعبت كرة انسهت  2-1-2

تعتبر لعبة كرة السمة من الرياضات ذات الشعبة الواسعة إذ أنيا تأتي بعد لعبة كرة القدم من حيث كسدبيا لعددد كبيدر مدن 

أنيا تتطمب  أيا لعبة القوة والسرعة المتابعين ومن جانب أخر فان كرة السمة ىي ليست لعبة الميارة والرشاقة فقط بل اني

أداء بددني عدالي جددًا خددالل فتدرات المعدب األربعددة ويظيدر ذلدك بشدكل واضددد خدالل أداء العبدي كددرة السدمة لخطدط المعددب 

إن طبيعة العمدل البددني فدي كدرة السدمة ىدو  أيوكذلك التغير المستمر في طريقة أدائيم مابين السرعة  القصو  واليرولة 

عاليدددة ومتغيدددرة, إذ إن ىدددذه المتطمبدددات البدنيدددة التدددي زادت فدددي اآلوندددة األخيدددرة جددداءت لددديس فقدددط نتيجدددة عمدددل ذو شددددة 

التعددديالت القانونيددة األخيددرة التددي طددرأت عمددى المعبددة , بددل أن التقدددم العممددي الكبيددر فددي مجددال فسدديولوجيا النشدداط البدددني 

يولوجية لعمميدة التددريب , إذ أن تحقيدق االنجداز العدالي وكذلك عمدم التددريب الرياضدي الدذي سداعد فدي فيدم التكيفدات الفسد

في رياضة كرة السمة يتطمب إعداد بدنيا ومياريا وخططيا عمى مستو  عالي , إذا ما عممنا أن إلية العمل في كدرة السدمة 

 02دقيقددة لعددب مسددتمر , بينمددا أالن أصددبحت تمعددب بأربعددة فتددرات كددل منيددا  02كانددت تمعددب عمددى شددوطين كددل منيمددا 

                                           
, أطروحة دكتوراه , ريدر منشدورة , جامعدة بابدل , متر 0522ركض  وانجاز الفسيولوجية تبعض المتغيراتأثير تدريبات العتبة الفارقة في  ,رحيم رويد  4

 . 06, صد  0225

العددراق , : تقددويم البددرامج التدريبيددة عمددى وفددق بعددض المؤشددرات الكيميائيددة والفسددمجية لددد  العبددي الكددرة الطددائرة فددي ىيددثم عبددد الددرحيم محمددد  5
 . 07د  ص ,0996,كمية التربية الرياضية جامعة بغداد  –دكتوراه  أطروحة

 



دقددائق , وىددذا يعطددي مؤشددرا عددن أن شدددة العمددل ودرجددة الصددعوبة قددد تغيددرت فضددال عددن أن نسددبة مسدداىمة أنظمددة إنتدداج 

( إلى أن نسبة العمل إلدى  0984الطاقة أخذت تختمف عما كانت عمية سابقا . وفي ىذا الخصوص يشير ) ماك لين , 

( إلددى أن نسددبة مسدداىمة  0989مددا ) فددوكس وزمالئددو , . أ6( ذو شدددة عاليددة  0,7إلددى  0الراحددة فددي لعبددة كددرة السددمة ) 

% وبذلك يمكن أن تصنف رياضة كرة السمة عمى أنيا من الرياضدات الالىوائيدة وبدذلك فانيدا احدد 05النظام اليوائي ىو 

 7األلعاب التي يكون ىنالك تراكم لحامض الالكتيك في العضالت والدم بكميات كبيرة

 انذراساث انسابمت 2-2  

 ( 2223,  حًىدي عصاودراست  -  1- 2 – 2
  (8 )

 . 

تأثير جهد مختمف ألشواط مباراة كرة اليد في بعض المؤشـرات الوظيفيـة والبايوكيميائيـة لـدى بعـض العبـي دوري 
  النخبة

  : وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى
 إلنياء منيا . مستو  بعض المؤشرات الوظيفية والبايوكيميائية قبل بداية مرحمة الذىاب وبعد ا 
  . الفرق بين بعض المؤشرات البايوكيميائية بين الشوطين األول والثاني 

 وقد افترض الباحث:  
  توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية فدددي بعدددض المؤشدددرات الوظيفيدددة والبايوكيميائيدددة قبدددل بدايدددة مرحمدددة الدددذىاب وبعدددد

 اإلنياء منيا . 
 لبايوكيميائية بين الشوطين األول والثاني توجد فروق ذات داللة إحصائية في المؤشرات ا 

 أما المتغيرات المدروسة فيي :

 (( الكالسيوم ,  الصوديوم , البوتاسيوم , المغنيسيوم و الحديد , النبض , ىيموكموبين الدم)

فددي أمددا عينددة البحددث فقددد تكونددت مددن العبددي نددادي صددالح الدددين بكددرة اليددد المشددارك فددي دوري األنديددة السددبع المتقدمددة 
 العبا تم اختيارىم بالطريقة العمدية. 02دوري النخبة إذ بمغ عدد أفراد العينة 

 وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج من أىميا :

  الوظيفيددة والبايوكيميائيددة قبددل بدايددة مرحمددة الددذىاب وبعددد ىنالددك فددروق معنويددة ذات داللددة إحصددائية فددي المؤشددرات
 اإلنياء منيا . 

                                           
6 Maclean J. Refinement of Time-Motion study procedures . Unpublished masters , University of New 

Brunswick , 1984. 
7 Fox EL . Bowers RW , and Foss ML. The physiological basis of physical education and athletics . 

Dubuque , IA : Wm . C Brown Publishers , 1989 . 
جيد مختمف ألشواط مباراة كرة اليد في بعض المؤشرات الوظيفية والبايوكيميائية لد  بعض العبي دوري تأثير  , حمودي عصام نعمان (  8)

 .  0220, جامعة بغداد , رسالة ماجستير, النخبة
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 (  تأثير حمل المنافسة لمباراة كرة السمة عمى تركيز حامض الالكتيك بالدم) 

 الدراسة :  توقد ىدف
   تأثير حمل منافسة مباراة كرة السمة عمى نسبة تراكم حامض الالكتيك في الدم بعد الشوط األول 
 تراكم حامض الالكتيك في الدم بعد الشوط الثاني تأثير حمل منافسة مباراة كرة السمة عمى نسبة 

 :   وافترض الباحث
  يوجددد فددرق معنددوي فددي نسددبة تركيددز حددامض الالكتيددك فددي الدددم مددا بددين القياسددين القبمددي والبعدددي ولصددالد القيدداس

 البعدي .
               الشدوط األول , يوجد فرق معنوي في نسبة تركيز حامض الالكتيك بالدم ما بدين القياسدين البعدديين (

 نياية المباراة ( ولصالد الشوط األول . 

 ((تركيز حامض الالكتيك  ))المتغيرات المدروسة  أما 

( العبدين لكدرة السدمة خدالل  7عينة البحث فقد اشتممت عمى عينة اختيرت بالطريقدة العمديدة مكوندو مدن )  أما
 أدائيم لعدد من المباريات الرسمية . 

 لتي تم التوصل ألييا : ومن أىم النتائج ا 
  . وجود فروق إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي في نسبة تركيز حامض الالكتيك ولصالد القياس البعدي 

  وجددود فددروق إحصددائية بددين تركيددز حددامض الالكتيددك فددي نيايددة الشددوط األول وتركيددز حددامض الالكتيددك فددي نيايددة
 المباراة ولصالد نياية الشوط األول

 الشت انذراساث انسابمتين 2-2-3

لكل دراسة مشكمة وىدف تسعى إلى حميا وتحقيقيا وذلك عن طريق جممة من اإلجدراءات المنظمدة والمتسمسدمة والمدانع 
أن تكددون األىددداف فددي بعددض األحيددان متشددابية أو قريبددة مددن أىددداف دراسددة أخددر  , إذ إن األىددم مددد  الفائدددة التددي 

الحديثددة والمشددابية لمواقددع المجتمددع بالمزيددد مددن المعمومددات العمميددة  اضددي ورفدددهفددي المجددال الري تحققيددا تمددك األىددداف
مكانياتو التي يختمف عن باقي المجتمعات  الخاص فيو الن لكل مجتمع خصوصياتو وا 

 أوجه انتشابه 

 .إن كال الدراستين والدراسة الحالية ركزت عمى تأثير جيد المنافسة عمى المتغيرات الفسيولوجية 

  اسدددة عائدددد فضدددل والدراسدددة الحاليدددة العبدددي كدددرة السدددمة كعيندددة لمدراسدددة لمحصدددول عمدددى نتدددائج عدددن تركيدددز اختدددارت در
 دقيقة لعب (. 02× شوط  0حامض الالكتيك في الدم بعد المنافسة )

 فأوجه االختال 

                                           
, عمان ,  منشورة في مجمة جامعة اليرموكعائد فضل ممحم : تأثير حمل المنافسة لمبارة كرة السمة عمى تركيز حامض الالكتيك بالدم , ( 9)

0222  . 



 رة السدمة وكدذلك في الدراسة الحالية تم المقارنة بين االستجابات اآلنية لجيد المنافسة بعد األشواط األربعة لمباراة كد
شدوط  0دقيقة لعب( في حدين ركدزت دراسدة عائدد فضدل عمدى جيدد المنافسدة  02× شوط  0المباراة التي تمعب بد )

 دقيقة فقط . 02× 

  في دراسة عائد فضل تم المقارنة بين شوطي المباراة في تركيز حامض الالكتيك بينما الدراسة الحالية تطرقت إلى
بعة وكذلك شدوطي المبداراة وبدذلك تدم الحصدول عمدى معمومدات عمميدة أكثدر واقعيدة عدن المقارنات بين األشواط األر 

 دقيقة . 02× شوط  0جيد المنافسة الحالي ) بعد التعديل القانوني ( ومقارنتو مع الجيد 

  اخددتالف العينددات إذ أن الباحددث فددي الدراسددة الحاليددة اعتمددد عمددى العبددي األنديددة العراقيددة بينمددا دراسددة عائددد فضددل
اعتمدددت عمددى البيئددة األردنيددة وبددذلك تكددون المعمومددات التددي قدددمتيا الدراسددة الحاليددة قريبددة مددن المسددتويات العراقيددة 

 الحالية .

 

 

 ينهج انبحث:  -3-1

 حدد الباحث المنيج الوصفي كونو المنيج المالئم لحل مشكمة البحث وتحقيق أىدافو .       

 -يجًع وعٍنت انبحث : - 3-2

بكددرة السددمة وبالطريقددة العشددوائية تددم  0202نتخددب مددن محافظددة القادسددية لمعددام مجتمددع البحددث وىددم العبددوا مالباحددث  حدددد 

التي خاضيا أمام نادي التضامن ونادي الشرطة في بطولة المرحوم  المباراتين( األكثر مشاركة في 5اختيار الالعبين إلد ) 

والتدددي تأىدددل منتخدددب  االتحددداد العراقدددي المركدددزي لكدددرة السدددمةبأشدددراف  ميددددي عمدددي اكبدددر التدددي أقيمدددت فدددي محافظدددة القادسدددية

الشددرطة والالعبددين  أمدداممحافظددة القادسددية إلددى المبدداراة النيائيددة بعددد فددوزه عمددى نددادي التضددامن وخسددارتو المبدداراة النيائيددة 

ي, ضدياء نداوي, عمدي جنددنداظم , زيدد صدباح , منتظدر علمنتخب محافظة القادسية ىم )موفق جبار, حسنين عمي, بشار 

 .( , سييل جبار ميري , حسين طالب, أحمد عبد

 وسائم جًع انًعهىياث األجهسة انًستخذيت :  -3-3

 ممعب كرة السمة.  .0

 لقياس حامض الالكتيك.  Lactic pro meterجياز  .0

 ( . 5عدد ) ( ROSS MAX) جياز قياس النبض .0

 كرات السمة .  .4

 ميزان طبي الستخراج وزن الالعبين .  .5



  قياس األطوال .شريط قياس ل .6

 انتجربت االستطالعٍت  - 3-4

أجر  الباحث تجربة استطالعية عمى عينة من خارج مجتمع البحدث إذ قدام  7/5/0202الموافق  الخميسفي يوم 

فدي قاعدة األلعداب  صدباحا العاشدرةباجراء مبداراة وديدة بدين ندادي الرافددين ومنتخدب جامعدة القادسدية وذلدك فدي تمدام السداعة 

يددام عمددى الكددادر كددان الغددرض مددن التجربددة ىددو توزيددع المو  جامعددة القادسددية –كميددة التربيددة الرياضددية المغمقددة فددي الرياضددية 

كددل شددوط مددن أشددواط المبدداراة , نددات الدددم مددن الالعبددين بعددد نيايددة المسدداعد , فضدداًل عددن تحديددد أمدداكن الحصددول عمددى عي

 , معدل ضربات القمب(  L.Aوكذلك تدريب الكادر المساعد عمى استخدام أجيزة قياس )

 إجراءاث انبحث انًٍذانٍت  - 3-6

 اإلجراء انًختبري - 3-6-1

قام الباحث وبرفقة الكدادر المسداعد بقيداس المتغيدرات الفسديولوجية باسدتخدام تقنيدات حديثدة فدي القيداس إذ اسدتخدم  

باشدر مدن اإلبيدام توضدع عمددى والموضدحة تفاصديميا أدنداه , اذ يدتم اخدذ عيندة دم وبشدكل م  Lactic pro meterجيداز 

strip test   ثددا , وبعددد نيايددة كددل شددوط ولمجيدددين  62يددتم قددراءة العينددة والحصددول عمددى نتددائج مباشددر خددالل فتددرة زمنيددة

 جيد المنافسة. ل( يتم اخذ تمك القياسات , وذلك لمعرفة مقدار التأثير الفسيولوجي نتيجة 4×02( و )0×د02)

 وطرق انمٍاشانًتغٍراث انفسٍىنىجٍت  - 3-5

 : تم قيداس حدامض الالكتيدك فدي الددم وذلدك باسدتخدام جيداز  لٍاش حايط انالكتٍكLactic meter  والمبيندة صدورتو
نسدبة  Stripاألول يسدتخدم ألردراض التأكدد مدن قدراءة الجيداز إذ يوجدد فدي الدد  Stripإذ توجد ثالثة أندواع مدن الدد أدناه 

القراءة البد أن تكون النتيجة مطابقة لمتعميمات وخالف ذلك  دع الجياز فعنمن حامض الالكتيك مبينة في التعميمات م
Strip calibration  يوجددد الثددداني فيسدددمى  Stripاليمكدددن اعتمددداد النتدددائج , أمدددا الدددد 

( عمددددددددددددددددى  F5أن تظيددددددددددددددددر ) ( فعند القراءة البدد  F5فيو رقم عمى الشريحة النحاسية )
د الشاشددددددة إذ تسددددددتخدم ألرددددددراض معددددددايرة الجيدددددداز وبعدددددد Stripاالنتيددداء مدددن قدددراءة الدددد 

, إذ  حددددامض الالكتيددددك بالدددددم يددتم إدخددال الشددريحة الثالثددة التددي تسددتخدم لغددرض قيدداس 
يددتم الددوخز بددابرة خاصددة وفددي  وضددع الكحددول المعقمددة عمددى أبيددام الرياضددي بعدددىا  يددتم
عينددة الدددم بددالمرة األولددى ويددتم  ىددذا الخصددوص تشددير التعميمددات المرفقددة إلددى عدددم اخددذ 
وبالتالي يؤثر ذلك عمى نتائج  بدددددالمرة الثانيدددددة تجنبدددددا لظيدددددور أمدددددالح الالكتيدددددك أخدددددذىا 

يدددتم   Strip testعمدددى توضدددع  و حدددامض الالكتيدددك 62بعدد  القراءة بشدكل مباشدر
 . في األشكال أدناه وكما مبين مباشرة من الجياز ثانية



 جياز قياس حامض الالكتيك بالدم( يوضد  0الشكل ) 

 

 

 

 

 

 ضد خطوات الحصول عمى عينة دم الستخراج حامض الالكتيك( يو  0الشكل ) 
 

 

 

 

 
 (  strip test) ( يوضد الشرائد الخاصة بقراءة تركيز حامض الالكتيك في الدم 0الشكل )  

 

 : يددتم اسددتخدام جيدداز قيدداس معدددل ضددربات القمددب والددذي يوضددع عمددى رسددغ اليددد اليسددر   لٍاااش يعااذل ظاارباث انمهااب

 كة يتم قراءة معدل النبض بشكل مباشر وكما مبين في أدناه . وبشكل ثابت دون أي حر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ROSS MAXجياز قياس النبض والضغط المعصمي )( يوضد  4الشكل ) 



 اإلجراءاث انًٍذانٍت :  - 3-6-2

 ( دلائك : 12×شىط 4جهذ انًنافست )  - 3-6-2-1

اة بكرة السدمة وذلدك مدن خدالل متابعدة المباريدات التدي قام الباحث بالتعرف عمى مستو  التأثير الحقيقي لجيد المبار 

لعبيددا منتخددب فددي محافظددة القادسددية فددي بطولددة المرحددوم ميدددي عمددى اكبددر والتددي أقيمددت فددي محافظددة الديوانيددة . بحضددور 

ل أربعدة أنديدة وىدم )الشدرطة , الحمدة , التضدامن, منتخدب محافظددة القادسدية( وقدد اكتسدبت ىدذه المباريدات أىيمتيدا مدن خددال

الحضور الكبير لكل مدربي العراق بكرة السمة وكذلك أعضاء االتحداد المركدزي والتغطيدة اإلعالميدة الواسدعة وىدذا يعندي أن 

التددي بددذليا الالعبددين كددان بمسددتو  المباريددات الرسددمية لمدددوري . اذ لعبددت البطولددة بنظددام التسددقيط الفددردي ,  البدنيددةالجيددود 

مسداءًا 7.02السداعة  04/5/0202لى مدع ندادي التضدامن النجفدي يدوم الجمعدة الموافدق لعب منتخب الديوانية مبارتين االو 

أجددددر  الباحددددث قياسدددداتو  نقطددددة , ولددددذلك 48-52فددددوز منتخددددب محافظددددة الديوانيددددة نتيجددددة بوالتددددي انتيددددت نتيجددددة المبدددداراة 

وكدذلك   Lactic pro meterاز مسداءًا باسدتخدام جيد 6فدي تمدام السداعة الدد  الفسيولوجية قبل بدء المباراة ) وقت الراحدة (

قياسدددات معددددل ضدددربات القمدددب لجميدددع الالعبدددين وبعدددد كدددل شدددوط مدددن أشدددواط المبددداراة األربعدددة تدددم إجدددراء نفدددس االختبدددارات 

الفسدديولوجية بمسدداعدة الكددادر المسدداعد اذا اعتمددد الباحددث عمددى الالعبددين الخمسددة األكثددر مشدداركة فددي المبدداراة وىددم )موفددق 

ار ناظم, منتظدر عنداوي, ضدياء ميدري ( عممدًا إن عددد الالعبدين الكمدي الدذي اشدتركوا فدي المبداراة جبار , حسنين عمي, بش

( إال إن الخمسددة العبدين ىددم األكثدر اشددتراكًا فدي المبدداراة . أمدا المبدداراة الثانيدة التددي العبيدا منتخددب 02( مددن أصدل )7ىدم )

يائيددددة لمبطولددددة , والتددددي جددددرت يددددوم السددددبت الموافددددق محافظددددة القادسددددية فيددددي نددددادي الشددددرطة , إذ كانددددت ىددددي المبدددداراة الن

الساعة الخامسة عصرًا , إذ تم اخذ عينات الدم والقياسات معدل ضربات القمب بنفس اآللية التي جرت في  05/5/0202

ذ تدم إ 54-67األشدواط األربعدة اذ انتيدت ىدذه المبداراة بفدوز ندادي الشدرطة نتيجدة المباراة األولى سواء وقت الراحدة أو بعدد 

 8وقدد كدان عددد الالعبدين المشداركين اعتماد نفس الالعبين في المباراة االولى كونيم الالعبين األكثر مشاركة فدي المبداراة 

( كان اليتجاوز دقائق معدودة , كون الالعبين الخمسة األساسيين ىم 0( اذ إن تواجد الالعبين ال )02العبين من أصل )

  ظة الديوانية سيما أنيم يمثمون عدة أندية )الحدود , النجف , الرافدين( .من أفضل الالعبين في منتخب محاف

 

 



 دلٍمت (  22× شىط  2جهذ انًنافست)  3-6-2-2

إجراء مبداراة وديدة بدين  تم 05/5/0202بعد انتياء بطولة المرحوم ميدي عمي اكبر وذلك في يوم السبت الموافق 

عصدرًا اذ كاندت فتدرة  5السداعة  07/5/0202ي فدي يدوم االثندين الموافدق منتخب محافظة القادسية ونادي الشدرطة الرياضد

دقددائق بددين الشددوطين وقدداد المبدداراة حكمددين فقددط أي عمددى وفددق القددوانين  02دقيقددة وبفتددرة راحددة مقدددارىا  02الشددوط األول 

امي , ووليدد عددنان( عمدى السابقة لمعبة كرة السمة , وألرراض البحث العممي تم االتفداق مدع السدادة المددربين )طدالل العصد

الالعبين الخمسة األساسيين فقدط ويكدون االسدتبدال فدي حالدة وجدود إصدابة لدد  الالعبدين , وقدد تدم إجدراء القياسدات  إشراك

( عصرًا وكذلك بعد نياية كل شدوط مدن أشدواط المبداراة . أمدا المبداراة الثانيدة 4لالعبين قبل المباراة وذلك في تمام الساعة )

اء مباراة رسمية ودية بين منتخب محافظة الديوانية ونادي التضامن وذلك عمى قاعة شييد المحراب في محافظة فقد تم إجر 

 حيدث ( عصرًا وتدم إجدراء المبداراة بدنفس ظدروف المبداراة الوديدة األولدى تمامدًا مدن5النجف االشرف وذلك في تمام الساعة )

ب المبداراتين الدوديتين أىميتيدا مدن خدالل توقيدت إجرائيدا اذ كاندت ىدذه المباراة , وقد اكتسد وقتالالعبين المشاركين وكذلك 

الفترة ىي فترة انتقاالت الالعبين لمموسدم السدنوي الجديدد لدذلك فدان الالعبدين بدذلوا قصدار  جيددىم بغيدة التعاقدد مدع األنديدة 

 .  الحضور الجماىيريفضال عن توفير كل ما يخص أجواء المنافسة من حيث حكام الساحة والطاولة و  المتبارية

 انىسائم اإلحصائٍت :  3-7

 الوسط الحسابي  -0

 االنحراف المعياري  -0

 لمعينات المستقمة  Tقانون  -0

 )تحميل التباين(  Fاختبار  -4

  L.S.Dاختبار اقل فرق معنوي  -5

 

 

 

 

 



 عرض النتائج ومناقشتها 4-
 ( 4جدول ) 

 5× لعب  دقيقة 53) قبل وبعد جهد المنافسة فسيولوجيةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات ال
 شوط (

 المتغيرات
 الشوط الثاني الشوط األول وقت الراحة

 ع س ع س ع س
 2.668 170.3 3.7431 172.7 3.126 64 د/النبض ن

 0.702 5.73 0.582 6.38 0.188 1.297 مممول  /حامض الالكتيك

ضربات القمب وقت الراحة وبعد الشوطين األول والثاني لجيد المنافسة األول  ( الوسط الحسابي لمعدل 0يبين الجدول ) 
,  1.72( وبانحرافات معيارية قدرىا )  710.1,  712.1,  46إذ بمغ عمى التوالي )  شوط ( 5× لعب  دقيقة 53) 

وبعد الشوطين األول  ( كما يبين الجدول الوسط الحسابي لتركيز حامض الالكتيك بالمممول وقت الراحة 2.44,  1.16
 (  0.10,  0.38,  0.788( وبانحرافات معيارية قدرىا )  3.11,  4.18,  7.21والثاني إذ بمغ عمى التوالي ) 

 ( 5جدول ) 
 أشواط ( 7× دقيقة لعب  43)  ة قبل وبعد جهد المنافسةيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات الفسيولوجي

 المتغيرات
 الرابعالشوط  الثالثالشوط  الشوط الثاني الشوط األول وقت الراحة

 ع س ع س ع س ع س ع س

 2.311 173.7 3.204 171.6 2.403 184 2.309 178 3.126 64 د/النبض ن

حامض 
 0.209 6.78 0.312 6.97 0.3405 8.14 0.369 7.59 0.171 1.34 مممول/الالكتيك

 

 43) بي لمعدل ضربات القمب وقت الراحة وبعد األشواط األربعة لجيد المنافسة الثاني ( الوسط الحسا 0يبين الجدول ) 
( وبانحرافات معيارية قدرىا  711.1,  717.4,  786,  718,  46إذ بمغ عمى التوالي )  ( أشواط 7× لعب  دقيقة

ض الالكتيك بالمممول وقت ( كما يبين الجدول الوسط الحسابي لتركيز حام2.00,  1.20,  2.60,  2.10,  1.72) 
( وبانحرافات معيارية قدرىا 4.18,  4.11,  8.76, 1.31,  7.16الراحة وبعد األشواط األربعة إذ بمغ عمى التوالي ) 

 (0.717  ,0.141  ,0.160  ,0.172  ,0.201 ) 

 

 

 



 ( 6جدول ) 
الدم ( وقت الراحة وبعد جهد  PH –النبض  –ممتغيرات ) حامض الالكتيك ل المحسوبة والجدولية Fقيمة يبين 

 شوط ( 5× لعب  دقيقة 53المنافسة ) 

 نمصدر التباي المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

( Fقيمة)

 المحسوبة

قيمة 

(F )

 الجدولية

 الداللة

حامض 

 الالكتيك

 76.518 2 153.036 بين المجوعات
264.33 

 

 

 

0 

 

 0.289 27 7.816 داخل المجموعات

 النبض
 38535.2 2 77070.47 بين المجوعات

3739.9 

 10.304 27 278.2 داخل المجموعات 

) وقت  الثالثة االختباراتبين  بالدم لتركيز حامض الالكتيك( المحسوبة والقيمة الجدولية F( قيمة ) 0 الجدول ) يبين
( والقيمة الجدولية بمغت )   (  246.11( المحسوبة )Fغت قيمة ), إذ بم الراحة , بعد الشوط األول , بعد الشوط الثاني (

( , وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية لذلك توجد 07,  0( وبدرجة حرية ) 2.25عند مستو  داللة )
 االختباراتبين  قمبلمعدل ضربات ال( المحسوبة والقيمة الجدولية Fقيمة ) كما يبن الجدول. االختباراتفروق معنوية بين 

( والقيمة 3739.9( المحسوبة )F, إذ بمغت قيمة ) ) وقت الراحة , بعد الشوط األول , بعد الشوط الثاني ( الثالثة
( , وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة 07,  0( وبدرجة حرية ) 2.25)   ( عند مستو  داللة )   الجدولية بمغت

.ولما كانت ىذه الوسيمة اإلحصائية ال تعطينا أي من االختبارات  االختباراتمعنوية بين الجدولية لذلك توجد فروق 
لممقارنات البعدية والجدول رقم )   ( يوضد   ( L.S.Dاختبار ) األفضل من بين تمك االختبارات , لذلك استعمل الباحث 

 ذلك . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( 7جدول ) 
الدم ( وقت الراحة وبعد جهد  PH –النبض  –ممتغيرات ) حامض الالكتيك ل (  L S Dيبين نتائج أقل فرق معنوي ) 

 شوط ( 5× لعب  دقيقة 53المنافسة ) 

 األوساط الحسابية المجاميع المتغيرات
 فرق

 األوساط

 L.S.Dقيمة 

3.38 

حامض 

 الالكتيك

 

5.083 4.18 – 7.21 4بعد ش –وقت الراحة 
*
 

0.697 

 
4.433 3.11 – 7.21 5بعد ش –وقت الراحة 

*
 

 0.65 3.11 – 4.18 5بعد ش – 4بعد ش

 النبض

 

108.7 712.2 – 46 4بعد ش –وقت الراحة 
*
 

4.165  

106.3 710.1 – 46 5بعد ش –وقت الراحة  
*
 

 2.4 710.1 –712.2 5بعد ش – 4بعد ش
 

 

خاصة بحامض الالكتيك ومعدل ضربات ( ان ىنالك فروقا معنوية بين القياسات وقت الراحة ال4يتبين من الجدول )
القمب , وىذا يعني ان اجيزة الجسم تواجو المتطمبات الخاصة بالجيد البدني من خالل زيادة نشاطيا لغرض توفير الكمية 
الكافية من االوكسجين وكذلك مركبات الطاقة العالية . كما يبين الجدول ان تركيز حامض الالكتيك ومعدل ضربات القمب 

مى في الشوط االول مقارنة بالشوط الثاني وىذا يعني ان ان سرعة الرياضي تنخفض في الشوط الثاني ويساىم كانت اع
 النظام اليوائي بنسبة اعمى مقارنة بالشوط االول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ( 8جدول ) 

 43المنافسة ) النبض( وقت الراحة وبعد جهد  –ممتغيرات ) حامض الالكتيك ل المحسوبة والجدولية Fقيمة يبين 
 ط (اشو أ 7× لعب  دقيقة

 نمصدر التباي المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

( Fقيمة)

 المحسوبة

قيمة 

(F )

 الجدولية

 الداللة

حامض 

 الالكتيك

 75.595 4 302.381 بين المجوعات
891.9 

 

 3 
 0.08476 45 3.814 داخل المجموعات

 النبض
 25683.78 4 102735.1 بين المجوعات

3518.3 

 7.3 45 328.5 داخل المجموعات 

 
) وقت الراحة ,      القياساتبين  بالدم لتركيز حامض الالكتيك( المحسوبة والقيمة الجدولية F( قيمة ) 5 الجدول ) يبين

( والقيمة  891.9( المحسوبة )Fذ بمغت قيمة ), إ بعد الفترة األولى , بعد الفترة الثانية , الفترة الثالثة , الفترة الرابعة (
( , وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة 07,  0( وبدرجة حرية ) 2.25الجدولية بمغت )   ( عند مستو  داللة )
لمعدل ضربات ( المحسوبة والقيمة الجدولية Fقيمة ) كما يبن الجدول. القياساتالجدولية لذلك توجد فروق معنوية بين 

, إذ بمغت قيمة  ) وقت الراحة , بعد الفترة األولى , بعد الفترة الثانية , الفترة الثالثة , الفترة الرابعة ( القياساتبين  لقمبا
(F( المحسوبة )والقيمة الجدولية بمغت1378.1 )   ( عند مستو  داللة )   (وبما 07,  0( وبدرجة حرية ) 2.25 , )

.ولما كانت ىذه الوسيمة اإلحصائية  القياساتقيمة الجدولية لذلك توجد فروق معنوية بين أن القيمة المحسوبة أكبر من ال
لممقارنات  ( L.S.Dاختبار ) ال تعطينا أي من االختبارات األفضل من بين تمك االختبارات , لذلك استعمل الباحث 

 ( يوضد  ذلك .  6البعدية والجدول رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 (  9جدول ) 

لعب  دقيقة 43وقت الراحة وبعد جهد المنافسة )( لمتغير ) حامض الالكتيك (   L S Dأقل فرق معنوي )  يبين نتائج
 ط(اشو أ 7× 

المتغيرات
 

 األوساط الحسابية المجاميع
 فرق

 األوساط

 L.S.Dقيمة 

3.38 

حامض 

 الالكتيك

 

6.25 1.31 – 7.16 0بعدش -قبل الجيد 
*
 

0.370  

 

6.8 8.76 – 7.16 0بعدش -قبل الجيد 
*
 

5.63 4.11 – 7.16 0بعدش -قبل الجيد 
*
 

5.44 4.18 – 7.16 4بعدش -قبل الجيد 
*
 

0.55 8.76 – 1.31 0بعدش -0بعد ش
*
 

0.62 4.11 – 1.31 0بعدش -0بعد ش
*
 

0.81 4.18 – 1.31 4بعدش -0بعد ش
*
 

1.17 4.11 – 8.76 0بعد ش -0بعد ش
*
 

1.36 4.18 – 8.76 4بعد ش -0بعد ش
*
 

 0.71 4.18 – 4.11 4بعد ش -0بعد ش
 

 

,  0( مقارنة بالفترات )  0,  0( ان تركيز حامض الالكتيك كان في أعمى مستوياتو خالل الفترتين ) 6يبين الجدول )
ب ولذلك ( وىذا يعني ان الالعب يبذل جيدا اكبر خالليا الن تراكم الحامض لم يصل إلى مستويات اليتحمميا الالع 4

( تبطأ سرعة الالعب وبذلك ينخفض تراكم الحامض في  4,  0يعمل بسرعة عالية وبنظام الىوائي , بينما الفترتين ) 
 العضمة والدم أي تزداد نسبة مساىمة النظام اليوائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( :جدول ) 
 7× لعب  دقيقة 43جهد المنافسة )وقت الراحة وبعد (  النبضلمتغير ) (   L S Dيبين نتائج أقل فرق معنوي ) 

 ط(اشو أ

المتغيرات
 

 األوساط الحسابية المجاميع
 فرق

 األوساط

 L.S.Dقيمة 

3.38 

 النبض

 

114 718 – 46 0بعدش -قبل الجيد 
* 

3.441  

 

120 786 – 46 0بعدش -قبل الجيد 
* 

107.6 717.4 – 46 0بعدش -قبل الجيد 
*
 

109.7 711.1 – 46 4بعدش -قبل الجيد 
*
 

6 786 – 718 0بعدش -0بعد ش
*
 

6.4 717.4 – 718 0بعدش -0بعد ش
*
 

4.3 711.1 – 718 4بعدش -0بعد ش
*
 

12.4 717.4 – 786 0بعد ش -0بعد ش
*
 

10.3 711.1 – 786 4بعد ش -0بعد ش
*
 

 2.7 711.1 – 717.4 4بعد ش -0بعد ش

( وىذا  4,  0( مقارنة بالفترات  )  0,  0أعمى مستوياتو خالل الفترتين ) ( أن معدل النبض كان في 6يبين الجدول )
يعني أن الالعب يبذل جيدا اكبر خالليا أي ان قمب الرياضي يستطيع  مواكبة سرعة العمل وتوفير الكمية الكافية من 

ض معدل النبض أي تزداد نسبة ( تبطأ سرعة الالعب وبذلك ينخف 4,  0األوكسجين لمعضالت العاممة , بينما الفترتين ) 
 مساىمة النظام اليوائي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (  ;جدول ) 
المحسوبة بين القياس نهاية الشوط األول ونهاية المباراة  Tيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

 لجهدي المنافسة

 الوسط الجيد الفترة المتغيرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

T لداللةا  

 النبض

نياية الشوط 
 األول

 3.7431 172.7 د 20×2جهد 
 معنىي 8.03

 2.4037 184 د 70×6جهد

 نياية المباراة
 2.6687 170.3 د 20×2جهد 

 معنىي 3.04
 2.3118 173.7 د 70×6جهد

حامض 
الالكتيك 
 مممول

نياية الشوط 
 األول

 0.5827 6.38 د 20×2جهد 
 معنىي 8.24

 0.3406 8.14 د 70×6جهد

 نياية المباراة
 0.7025 5.73 د 20×2جهد 

 معنىي 4.52
 0.2098 6.78 د 70×6جهد

 70×6جهد د لعب و بعد 20×2جهد بعد )  نياية الشوط األول لمعدل ضربات القمب( الوسط الحسابي  8يبين الجدول ) 

المحسوبة  Tوقد بمغت قيمة ,  (2.4037,  3.7431ره )وبانحراف معياري مقدا عمى التوالي (184,  172.7( اذ بمغ ) د
وىذا يعني وجود فروق معنوية ولصالد  2.25( مستو  داللة   0.02( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  8.03)

 د لعب و بعد 20×2جهد بعد   لمعدل ضربات القمبالوسط الحسابي  كانفقد  أما نهاية المباراة . د 70×6جهد
 Tوقد بمغت قيمة ,  (2.4037,  3.7431وبانحراف معياري مقداره ) عمى التوالي (173.7,  170.3)  د 70×6جهد

وىذا يعني وجود فروق معنوية  2.25( مستو  داللة    0.02( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  3.04المحسوبة )
د لعب و  20×2جهد بعد )  نياية الشوط األول بالدم لتركيز حامض الالكتيكالوسط الحسابي  أما. د 70×6جهدولصالد 

وقد بمغت ,  (0.3406,  0.5827وبانحراف معياري مقداره ) عمى التوالي (8.14,  6.38( إذ بمغ ) د 70×6جهد بعد
وىذا يعني وجود  2.25( مستو  داللة    0.02( وىي اكبر من القيمة الجدولية البالغة )  8.24المحسوبة ) Tقيمة 
جهد بعد  لتركيز حامض الالكتيك بالدمالوسط الحسابي  كانفقد  أما نهاية المباراة . د 70×6جهدمعنوية ولصالد  فروق

وقد ,  (0.2098,  0.7025وبانحراف معياري مقداره ) عمى التوالي (6.78,  5.73)  د 70×6جهد د لعب و بعد 20×2
وىذا يعني  2.25( مستو  داللة    0.02لية البالغة )  ( وىي اكبر من القيمة الجدو 4.52المحسوبة ) Tبمغت قيمة 

 . د 70×6جهدوجود فروق معنوية ولصالد 
( أن ىنالك تباين في قيم المتغيرات الفسيولوجية ) معدل ضربات القمب ,   7,  6,  5,  4,  0كما تبين الجداول ) 

 02×  4د ( أو )  02×  0د جيد المنافسة ) حامض الالكتيك بالدم ( بين أشواط مباراة كرة السمة سواء كان ذلك بع
د ( , وير  الباحث أن سبب ذلك التباين يعود إلى أن أي أداء بدني ميما كان نوعو وطبيعة العمل فيو فانو يؤدي إلى 
تغيرات ) زيادة ( في معدل ضربات القمب خالل الدقيقة وان ىذا التغير يحدث بغية إمداد العضالت العاممة والجسم 



كسجين الكافي إلتمام العمل العضمي وتكون الزيادة في آلية عمل القمب تبعا لدرجة صعوبة العمل البدني ) شدة باألو 
األداء ( وكذلك السرعة التي يؤد  بيا فضال عن الفترة الزمنية لمعمل وىذا يعتبر من العوامل المؤثرة في عمل القمب أثناء 

كمما ارتفعت شدة  معدل ضربات القمب يرتفعالجيد الرياضي  أداء و عند( إلى ان 1984الجيد البدني ويؤكد ) فوكس , 
 ئيمدا نبضة / دقيقة لد  عدد من الرياضيين عند ( 002من) أكثر إلىويصل ىذا المعدل  األداءالمجيود ومدة دوام 
سرعة العمل خالل  , وىذه إشارة إلى التباين في مستو  العمل خالل األشواط , فقد نالحظ أن 02مجيودًا ذا شدة عالية

( الن الالعب  4,  0الفترات األولى من المباراة تكون أعمى مما ىو عمية في الشوط الثاني من المباراة أو الفترتين ) 
يكون متييأ فسيولوجيا ونفسيا ألداء العمل العضمي ولكن عندما تحدث تراكمات لمخمفات الطاقة وحدوث نقص في كمية 

إلى حدوث التعب أو انخفاض سرعة األداء , ويصاحب ذلك انخفاض في معدل ضربات األوكسجين  فان ذلك سيؤدي 
القمب بما يتالءم و سرعة الجيد البدني المؤد  .أما بالنسبة لممتغير البيوكيميائي الميم جدا وىو حامض الالكتيك الذي 

( إلى أن  0995يشير) بيولي وزمالئو , يعد مؤشرا عن نظام الطاقة الذي يعمل خالل األداء الحقيقي لمعبة كرة السمة إذ 
, فنالحظ أن  44مستو  حامض الالكتيك في الدم ربما يزودنا بمعمومات ميمة عن الطاقة الناتجة من النظام الالكسجيني

ىذا المتغير يرتبط ىو األخر بالفترة الزمنية لألداء وكذلك السرعة المؤداة فضال عن كمية األوكسجين المتوفرة في العضمة 
تفاعل وعندما يكون ىنالك كمية  00نالحظ أن سرعة العمل تؤدي إلى حدوث تراكم لحامض البايروفيك خالل الد ف

وتنتج الطاقة الكافية إلتمام العمل العضمي ولكن عندما تكون    ATPأوكسجين كافية في العضمة فانو يتم إعادة الد 
كميات كبيرة فان ذلك سيؤدي إلى اتحاد البايروفيك مع ايون ايونات الييدروجين المتحررة من أكسدة السكر الىوائيا ب

الييدروجين ليكون حامض الالكتيك , وسبب ذلك يعود إلى عدم مقدرة الميتوكوندريا في إدخال ايون الييدروجين المتحرر 
فعاليات الرياضية ذو إلى السمسمة التنفسية وىذا يحدث في الفعاليات ذو الشدات العالية  ولعبة كرة السمة واحد من ىذه ال

العمل البدني بالسرعات المتغيرة , أما عن سبب التباين بين األشواط فير  الباحث إن ارتفاع حامض الالكتيك يؤدي إلى 
زيادة حامضية الدم األمر الذي يؤدي إلى حدوث تغير في الميكانيزمية لمعضالت العاممة من خالل بطء وصول اإلشارة 

يونات الموجبة والسالبة ونشاط إنزيمات األكسدة الالىوائية .... الخ مما يؤدي إلى بطء الحركة العصبية وكذلك حركة اال
أي تنخفض نسبة مساىمة العمل الالاوكسجيني باتجاه العمل االوكسجيني وىذا يعني توافر كمية كافية من األوكسجين 

نالحظو خالل األشواط األخيرة لجيدي المنافسة  مما يؤدي إلى انخفاض تراكم حامض الالكتيك في العضمة والدم وىذا ما
د ( أي إن انخفاض التراكم يكون عمى حساب سرعة األداء وىذا مؤشر عن الحالة البدنية  02×  4د ( أو )  02×  0) 

ريسان ألفراد عينة البحث الذين بحاجة إلى تطوير الكفاءة البدنية لمواجية التعب البدني الناتج من جيد المنافسة , وير  )
( مقارنة بمستو  الراحة سييبط نشاط العديد من األنزيمات  2.0بأكثر من )  PHانخفاض قيمة ( أن  0999خريبط , 

وبالدرجة األساسية الفسفورية التي تراقب التفاعل األساسي لتحمل السكر . لذلك ستنخفض سرعة تحمل السكر ويؤدي 
عادة الحماية فييا وتسوء عممية نقل اإلشارة من إلى حدوث خرق لنشاط الخاليا الع PHانخفاض قيمة  لى نمو وا  صبية وا 

في نشاط المايوسين وستيبط بسرعة  ATPaseاالدينوزين  ثالثي فوسفاتيالعصب إلى العضمة وكما ينخفض تأثير أنزيم 

                                           
10 Fox , E , L: sport physiology , Saunders College publishing company , Japan . 1984.   
11 Beaulieu p , Ottoz H , Grange C , Thomas J and Bensch C . Blood lactate levels of during competition. Br 

J sport Med 1995 ; 80 -84 . 



 Osmoticusويسبب التركيز العالي لحامض الالكتيك في الخاليا العصبية مضاعفة الضغط التناضحي)  ATPأنشطار 

 . 45( فييا مما يسبب انتفاخيا , وتضغط الخاليا المنتفخة عمى نياية األعصاب مما قد يسبب ظيور ألم في العضالت 
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 د ., ص 0999,  , دار الشروق , عمان  نتحميل الطاقة الحيوية لمرياضييريسان خريبط ,  



 
المتغيرات الفسيولوجية  أما بالنسبة إلى المقارنة بين جيدي المنافسة في المتغيرات الفسيولوجية المدروسة فير  الباحث ان

كتيك , معدل ضربات القمب ( واحدة من أىم المؤشرات التدريبية التي يمكن من خالليا تقييم قيد الدراسة ) حامض الال
المستو  البدني والفسيولوجي لمفرد الرياضي , فضال عن تحديد درجة صعوبة األداء أو نوع النشاط البدني الممارس , إذ 

ات التدريبية بناء عمى معدل النبض وكذلك حددوا أن عمماء الفسيولوجي والتدريب الرياضي وضعوا تقسيماتيم لشدة الوحد
تدريباتيم الخاصة بكل فعالية معتمدين عمى تركيز حامض الالكتيك عندما يكون اقل أو أعمى من مستو  العتبة 

عمميًا استخدامو في تقننين حمل التدريب والتعرف عمى  أمكنونظرًا لسيولة قياس معدل ضربات القمب , فقد الالكتيكية 
مالئمة الحمل لمستو  الحالة التدريبية لالعب وفترة استعادة الشفاء وتقننين فترات الراحة البينية خالل التدريب الفتري مد  

ارتباط  إلى ( 0990ويشري ) أبو العال ومحمد نصر الدين ,  , وكذلك تحديد شدة الحمل المالئمة تبعًا لمعدل القمب ,
والعتبة الفارقة الالىوائية  األوكسجينالميمة مثل , معدل استيالك  األخر وجية معدل القمب بكثير من العمميات الفسيول

النشاط الرياضي , حيث توجد عالقة طردية بين معدل القمب وبين شدة الحمل البدني , فيكون الحمل ذا شدة  أثناءوريرىا 
( ضربة /  082ل القمب اكثر من ) ( ضربة / دقيقة , وعند زيادة معد 002)   كان معدل القمب اقل من  إذامنخفضة 

. لذلك فعند مالحظ الشكميين )    ( يتبين الفروق الواضحة بين جيدي  46شدة أقصىدقيقة فأن ىذا الحمل يعتبر 
المنافسة بكرة السمة من حيث مستو  التأثير الفسيولوجي عمى أجيزة الجسم إذ نالحظ أن معدل ضربات القمب وتركيز 

بشكل طردي وىذا أمر متفق عميو الن زيادة معدل ضربات القمب يعني زيادة شدة وسرعة األداء حامض الالكتيك تسيران 
( مع مقياس معدل ضربات 022×  02ويشير ) طمحة حسام الدين ( إلى أن ) كونكوني ( في اختبار تزايد السرعة ) 
( ترتبط  HRن مالحظة أن ) إذ يمك ,القمب ونسبة حامض المبنيك لوحظ أن ىذه النقطة تحدث مع سرعات عالية 
مممول ( وىذه النتائج مع نتائج معدالت  4ارتباطا وثيقا بما يسمى بحالة ثبات تركيز حامض المبنيك أو استقراره عند ) 
, وىذا يحتم عمى الجسم إنتاج المزيد من  04القمب من الممكن أن تستخدم في متابعة وتقويم تدريبات التحمل في السباحة

( يتبين لو أن التعديالت القانونية التي طرأت عمى وقت المباراة بكرة   8,  7تيك  فالذي يتتبع الشكمين  )  الطاقة والالك
السمة أثرت وبشكل كبير عمى أجيزة الجسم من خالل زيادة العبء البدني عمى الالعبين إذ إن تغيير ارمب مواد القانون 

عالية وحتم عمى الالعبين العمل الدفاعي واليجومي بسرعة  من زمن اليجمة وكذلك زمن المعب اكسب المعبة سرعة
وبشدات عالية األمر الذي يضيف عمى أجيزة الجسم عبأ إضافي وىو تراكم المزيد من حامض الالكتيك في العضالت 
م والدم الن الالعب يؤدي الميارات والواجبات الخططية داخل الممعب بفترات متقطعة وليذا يكون العمل موجيا بنظا

شوط ( فان العمل  0×  02% من خالل أكسدة السكر الىوائيا . أما بالنسبة لجيد المنافسة ) 85الطاقة الالىوائي بنسبة 
دقيقة متواصمة وبسرعات عالية ومتغيرة فان ىذه الفترة الزمنية تحتم عمى أجيزة الجسم إلى زيادة نسبة إشراك  02لفترة 

دقيقة  أي أن الجسم ال يستطيع مواجية زيادة  02و عندما يكون زمن الشوط النظام اليوائي بشكل اكبر مما ىو عمي
التراكم والتغيير في حامضية الدم لفترة زمنية طويمة لذلك يمجا الجسم إلى أن تكون السرعة في األداء أبطء وىذا ينعكس 

                                           
 . 060-060دص    ,  0990ة , دار الفكر العربي, القاىر  , فسيولوجيا المياقة البدنية ,العال احمد , احمد نصر الدين رضوان  أبو 00
 . 509, ص  0999,  0, مركز الكتاب لمنشر , القاىرة , ط الموسوعة العممية في التدريب ) التحمل (طمحة حسام الدين وآخرون ,  04



األداء داخل الممعب يؤد   عمى زيادة معدل ضربات القمب , إذ انو يتناسب بشكل طردي وسرعة األداء أي كمما كان
بسرعات عالية فان ذلك يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القمب  ليواجو متطمبات األداء وعندما يكون األداء أبطء يحدث 

( لمعضالت والدم يؤدي إلى PH( إلى أن خفض األس الييدروجيني ) 0982العكس .وقد أشار ) ىالتمان وزمالئو , 
نزيم PFK م الالكسجيني وذلك بسبب خفض نشاط كل من إنزيم الفوسفوفركتوكينيز ) الحد من إنتاج الطاقة بالنظا ( وا 

. وىذا ما تبين لنا عند مقارنة معدل ضربات القمب بين الجيدين , إذ نالحظ أن الفروق معنوية بين الجيدين 48الفسفوريميز
س عمى تراكم حامض الالكتيك الذي اشرنا أشواط ( األمر الذي انعك 4× د  02( ولصالد جيد المنافسة ) 8في الجدول )

سابقا إلى انو يتناسب بشكل طردي مع شدة األداء وسرعة العمل أثناء المباراة وىذا يمكن مالحظتو من خالل الفروق 
,  0أشواط سواء كان ذلك بعد الفترتين )  4× د  02( والتي كانت لصالد الجيد  8المعنوية التي ظيرت في الجدول ) 

( أن تراكم حامض الالكتيك يعطي إشارة  0996(  وفي ىذا الخصوص ير  )المبرت وكوستل ,  4,  0( أو )  0
واضحة عن شدة حمل التمرينات التي يؤدييا الرياضي , فكمما كانت نسبة الحامض عالية كمما كانت الشدة عالية 

برامجيم وخططيم التدريبية وفق . ومما تقدم ذكره يمكن القول انو يتوجب عمى المدربين تعديل 49والعكس صحيد 
 02المعطيات الجديدة بما يتالءم مع نوع التعديالت التي طرأت عمى لعبة كرة السمة , إذ ان الالعب خالل الفترة    ) 

دقائق ( يبذل سرعات عالية وبشكل متغير تتركز مابين اليرولة والسرعة القصو  في تنفيذ الواجبات الخططية بالكرة أو 
ضال عن القفزات العديدة التي يؤدونيا خالل المباراة وليذا فان ذلك  الجيد البدني يكون بعدم كفاية األوكسجين بدونيا , ف

األمر الذي يؤدي إلى زيادة العبء الفسيولوجي عمى الرياضي من خالل زيادة ) معدل ضربات القمب , حامض 
العمل في ظل ىذه الظروف التي يواجييا الالعب أثناء الالكتيك ( . وليذا البد أن تكون خططيم التدريبية تركز عمى 

 المباراة وفق التعديالت القانونية األخيرة .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
15 Hultman E and Sahlin K. Acid-base balance during exercise. Exercise and Sport Science Reviews ,1980, 

p 41-128 . 
16 Lambert PG and Costilla DL . Sub maximal blood lactate and Heart rate measurements as indicators of 

training status in college distance runners . J Strength cond Res 1996 ; p93-97 . 



             
 ( 7الشكل ) 

 يوضد األوساط الحسابية لمعدل ضربات القمب نياية الشوط األول والمباراة ) بعد الجيدين (

                                                                                                                                   
 ( 8الشكل ) 

 يوضد األوساط الحسابية لتركيز حامض الالكتيك نياية الشوط األول والمباراة ) بعد الجيدين (
 

 االستنتاجات 3-7 

 يمي : في ضوء النتائج توصل الباحث إلى عدة استنتاجات وكما 
شوط ( في تركيز حامض الالكتيك ومعدل ضربات القمب بشكل متباين , إذ إن  0× د  02يؤثر جيد المنافسة )  .0

 مقدار التأثير لمشوط األول اكبر منيا في الشوط الثاني .



أن  ىنالك تباين في تركيز حامض الالكتيك بالدم ومعدل ضربات القمب بين الفترات األربعة بكرة السمة , إذ تبين .0
الفترتين األولى والثانية أكثر تأثير عمى أجيزة الجسم نظرا لزيادة التراكم وارتفاع النبض مقارنة بالفترتين الثالثة 

 والرابعة .

االعتماد عمى األكسدة الالىوائية لمكموكوز تكون بنسبة أعمى خالل الفترات األولى في مباراة كرة السمة سواء كان ذلك  .4
 الفترتين األولى والثانية ( ويتضد ذلك من الزيادة في المتغيرات الفسيولوجية . في ) الشوط األول أو 

شوط ( من  0× د  02أشواط ( أكثر شدة وتأثير عمى أجيزة الجسم من جيد المنافسة )  4× د  02جيد المنافسة )  .5
 راكم في العضمة والدم .خالل االعتماد الكمي عمى األكسدة الالىوائية إلنتاج الطاقة الذي يؤدي الى زيادة الت

 

 التىصيات 3-2

 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج يوصي الباحث األتي :
عمى المدربين األخذ بنظر االعتبار النتائج التي تم التوصل ليا خالل الدراسة الحالية التي تعطي مؤشرات حقيقية عن  .0

 جيد المنافسة الحالي .

عبي كرة السمة في ضوء المعمومات العممية التي تم التوصل ليا , وذلك من تعديل برامج التدريب الخاصة باعداد ال .4

 خالل تطوير العمل الالىوائي الالكتيكي بنسبة أعمى مما كان عميو .

إجراء فحوصات دورية لممتغيرات الفسيولوجية التي تعطي مؤشرا عن الحالة التدريبية لالعبين بغية تقويم الخطط  .5

 جيو عمميم بشكل يتالءم ونوع المجيود الذي يبذلو الالعب في المنافسة .التدريبية لممدربين وتو 

  المصادر
 0990, القاىرة , دار الفكر العربي,  فسيولوجيا المياقة البدنية ,العال احمد , احمد نصر الدين رضوان  أبو.   

  , 0222ة , دار الفكر العربي , , القاىر  فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني ) الكتات الدم (بياء الدين سالمة 

   حمودي عصام نعمان , تأثير جيد مختمف ألشواط مباراة كرة اليد في بعض المؤشرات الوظيفية والبايوكيميائية لد
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