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 ملخص الرسالۀ

)تأثیر األسلوب المنتظم والعشوائي لتعویض السوائل في بدایة زمن التعرق ونسبة 
المفقود والمستهلك وبعض المتغیرات الفسیولوجیة خالل الجهد البدني القصوي لالعبي 

کرة السلة الناشئین (  

الباحث    
علي هزاع شبیلي 

المشرفة
د. رانیا مهنا

الجهد البدني  فيهدفت الرسالة الى التعرف على اي األزمنة المختلفة افضل في تعويض السوائل ت
المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وتحقيق اهدافه وحل  ستعمالتم اقد و لالعبي كرة السلة الناشئين ،

) ١٢ينة فقد شملت العبي منتخب محافظة القادسية للناشئين بكرة السلة والبالغ عددهم (مشكلته ،أما بالنسبة للع
أما بالنسبة  ) ،٦٣,٥٠( ما بالنسبة للوزن فقد كان متوسطهمأ) ١٧- ١٥( العبا وقد بلغ متوسط االعمار

لناتج القلبي للمتغيرات المدروسة فقد شملت متغيرات القلب والمتمثلة بمعدل ضربات القلب وحجم الضربة وا
وكذلك كمية السائل المستهلك وكمية السائل المفقود والتغير في حجم  ومؤشر االنقباض وكمية الدم المدفوعة ،

وقد تم اجراء التجربة الرئيسية  بالزما الدم ولزوجة الدم ونسبة الهيموكلوبين ودرجة الحرارة والوزن ،
متغيرات القلب والوزن ودرجة الحرارة وقياس حجم األسلوب األول (المنتظم) حيث تم قياس  بأسلوبين ،

اما األسلوب  ) دقائق بأي كمية ،١٠( البالزما واللزوجة قبل الجهد وبعده واعطاء الماء بشكل منتظم كل
ا قياس متغيرات القلب والوزن ودرجة الحرارة وحجم ضاي فيه يتم حيث (العشوائي) األسلوب هووالثاني 

الجهد وبعده ولكن ال يتحدد الالعب بوقت محدد لتناول السوائل وانما حسب رغبة البالزما واللزوجة قبل 
عملية التعويض المنتظم  أن همها هيأوقد توصل البحث لعدة استنتاجات من  الالعب بالوقت والكمية ،

كل ثار التعرق نتيجة الجهد والحرارة المرتفعة وبالتالي حافظت وبشكل كبير على آالتقليل من  فيساهمت 
 باألسلوبدرجة الحرارة) مقارنة  كمية السائل المستهلك ، نسبة الوزن المفقود، الوزن، من (بداية التعرق ،

  العشوائي.
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  احملتوياتفهرس 
  رقم الصفحة  الموضوع  التسلسل

  ب
  ت

اإلهـــداء  
الشکر والتقدیر  
ج  ملخص الرسالة

  س -ذ   المحتوياتفهرس 
  ش –س   فهرس الجداول
  ش  فهرس االشكال

التعريف بالبحث - الفصل األول   ١  ٤ – ٢  
  ٣ - ٢  المقدمة واهميه البحث  ١- ١
  ٣  مشكلة البحث  ٢- ١
  ٣االهداف   ٣- ١
  ٤الفروض   ٤- ١
  ٤مجاالت البحث   ٥- ١
  ٤التعريف بالمصطلحات   ٦- ١

  34 – ٥  الفصل الثاني  ٢
  ٣٢  - ٦  الدراسات النظرية والدراسات السابقة  ٢

  ٢٩ – ٦  الدراسات النظرية  ١ - ٢
  ٧ -  ٦  السوائل  ١- ١- ٢
  ٨ - ٧  للجسم: الماء وظائف  ٢- ١- ٢
  ٨  التعرق  ٣- ١- ٢
  ٩ – ٨) sweat Glandsالغدد العرقية : (  ٤- ١- ٢
  ١٢ – ١٠  العرق أفراز الية  ٥- ١- ٢
  ١٤ - ١٢ الجهد أثناء سوائل من يفقدونه ما الرياضيون يعوض هل  ٦- ١- ٢
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  البدني؟

  ١٥ – ١٤   الحارة االجواء في الرياضي التدريب  ٧- ١- ٢
  15  درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية:  ٨- ١- ٢
  24 – 15  :  الفسيولوجية المتغيرات  ٩- ١- ٢
  17 – 15  :القلب  ١- ٩- ١- ٢
  18  : القلب وظيفة  ٢- ٩- ١- ٢
  Stroke Volum 18 – 20حجم الضربة     ٣- ٩- ١- ٢
  20 - 21الدالة القلبية    ٤- ١- ٩- ٢
  22 – 21معدل ضربات القلب :   ٥- ٩- ١- ٢
  23  الناتج القلبي (الدفع القلبي)  ٦- ٩- ١- ٢
  24 – 23  كمية الدم المقذوفة  ٧- ٩- ١- ٢
  24  القلب لعضلة الوظيفية الخواص  ١٠- ١- ٢
  ٢٧ – ٢٦  بالزما الدم  ١١- ١- ٢
  ٢٧  اهمية البالزما:  ١٢- ١- ٢
  28 – 27  "وظائف بروتينات البالزما:  ١٣- ١- ٢
  28 – 27لزوجة الدم :   ١٤- ١- ٢

  31 – 30والناشئة األطفال لدى الحار الجو في البدني الجهد  ١- ٢
  33 – 32الدراسات السابقة  ٢- ٢

  34  مناقشة الدراسات السابقة :
  ٤٩ – 35منهجية البحث واجراءاته الميدانية الفصل الثالث :   ٣
  36منهج البحث   ١- ٣
  37 – 36مجتمع وعينة البحث   ٢- ٣
  37  وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة:  ٣- ٣
  37 ادوات البحث العلمي:  ١- ٣- ٣
  38 – 37 وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة  ٢- ٣- ٣

  38االستطالعيةالتجربة   ٤- ٣
  39  لالختبار العلميةاالسس   5- ٣
  39الصدق :   ١- ٥- ٣
  39الثبات :   ٢- ٥- ٣
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  39  االختبارات والقياسات المستخدمة  ٦- ٣

  45 -  40  ثانياً : القياسات المستخدمة في البحث
  ٤٧ – ٤٦  أجراءات البحث الميدانية  ٧- ٣
  ٤٧ – ٤٦  مواصفات السائل الذي سوف يتم التعويض فيه   ١- ٧- ٣
  ٤٦  اسلوب تعويض السوائل  ٢- ٧- ٣

  ٤٨ – ٤٧  التجربة الرئيسة :  ٨- ٣
  ٤٩  الوسائل االحصائية :  ٩- ٣

  ٧٦ – ٥٠  الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها  ٤
  ٦٠ – ٥١  عرض النتائج  ١- ٤

  ٦٠ – ٥١  عرض نتائج  ١- ١- ٤
  ٧٦ – ٦٠  : مناقشة النتائج

١- ١- ١- ٤  
وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن ،  Tمناقشة نتائج قيم 

درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد 
وبعده ألسلوب التعويض المنتظم والعشوائي

٦٦ – ٦٠  

١- ٢- ١- ٤  

وداللة الفروق للمتغيرات (بداية  Tمناقشة نتائج قيم 
التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل 

الحرارة) بين االسلوبين التعويض  المستهلك ، درجة
المنتظم والعشوائي

٦٩ – ٦٦  

١- ٣- ١- ٤  

وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة  Tمناقشة نتائج قيم 
الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بالزما الدم ، 
زمن الجهد المنفذ) بين االسلوبين التعويض المنتظم 

  والعشوائي

٧١ – ٦٩  

١- ٤- ١- ٤  
وداللة الفروق للمتغيرات العضلة  Tمناقشة نتائج قيم 

القلبية خالل الراحة والجهد لألسلوب المنتظم واألسلوب 
العشوائي 

٧٤ – ٧١  

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة Tمناقشة نتائج قيم   ١- ٥- ١- ٤
  ٧٦ – ٧٤ القلبية خالل الجهد بين االسلوبين المنتظم و العشوائي 

  ٧٩ – ٧٨  : االستنتاجات والتوصياتالفصل الخامس   ٥
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  ٧٨  -االستنتاجات :  ١- ٥
  ٧٩  التوصيات :  ٢- ٥

  ٨٥ – ٨٠  المصادر
  ٨٧المالحق

  A  الخالصة باللغة االنكليزية

  فهرس اجلداول
  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٨  االنسان جسم الى يوميا والمفقودة المضافة الماء كمية يبين  ١

 والكبار، األطفال بين الرئيسة والوظيفية التشريحية االختالفات  ٢
  ٣٠  الجسم في الحراري التحكم نظام على ذلك وأثر

 البدني في الجهد أثناء األطفال لدى الفسيولوجية االستجابات  ٣
  ٣٢مع الكبار مقارنة الحار الجو

  ٣٨  يبين توصيف العينة  ٤
  ٤١  FTT cfit kids tred mill testيبين تفاصيل بروتكول   ٥

٦  
وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة  Tيبين قيمة 

، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعدة السلوب 
  التعويض المنتظم والعشوائي

٥١  

٧  
وداللة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن  Tيبين قيمة 

، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة 
  الحرارة) بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

٥٣  

٨  
وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ،  Tيبين قيمة 

 الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بالزما الدم ، زمن الجهد
  المنفذ) بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي

٥٥  

٩  
وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل  Tيبين قيمة 

  ٥٦  الراحة والجهد لالسلوب المنتظم

  ٥٧وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل  Tيبين قيمة   ١٠
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  العشوائي لألسلوبالراحة والجهد 

١١  
وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل  Tيبين قيمة 

٥٩  الراحة والجهد بين االسلوبين المنتظم و العشوائي

  فهرس األشكال
  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

  ١١  الحراري تنظیم عملیة یوضح  ١
  16  يوضح الشكل الخارجي للقلب  ٢
  17  يوضح تشريح القلب  ٣

٤  
 في البدني الجهد أثناء) الدقيقة في ٢ م/لتر ملي( التعرق معدل
 عمرية مراحل في البنين من مجموعات ثالث لدى الحار الجو

  سنة ١٦,٧ سنة، ١٣,٦ سنة، ١٢,٢: مختلفة
30  

يوضج جهاز فيزوفلو لقياس مؤشرات العضلة القلبية بتقنية  ٥
)Bluetooth(  ٤٢  

يوضح واجهة برنامج الفيزوفلو على شاشة الحاسبة خالل   ٦
  ٤٢  الراحة والجهد البدني

  ٤٣  يوضح جهاز السير المتحرك المستخدم في اداء الجهد البدني  ٧
  ٤٥  لزوجة الدم  pcvيوضح قياس   8
  ٤٦  خاص الكترونييوضح آلية قياس حرارة السائل باستخدام   9

10  
يوضح اسلوب التعويض للسوائل خالل الجهد البدني على 

  ٤٧  جهاز السير المتحرك

11  
تفاصيل اجراء التجربة الرئيسية والمتغيرات المدروسة يوضح 

في يوم االختبار سواء باالسلوب العشوائي او المنتظم قبل 
  وخالل وبعد الجهد البدني

٤٨  



  لفصل االولا

  التعریف بالبحث
 .المقدمة واهميه البحث ١- ١

  مشكلة البحث . ٢- ١

  االهداف . ٣- ١

  الفروض .  ٤- ١

  مجاالت البحث . ٥- ١

التعريف بالمصطلحات . ٦- ١



٢    بالبحثالتعریف  –الفصل األول 

  الفصل االول

  التعريف بالبحث

 هميه البحث:أاملقدمة و ١-١

ان التطور السريع الذي يحصل في مجال البحوث العلمية اخذ خطا في التقدم والرقي واصبح 
في الصناعة والزراعة  الهائل من متطلبات عصرنا الحالي وهذا ما نالحظه في التطور التكنلوجي

مور صبح من األألذي فاق التصور البشري ومنها المجال الرياضي ا ما والطب وغيرها من العلوم
التي تلقى عناية كبيرة جدا من قبل دول العالم وخاصة الدول العظمى اذ اصبحت البحوث في مجال 

 من خاللبطال صناعة األلالدول لتحقيق االنجازات العالية  هذهالعلوم البدنية والرياضية من سمات 
فأصبح كسر رياضي حيزا كبيرا والخططي واخذ تطور االداء ال  المهارى تطوير مستواهم البدني و

  الرياضيين لألرقام القياسية أمر مألوف سنويا.

 اصبحتاالخيرة لعبة كرة السلة التي  اآلونةكبيرة في  حضيت  بعنايةومن االلعاب التي 
تمارس بشكل كبير وتحتل مكانة جيدة بين االلعاب لما تحتويه من مزيج رائع في االداء الفني وااليقاع 

جهدا بدنيا كبيرا عند ادائه للتحركات الدفاعية  الالعبطول زمن المباراة الذي يبذل فيه  السريع على
  والهجومية خالل فترات المباراة االربعة.

ونتيجة هذا الجهد العالي وااليقاع السريع المستمر الذي يبذله العب كرة السلة اثناء فترة 
ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير  ن ضمنهاالمنافسة تحدث له الكثير من المتغيرات الفسلجية وم

بما يتناسب ونوع الجهد البدني المنفذ والذي يحتم على اجهزة الجسم الداخلية المحافظة على الحدود 
والتقليل من االثار السلبية والتغيرات التي تطرأ عليها نتيجة ذلك الجهد البدني  الحدودالطبيعية ضمن 

ت الفسيولوجية التي ترافق ارتفاع درجة حرارة الجسم نتيجة الجهد البدني وعليه فأن من بين االستجابا
 تزداد ، للمحافظة على درجة الحرارةفقدان السوائل عن طرق الزيادة في عمليات التعرق المبذول و

الرتفاع درجة حرارة الجسم  عرقتالحاجة الى الماء بسبب ما يفقده الجسم من سوائل عن طريق ال
كأحد األساليب التي يتخذها الجسم لمواجهة التغيرات في درجات حرارة األجهزة  بة وارتفاع الرطو

بالتعرق تبعا للنشاط الجسمي ودرجة حرارة المحيط فضال كمية السوائل المفقودة  تختلفاذ  الداخلية
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ي عن فقدان ونقص في تركيب االمالح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم في بالزما الدم والذي يؤد
شديدة  تكون تكون الحاجة الى الماء فضال عنعضالت الى اضطرابات في عمل القلب وضعف عمل ال

امرا  يصبحوعليه فأن تعويض ما تم فقدانه  والحجوم العالية دالشدفي حالة القيام بالجهد والنشاط ذو 
تحدث فيه العديد  كون الماء واحد من اهم المكونات الرئيسية ووسطلبالغ األهمية خالل الجهد البدني 

  .من التغيرات الفسيولوجية ألنتاج الطاقة

 عناستخدام ازمنه مختلفة لتعويض السوائل في تقديم حقائق علميه  وتتجلى اهمية البحث في
استخدام اسلوبين للتعويض المنتظم والعشوائي للمدربين والعاملين في المجال الرياضي من خالل 

  ية الضرورية.الفسيولوج االستجاباتمراقبة بعض 

  مشكلة البحث: ٢-١

و جهد تحملي من السوائل عن طريق العرق تصل الى أان ما يفقده الرياضي في أي سباق 
% من وزن جسمه في كل ساعة وفي حالة عدم تعويض هذه السوائل المفقودة اثناء الجهد ٥حوالي 
التأثير سلبا على األداء البدني  ال تقف عند حدودفي الجو الحار ،فأن تبعات ذلك  السيماالبدني 

خفض  ىللخطر فعدم تعويض السوائل التي فقدها الرياضي يؤدي ال حياته بل تعرض  لرياضي ،ل
. التعب المبكر ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للجسم مما يقود الى من ثمقدرة الجسم على التعرق و

على حجم بالزما  تتمثل بالمحافظةاء الجهد البدني اإليجابية لتناول السوائل أثنالمقابل فأن التأثيرات ب
واالبقاء على معدل جريان الدم الى الجلد مرتفعا مما يكفل فعالية عمل كل من الجهاز الدوري  الدم ،

  عن التساؤل االتي : اإلجابةوتكمن مشكلة البحث في . وجهاز التحكم الحراري في الجسم 

هو األفضل لتعويض السوائل خالل الجهد البدني؟أي من األسلوبين المنتظم ام العشوائي 

  االهداف :  ٣-١

  يهدف البحث للتعرف على : 

لتعويض السوائل خالل الجهد البدني لالعبي كرة السلة  لكل أسلوب ثر التباين في األزمنةأ .١
الناشئين.
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لالعبي كرة ي االزمنة المختلفة افضل  في تعويض السوائل خالل الجهد البدني أ.التعرف على ٢
  السلة الناشئين.

الفروض :  ٤-١

يؤثر كل من االسلوب العشوائي واالسلوب المنتظم لتعويض السوائل في المتغيرات الفسلجية 
) خالل الجهد البدني بة المفقود والمستهلك من السوائل(متغيرات العضلة القلبية ، نس

رات الفسلجية خالل الجهد البدني في المتغي إيجابيا يؤثر الزمن المنتظم في تعويض السوائل .١

  جماالت البحث : ٥-١

- المجال البشري :منتخب  ناشئین لكرة السلة ٢٠٢٠/٢٠١٩ .

- المجال الزماني :  من ٢٠١٩/١٢/٤ ولغایة ٢٠٢٠/٨/٢٢ .

- المجال المکاني :ملعب ریاضي كلة السلة والدراسة بالمختبرات الفسلجة الخاصة .

التعريف باملصطلحات :  ٦-١

سلوب يتم فيه تعويض السوائل خالل الجهد البدني وفقا أاالسلوب المنتظم للتعويض : وهو  .١
ماء .من الخد الكمية المناسبة وأمنتظمة مع ترك حرية لالعب  ةألزمن

االسلوب العشوائي للتعويض : وهو االسلوب الذي يترك الحرية لالعب في اخذ مقدار الماء  .٢
  .   البدني للتعويض خالل الجهد الزمنيةوالفترة 
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  الثاني فصلال

  الدراسات النظرية والدراسات السابقة-٢

  الدراسات النظرية١-٢

  السوائل١- ١- ٢

 من% ٧٠البالغ اإلنسان لدى الجسم وزن من% ٦٠ من يقرب ما المتوسط في الماء "يكون
 فكلما الشحوم، من الجسم٥٠  بين الواقع في النسبة تتراوح حيث السليم، -  لمحتوى تبعاً الجسم وزن

 من%  ٧٣ حوالي يكون فالماء في الجسم، الماء نسبة انخفضت كلما الجسم في الشحوم نسبة ازدادت
 المائي والمحتوى. البالغ الشخص لدى الشحمية من الخاليا% ١٠ وحوالي الشحمية، غير الجسم خاليا

 لدى ويتناقص بالكبار، مقارنة الصغار لدى أكبر يكون الشحمية األجزاء غير إلى منسوباً الجسم في
 الماء دور إن ٧٣ نسبة إلى يصل حتى النمو - . العمر من العشرينات فترة في% ٧٤ مع الجنسين كال

 في تتم العاملة العضالت في بإنتاج الطاقة المتعلقة الكيمائية التفاعالت أن نعرف عندما جلياً يتضح
 أن كما األدنى، الحد عن الجسم في المائي بانخفاض المحتوى سلباً ستتأثر بالتأكيد وهي مائي، وسط

 المختلفة الجسم أنسجة وإلى من نقلها يتم كلها األيضية، والنواتج الضرورية والغازات الغذائية العناصر
 في حيوي ومهم بدور يسهم الماء أن ،فضال عن. فيه ىالرئيس الجزء الماء يكون ائلوسط س عبر

 بالحمل الحرارة يتم تبديد حيث الجسم، سطح إلى العاملة العضلية الخاليا من الحرارة نقل عملية
  )١(".سالسة أكثر حركتها المفاصل وجعل تليين في الماء يساهم أخيراً،و العرق، وبتبخر وباإلشعاع

ن تخلص أ"تبقى كمية الماء الموجودة في الجسم ثابتة نسبيا طوال الوقت وعلى الرغم من 
الجسم من الماء يزداد باستمرار عن تناوله فأنه يتم تعديل حالة عدم التوازن بسرعة من خالل تناول 

  ة.ن مصادر استهالك الماء والتخلص منه تكون متوازية في ظروف الحرارة العاديأمناسب للسوائل 

 ،اإلنسان لدى البدني الجهد والمنحالت أثناء السوائل وتعويض الحراري التنظيم كتاب. محمد بن هزاع الهزاع،  )١(
.٣م، ص ٢٠٠٦
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لتر من الماء  ٥,٢جوية ذات حرارة عالية الى حوالي يحتاج الشخص البالغ الذي يعيش في ظروف 
والذي يتم التزويد به من ثالثة مصادر : السوائل ، الطعام ، العمليات االيضية . (التمارين 

  . )١(" )االوكسجينية الخفية ، راجع التمرين والنشاط الرياضي

   :للجسم الماء وظائف ٢- ١- ٢
  .  للغذاء  المائي التحلل على الماء يعمل االنزيمات بعض بمساعدة/  الغذاء وامتصاص الهضم -١
  .  فيه الذائبة الغذائية المواد بنقل الماء يقوم/  للغذاء ناقل وسط -٢
  .  االسموزي الضغط لتوازن -٣
  .  الحيوية للتفاعالت -٤
  .  والعرق واللمف الدم. /  الجسم سوائل تركيب في -٥
  .  المخلفات طرد -٦
  .  والمفاصل كالعضالت الجسم اجزاء بين/  االحتكاك تقليل -٧
  .  الكيميائية  العمليات من الناتجة الحرارة امتصاص على يعمل/  الجسم حرارة درجة تنظيم -٨
 المائية الرطوبة تكوين في ويدخل ، األذن إلى الصوت نقل في وذلك/  والسمع لألبصار -٩

  .  للعين والزجاجية
  .  االمراض لمعالجة -١٠
 من غم ٤ و الماء من غم ٠.٢ ب يرتبط الدهني النسيج من غم ١ أن إذ/  الجسم ألنسجة -١١

  . )٢(العضلي النسيج

م ، ص  ٢٠٠٥، عمان ، دار حنين ،  فسيولوجية الجهد البدني والتدريبات الرياضيةهاشم عدنان الكيالني :   )١(
٤٠٣ .

. ٣٤٥ص ، ٢٠٠٠ ، ، القاهرة ، والرياضة للحياة والصحة التغذية:  الحمامي محمد محمد  )٢(
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  ) ١( جدول
  )١(االنسان جسم الى يوميا والمفقودة المضافة الماء كمية يبين

  الماء المفقود يومياً  الماء المضاف يومياً 

  مليلتر ١٣٠٠البول   مليلتر ١٠٠٠ماء حر 
  مليلتر ٦٥٠العرق   مليلتر ١٠٠٠ماء في االطعمة 

  مليلتر ٤٥٠الرئتين   مليلتر ٥٠٠ماء أكسدة 
  مليلتر ٢٥٠٠  مليلتر ٢٥٠٠  المجموع

  التعرق ٣- ١- ٢
 نتيجة الجلد تحت الواقعة العرقية الغدد تفرزها التي العضوية السوائل احد) sweat( العرق"

 ماء من السائل هذا ويتكون ةخاص بصورة العرقية الغدد ونشاط عامةبصورة  للجسم الوظيفي للنشاط
 يوريا( مثل عضوية مواد من تقريبا) ٠.٧-  ٠.٥( ونسبة تقريبا) ٩٩.٥ – ٩٩.٣( كبيرة نسبته

) والفوسفات والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم الصوديوم ، مثل عضوية ال ومواد وسكر اللبنيك وحامض
.  )٢("الجلد تحت الطالئية الطبقة وقشور دهنية مواد العرق مع يظهر كما

   )sweat Glands(:  العرقية الغدد٤ - ١- ٢
 الدقيقة العرقية المسامات من ماليين البشري الجسم قسامأ جميع في الجلد سطح على تنتشر"  
 الماء من يتكون سائل فرازأ عن والمسؤولة الجلد تحت الواقعة العرقية للغدد كنهايات المفتوحة
  .  الهرمونات مثل المهمة المواد وبعض الالعضوية واالمالح

  : نوعين على العرقية الغدد تكونو

 ، ١٩٨٢ ، والنشر للطباعة الكتب دار مديرية ، االنسان حياة علم:  عشير الرحيم وعبد صالح سليم محمد  )١(
.٣٦٠ص

(2) Vidya Raton : hand book of human physiology . printed at narian and sons , new Delhi ,
5th . ed . 1983 . P: 194 . 
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    Ecrine sweat – Glands االيكرانية الغدة - ١
  Apocrine Sweat Glands االيبوكرانية الغدة - ٢

 هيئة على وهي.  ةخاص بصورة الجلد وتحت ، الجسم اقسام جميع في ايكراين غدد تنتشر  
 الناحية ومن ، الجلد سطح على تظهر بنتوءات وتنتهي ، بعض بعضها على ملتفة دقيقة انابيب

 وخاليا ) Myoepithelial( المايوباثايل خاليا من وطبقة ، قاعديا غشاء العرقية للغدد فأن الفسلجية
 عقدة خلف تقع عصبية بألياف العرقية الغدد وتجهز.  االسطواني أو المكعب بشكلها تتصف مفرزة
  .  السمبثاوي العصب ألياف

   ايبوكراين غدد تفرزه ما مع مقارنة ومخفف نقي بأنه أيكراين غدد من المفرز السائل يتصفو
 الصفن غشاء وتحت العانة وعظم اإلبط جلد تحت توجد فأنها ، ايبوكراين غدد الى بالنسبة أما

 بعد الغدد من النوع هذا عمل ويبدأ ، الشعر تحت مفرد انبوبي بمجرى تفتحو ، الثدي حلمة وحول
  .  العصبية ) (Cholrenergic بالياف الغدد هذه وتجهز البلوغ

 حديث يكون عندما الرائحة وعديم المظهر لبني بانه الغدد هذه من المفرز السائل يتصف
 الى يؤدي انه عن فضال الكريهة مكوناته رائحة ويعطي البكتريا بفعل يتحلل مدة بعد انه اال االفراز
  .  افرازاته بلون الثياب تلطيخ

.)١("أكثر أو زئبق ملم )٢٥٠( مقداره ضغط بمستوى االنسان عند العرق يفرز
 الخارجي، والعرق  Core Temperature   الجسم حرارة درجة بين العالقة على وللتعرف"

 للغدد المركزي التحفيز يرفع الجسم مركز حرارة درجة في االرتفاع أن"   Havenith هافينيث يؤكد
 بين العالقة في ازدياد هي النتيجةو.  الجلد حرارة درجة في ارتفاع التحفيز هذا ويصاحب ، العرقية

 تأقلم حاالت في تحسن الى تؤدي التي الجسم مركز حرارة ودرجة  Sweat Rate العرق معدل
  .)٢(" الشخص

(1)   Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John .T. Von Bruggen : Text
book of Biochemistry . ٤th . U.S.A. 1970 , P:625 .
(2)  george harenith : Age predicts cardiorascular , but not thermoregulatory . responses to
humid heat stress . Eur . J . Apple . physiol . , 70 , 1995 . P:95  .
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 يكون التمرين بفضل المحفز التعرق نأ"   هافينيث ذكر ما مع"  Gitmann كوتمان ويتفق  
  . )١(" Internal Temperature الداخلية الحرارة مع مباشرة عالقة على

  :  mechanism of sweat secretion العرق أفراز ليةآ ٥- ١- ٢
  -: رئيسين جزئين من العرقية الغدة تتألف"  

  .  العرق يفرز الجلد أدمة في عميق ملتف جزء -١
  .  الجلد في لتفتح والبشرة االدمة طبقتي خالل من تمر التي القناة-٢

 سائل أو المولد بالسائل يدعى )Ultra filtrate( دقيق مرشح سائل بافراز العرقية الغدد تقوم  
 اثناء في السائل هذا مكونات تركيز تغير بعدو )Primar ar precursor fluid( ياالول االفراز
 بروتينات من خلوه باستثناء للبالزما مماثال ياالول السائل تركيب يكون العرقية الغدة قناة في مروره

. )٢("الدم لبالزما التناضحي للضغط مشابها وأ علىأ التناضحي ضغطه ويكون البالزما
 مع ، لتر/  مليمول )١٠٤( حوالي والكلوريد ، لتر/  مليمول )Na+ ) (142( تركيز يكون"

 اعادة يتم إذ تركيبه يتغير القناة خالل االولي السائل مرور وعند االخرى لالمالح قليلة تراكيز وجود
 إذ التعرق عملية سرعة على االمتصاص اعادة درجة وتعتمد.  والكلوريد الصوديوم ايونات امتصاص

 فإن وبالتالي القنوات خالل ياالول السائل مرور بطء الى يؤدي العرقية للغدد الضعيف التحفيز أن
  .  تقريباً امتصاصها سيعاد )+Na+ ، cl( األيونات جميع

 االفراز من كبيرة كميات تتكون.  كبيراً العرقية الغدد تحفيز يكون حين خرىأ ناحية ومن  
 الى يؤدي مما ، قليالً أكثر أو فقط الصوديوم كلوريد كمية نصف تعيد أن تستطيع القناة فإن لهذا االولي
 )٦٠(.  تقريباً كبير حد الى )السابقة  الحالة الى نسبة( والكلوريد الصوديوم ايونات تركيز ارتفاع
. )٣("الماء امتصاص اعادة عملية ستختزل وعليه ، لتر/  مليمول

(1) Gutmann I . , Wahlefeld A W . : determination of lactate deshydrogenase and NAD. In :
bermeyer H U , ed . methods of enzimaitc anelysis . London academic , 3 , 1976 . P;1465 . 

 ، الموصل جامعة ، ماجستير رسالة ، للحرارة المحفز العرقي للسائل الكيميائي التحليل:  الرماضي عادل ايمان )٢(
. ٦، ص ١٩٩٢ ، العلوم كلية

(3) Guyton , text book of medical physiology . seven , edition . w.b . saunders company .
1986 . P:852  .
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 في تتكامل العميقة واالنسجة للجلد الحرارية المستقبالت من القادمة العصبية االشارات "ان
 الى ايضا تنتقل البصرية قبل المنطقة في العصبية االشارات نأ كما المهاد لتحت الخلفية المنطقة
 او الحرارة فقدان الى النهاية في تؤدي العصبية االشارات هذه جميع نأو المهاد لتحت الخلفية المنطقة
   . الجسم في الحرارة تنظيم عملية يوضح )١( والشكل ، توليدها

  )١( شكل

  الحراري تنظیم عملیة یوضح

 من الجسم يفقده ما مقدار يوضح مؤشراً  Total sweat lose العرق فقدان مجموع يعد    
 بمختلف التدريب حمل مكونات ، منها عوامل عدةب مقداره ويتعلق )التمرين( البدني الجهد اثناء سوائل

 ومستوى الرياضية والتجهيزات المالبس ونوع الريح وسرعة المحيط حرارة ودرجة بينها العالقات
 وأ تدريجي أو منظور غير أو محسوس غير تبخر بصورة يكون نأ أما والتعرق.  البدنية اللياقة

 )١٢٠٠ – ٨٠٠( مقدار المحسوس غير التبخر يبلغ.  الجسم سطح على للعرق واضح تصبب بصورة
 يوم/  لتر ١٤ المرتفعة الحرارة عند العضلي العمل خالل العرق مقدار يبلغ بينما ، تقريبا يوم/  مللتر

المخرجاتالتنظیمالمدخالت

تحت المھاد

حرارة الدم

مستقبالت االحساس 
 الحراري

توسع وعائي في الجلد

تعرق

مستقبالت جسمیة للجلد 
  العمیقة+ األنسجة 



١٢     النظریۀ والدراسات السابقۀالدراسات  –الفصل الثانی 

  Insensible cutaneous evaporation الجلدي التبخر سطةابو الجلد من الماء فقدان ويعد ، تقريبا
. )١(واضح" تعرق هناك يكون ال عندما Obligatory loss اجباري فقدان بانه.  )المحسوس غير(

  البدني؟ الجهد أثناء سوائل من يفقدونه ما الرياضيون يعوض هل ٦- ١- ٢  
 من يفقدونه ما كل يعوضون ال عموماً أنهم الرياضيين على أجريت التي البحوث من يظهر"

 ما مقدار من فقط%  ٥٠ نسبته تصل ما يعوضون التحمل متسابقي أن بل التعرق، طريق عن سوائل
 كرة رياضيي على أجريت التي الدراسات ٤٠ من -  أن كما. البدني الجهد خالل سوائل من يفقدونه

 عند الموسم بداية في التدريب من دقيقة ٩٠ خالل المفقودة السوائل رصد خاللها وتم المحترفين، القدم
 مقدار أن نتائجها بينت ،% ٢٠ إلى وصلت رطوبة ونسبة مئوية درجة ٣٢ بلغت حرارة درجة

 وأن ،)لتر ملي ١٧٢٤ إلى ٢٣٩ من تراوح( لتر ملي ٩٧٢ بلغ التدريب أثناء المشروبة السوائل
 يعادل ما تعويض تم كما ،% ٤٥ بلغ قد الالعبون فقده ما مقدار إلى نسبة تعويضه تم ما متوسط

 يشربون ال الرياضيين أن إلى الدراسة وخلصت العرق، طريق عن المفقود الصوديوم من% ٢٣
 نتائج وتشير. العرق خالل من  وصوديوم ماء من فقدوه ما يعوضوا لكي الكفاية فيه بما السوائل

 ال الشوطين بين ما سوائل من يتناولونه ما أن القدم كرة ناشئي على بإجرائها قمنا التي الدراسات
 من األول الشوط خالل فقدوها التي السوائل مقدار من%  ٧٥ نسبة األحوال من حال بأي يتجاوز
  . المباراة

 على ويحافظ الجسم حرارة درجة ارتفاع من الحد في يسهم السوائل من كافية كميات شرب إن
 عكسياً يتناسب الجسم حرارة درجة ارتفاع معدل أن إلى تشير الدراسات نتائج أن بل السوائل، اتزان

 ارتفعت كلما المتناولة السوائل مقدار انخفض وكلما البدني، الجهد أثناء المتناولة السوائل كمية مع
 شرب أن إلى أخرى دراسة نتائج تشير كما. البدني الجهد استمرار مع خاصة الجسم، حرارة درجة

 يعادل السوائل من كماً خالله الجسم فقد بدني جهد من االسترداد فترة أثناء السوائل من كبيرة كميات
 من أسرع بصورة الجسم في السوائل وتوازن الدم بالزما حجم استعادة إلى أدى قد الوزن، من% ٣

  "البول حجم في الملحوظة الزيادة من الرغم على السوائل، من قليلة كميات شرب

(1)  per – olef Astrand . kaare Rodahl : Textbook of work physiology ; U.S.A. , 1970 . P:625 .
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 وبالتالي البالزما حجم على المحافظة هو السوائل او الماء تعويض من األساسي الهدف "ان
 دقيقة ٣٠ عن تزيد التي األنشطة في السباق اثناء او قبل الماء تناول أن. الدموية الدورة ديمومة
 سرعة قلة مع السباق خالل باالرتياح الالعب شعور الى يؤدي الطويلة المسافات ركض وخاصة
ساعة لتعويض  )٣٦- ٢٤بين (  تتراوح مدة الجسم ويحتاج.  الجسم حرارة وارتفاع القلب ضربات

)% من وزن الجسم ويمكن تعويض الماء خالل مراحل ٧,٥-٤( الماء المفقود الذي تنتج عن فقدان من
مللتر من الماء ٢٠٠يساعد في المحافظة على درجة حرارة الجسم ويكفي تناول  هذاالسباقات الطويلة 

  . )١(تجنب االمراض الحرارية كما يساعد على رفع مستوى االداء" فيدقيقة خالل االداء ١٥كل 
  ؟ األداء تحسين على السوائل تساعد "كيف

 نقل في الماء يساعداذ  الدم تكوين من جزءاً باعتبارها الطاقة إنتاج دورة من جزءاً السوائل تعد - 
 الطاقة إنتاج في الجلوكوز يساعد كسجينواأل فإن وبالطبع العضالت، خاليا إلى والجلوكوز كسجينواأل

 إلى ويمررها للطاقة العضلية الخاليا توليد أثناء تنتج التي والمنتجات النفايات من بالتخلص الدم ويقوم
 لبذل القلب يضطرما وهذا الجسم في الدم حجم من يقلل السوائل وفقدان الجسم من إلخراجها البول

  .الخاليا إلى كسجينواأل من كاف قدر لتوصيل أكبر مجهود
 ويساعد الطاقة إنتاج عمليه أثناء ثانوي كمنتج تخرج حرارة يولد الرياضي فالنشاط ،الجسم تبريد - 

 عامة بصفة الجسم حرارة درجة ترتفع العضالت تحريك فأثناء. الجسم حرارة تبريد على العرق
 مباشرة الجلد تحت يقع الذي والدم الجلد حرارة درجة تبرد العرق تبخر وأثناء عرقاً الرياضي فيتصبب

 فإذا الزائدة الحرارة شر من الوقاية على يساعد الجسد أرجاء جميع في يتدفق الذي برودة األكثر والدم
 كلما ضخامة تزداد مشكلة وهي الجسم سوائل توازن فسيختل العرق أثناء فقدت التي السوائل تعوض لم

  .)٢(الحرارة من لمزيد توليدها النشطة العضالت واصلت
 والتي لألداء الالزمة األخرى الغذائية العناصر نقلب الدم تيار داخل الماء يقوم:  الغذائية المواد نقل - 

  .باإللكتروليتات المسماة المعدنية العناصر تشمل

.٢، ص٢٠٠٦محمد: مصدر سبق ذكره،  بن هزاع الهزاع، )١(
(2) Willmore , J, and Costil ,D: Physiology of sport and exercise HUMAN(Kinetics , Champain
IL,1994 ,P346 . 
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 من ما نوعا الحماية وأعضائه الجسم بأنسجة المحيط الماء يوفر:  الصدمات المتصاص وسادة - 
  .التدريب أثناء تحدث التي واالحتكاكات الصدمات

   الحارة االجواء في الرياضي التدريب ٧- ١- ٢
 الحمل خالل من فسيولوجية تأثيرات لها الحارة االجواء في الرياضي التدريب عملية ان 

 فأذما،  الداخلية الحيوية واجهزته الجسم ذلك على حادث هجوم عملية" الحالة هذه في يمثل الذي البدني
 للتعويض اضافية مخزونة بطاقة ذلك لمثل استعد قد الجسم فان والتكرار الشدة بنفس الهجوم هذا تكرر
 الجسم يتطور خاللها ومن الجديد الظرف على والتكيف التأقلم عملية تحصل وبذلك النقص وسد

   . )١(" البدنية باإلمكانيات تطور عملية تعد والتي الدفاعية بأجهزته
 في العمل عند الجسم حرارة درجة تنظيم على الفرد قدرة تعزيز على البدنية اللياقة تعمل 

 لذا،  العرق بإفراز الجسم يبدأ عندها التي الحرارة مستوى تقليل خالل من" ذلك وينجم الحارة جواءاأل
 اثناء اقل بمستوى يكون الالئقين االشخاص لدى المركزية الحرارة ودرجة القلب نبض معدل نأ نجد

 المستوى وأ )set point( النقطة تقليل الى تؤدي التأقلم زيادة ان الحركي النشاط مزاولة عند وأ العمل
 الجو حرارة مع للتأقلم جيداً استعداداً يمتلك بدنياً الالئق الفرد نأ نجد لهذا العرق افراز عندها يبدأ التي

 اللياقة هميةأ الى تشير المتوفرة الشواهدو )١٩٨٧ ناديل( الحار الجو في للعمل استعداداً كثراأ يكونو
  . )٢(" التأقلم عملية سرعة زيادة في البدنية

 من ولاأل االسبوع في تيأي حارة أم باردة أكانت سواء الحرارة مع والتأقلم التكيف من جزء همأ" ان
 من يزيد الرياضي التدريب نأو،  ولىاأل يامأ العشرة خالل يتم ةاساسي بصورةو للحرارة التعرق

  . )٣("للجسم قلأ حرارة درجة في التعرق يبدأ حيث التعرقية االستجابة وكفاءة حساسية

 ، ٢٠٠٢، الدين صالح جامعة مطبعة،  اربيل،  التدريب و الرياضي الطب:  طه الدين صفاء.  جاف نجم حمه )١(
. ٦ص

.  ١٣٥ص، ٢٠٠٢،  بغداد،  الرياضة فسيولوجيا:  مجيد تركي علي،  خريبط ريسان )٢(
،  والتوزيع للنشر الفالح مكتبة، الكويت،  ١ط، الرياضية للتدريبات الفسيولوجية سساأل:  الكيالني عدنان هاشم )٣(

. ٣٣٨ص، ٢٠٠٠
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 الجاد التمرين خالل ويحدث لماءل الجسم فقدان هو الشديدة عرقتال لعملية نتيجة اكبر ان
 بالنسبة أما الجسم سوائل من كغم ٢-١ بين ما فقدان للشخص يسبب باستمرار والتعرق )القوي(

 وتعتمد، العادية غير التدريب وقاتأ في السائل وزن من% ٤ حوالي الجسم يفقد،  االشداء للرياضيين
 الدراسات اثبتت لقد،  البيئية الظروف على وكذلك الجسدي النشاط وقت على المفقودة الماء كمية

 ان يجب،  حارة مناخية ظروف في نفذ اذا وخاصة المستمر العمل نتيجة الماء فقدان نأ الفسلجية
 عمل تنفيذ اثناء للماء الجزئي الشرب" و، نفسه بالمقدار يكون نأ ويفضل االماكن قدر بسرعة ضيعو

   . )١("الدم بالزما فقدان يؤخر حارة مناخية ظروف وتحت بدني

  درجة حرارة الجسم الداخلية والخارجية: ٨- ١- ٢

عادة يمكن مالحظة منطقتين مختلفتين في درجة حرارتهما وهما درجة حرارة الجسم"
الحرارة الداخلية هي الدرجة الثابتة وتشمل الخارجية ودرجة حرارة الجسم الداخلية وعادة تكون درجة 

 ال عضاءدرجة حرارة كل من المخ واعضاء القفص الصدري والتجويف البطني والحوض اما بالنسبة 
فأن درجة حرارة  كبر جزء من العضالت الهيكلية والجهاز العظمي)أوانسجته الخارجية(الجلد و الجسم

لدرجة ما بدرجة حرارة البيئة الخارجية حيث  نوعاهذة المناطق تعتبر درجة حرارة خارجية ولذا فأنها 
 اذ، خلية للجسموهذا االختالف يساعد على ثبات درجة حرارة البيئة الدا ترتفع اذا ارتفعت وبالعكس ،

وعندما تزيد البرودة  االعضاء بتوصيل حرارة الجسم الزائدة للخارج عندما تزيد الحرارة، هذهتقوم 
. )٢(الحرارة" اناالعضاء تمنع فقد ذههفان 

 أثناء السخونة أو البرودة بعدم فيها الجسم يشعر الخارجية البيئة حرارة لدرجة معينة حدود "هناكو
 تغيير حالة وفي له مستوى اقل في الطاقة لإلنتاج الغذائي التمثيل يصبح الحالة هذه وفي ، الراحة حالة

 حالة ففي ، الطاقة لإلنتاج الغذائي التمثيل يزيد الدرجة هذه عن" نقصانا أو زيادة البيئية حرارة درجة
  .  البرودة   نتيجة المفقود لتعويض حرارية طاقة الجسم يفقد البرودة زيادة

.١٥٤، ص٢٠٠٢،  بغداد،  الرياضة فسيولوجيا:  مجيد تركي علي،  خريبط ريسان:  تركي علي،  خريبط ريسان )١(
.٤٩٨م ،ص٢٠٠٣،دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،فسلجة التدريب والرياضة ابو العال احمد عبد الفتاح:  )٢(
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  :  الفسيولوجية المتغيرات٩- ١- ٢

 استجابة ومدى للجسم الحيوية األجهزة ضوئها في تعمل أن يمكن التي الحدود عن تعبر التي هي"     
 )١("الرياضي النشاط أثناء تتم والتي عليه الواقع للحمل الجسم

  :القلب١- ٩- ١- ٢

 األوعية في الدم حركةل المسببة الطاقة منشأ وهو الحية الكائنات في الحياة مركز القلب ويعتبر  
 ، الكاربون اوكسيد ثاني(كـ الضارة بالمواد المحمل الدم اليه يأتي كمضخة بعمله يقوم اذ الدموية

من   االعتيادية بوظائفها قيامها اثناء الخاليا داخل الكيميائية التفاعالت من الناتجة) اللبنيك وحامض
 والى الجسم سائر الى الرئتين من باالوكسجين المحمل الدم بضخ القلب ويقوم الجسم اجزاء جميع

  . )٢(نفسها القلب عضلة

  )٣() يوضح الشكل الخارجي للقلب٢الشكل (

 الدم ضخ عن مسؤولهوو الدوران جهاز مع الفقريات كل في موجود عضلي عضواً القلبو
 كيس من مكون بغشاء الخارج من محاط ، )٤(المنتظم االيقاعي التقلص بواسطة الدموية االوعية خالل

.١٢ص ، ٢٠٠٠، العربي الفكر القاهرة،دار ،الرياضي التدريب فسيولوجيا:  احمد العال أبو و عالوي حسن محمد  )١(
،  والنشر للطباعة عمان ،دار٤،ط والفسيولوجيا التشريح في ومبادئ االنسان بيولوجيا: زيتون عايش )٢(

. ٢١٨،ص٢٠٠٢عمان،
 الدار ،٢ط ، قمحية احمد حسان:  ،ترجمة ، )القلب كتاب( القلب صحة الى الشامل الدليل:  مونست ، رجستر  )٣(

. ٩١ص ،٢٠٠٦، بيروت ، للعلوم العربية
(4) Kumar, Abbas, Fausto: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th Ed. p. 556 .
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 القلب بين الحيز ويمتلئ بالدم للقلب الزائد االمتالء ويمنع هيحمي) Pericardiumالتايمور( عليه يطلق
 الشغاف يسمى شفاف غشاء الداخل من ويبطنه ، )١(السوية الحالة في السائل من قليلة بكمية والتايمور

 طبقات ثالثة من القلب جدار ويتركب ، )٢(العضلية الخالية من رئيسة بصورة القلب جدران وتتألف
 العضلية الطبقة ثم الخارجي الغالف بدور) Epicardium النخاب( القلب لعضلة الخارجية الطبقة تقوم

Myocardium الشغاف( الداخلية والطبقة القلب عضلة حركة عن المسؤولة وهي الثانية 
Endocardium (والصمامات القلب لتجويف المبطنة الطبقة وهي)٣( .

  )٤(يوضح تشريح القلب )٣( الشكل

 عضالت فهي الفقريات أجسام في الموجودة العضالت من فريداً طرازاً القلبية العضلة وتعد
 التالصق ووجود فقط العضو هذا في موجودة Involuntary Striated muscle  ارادية ال مخططة

 به يقوم الذي العمل شدة الختالف تبعاً القلب جدار سمك ويختلف )٥()البينية األقراص(لنهاياتها القوي
 ذلك عن يقل بينما) ملم١٢- ١٠( من حوالي يسراأل البطين جدار سمك فيبلغ القلب جزاءأ من جزء كل

. ١٦،ص  ذكره سبق مصدر: ،مونست رجستر )١(
. ٢،ص٢٠٠٦اب،بغداد، ،مطبعةالرياضي قلب:مسلم جاسم عمار )٢(
. ٣٩٣،ص٢٠٠٣، ،القاهرة العربي الفكر ،دار١،ط الرياضي التدريب فسيلوجيا:الفتاح عبد احمد العال ابو )٣(
أ .٤ص ، ذكره سبق مصدر: ،مونست رجستر )٤(

(5) Guyton & Hall :Text book of Medical physiology. 12th  edi on .United states of America
.2011.p 101-102 . 
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 في السمك هذا نأو) ملم٣- ٢( حوالي األذينين جدار سمك ويبلغ )١()ملم٨-٥( ويبلغ االيمن البطين جدار
  . )٢(القلب حجم يحددان الذين هما القلبي التجويف عن فضال القلب جدار

  : القلب وظيفة ٢- ٩- ١-٢

 إن"  طه وهاني محمد الرحمن عبد يذكر الوعائي القلبي الجهاز أعضاء أهم من القلب يعد
 إن إذ الجسم أنحاء جميع إلى لتوزيعه الشرايين إلى األوردة من يصله الذي الدم ضخ هي القلب وظيفة

 أو للبناء الالزمة الغذائية المواد من الكافية الكمية استالم على تعتمد الجسم في األنسجة مختلف حياة
 الكافية الكمية وكذلك الطاقة لتحرير الحيوية للعمليات الالزم األوكسجين توفير وكذلك الطاقة لتحرير

 التفاعالت على المساعدة والمواد الهرمونات مثل المسيطرة والمواد األخرى الغذائية المواد من
 كمية تغيير هي القلب وظيفة أن" تركي وعلي خريبط ريسان ويذكر .)٣(" وغيرها كاألنزيمات الكيميائية

 معه يزداد معين عضو نشاط زيادة فعند نشاطها درجة لتغيير تبعاً المعنية األعضاء إلى المتدفقة الدم
 تتناسب بكميات الدم يضخ أن القلب على إن" يذكرو فتوح رشدي أما. )٤(" إليه المتدفق الدم حجم أيضا

.)٥(" الجسم وحاجة

 بها يتمتع التي الخصائص بوظائفه القيام على القلب يساعد"  أن ما تركي وعلي ريسان ويؤكد
. )٦(" عليها تؤثر التي والعوامل القلبية للعضلة المغذية واألعصاب تركيبه، وطبيعة العضلي نسيجه

   Stroke Volemحجم الضربة   ٣- ٩- ١- ٢
، أو هو )٧(يعرف بانه حجم الدم الذي يضخ عن البطين االيسر اثناء النبضة القلبية الواحدة  

 على الرغم منواحدة واثناء االنقباض البطيني وال) ضربة (خفقةالخارج من البطينين في مقدار الدم ال
حجم الضربة يزداد كلما زاد فا"اال انهم ال يفرغان من الدم ،  شدته الناتجة عن التنبيهات السمبثاوية

(1) h p://www.users.rcn.com. Animal Tissues .2010-08-13 .
. ٩٤،ص١٩٨٤العربي،القاهرة، الفكر دار ،الرياضي التدريب فسيولوجيا: احمد العال عالوي،ابو حسن محمد )٢(
.٢٤٤- ٢٤٣،ص١٩٨٨ المركزية، العمال مطبعة بغداد،،٤ط ،التشريح علم مبادئ: طه هاني و محمد الرحمن عبد )٣(
.٢٩ ص ،٢٠٠٢ ،الرياضة فسيولوجيا: تركي وعلي خريبط ريسان )٤(
.٣١٩ ص ،١٩٨٨، والنشر للطباعة السالسل ذات،الكويت،٢ط،الفسيولوجيا علم في عامة اساسيات:فتوح رشدي )٥(
. ٣٠،ص٢٠٠٠ السابق، المصدر: تركي وعلي خريبط ريسان )٦(
. ٢٥٦، ص١٩٩٧، الكويت  في المجال الرياضي االختبارات والقياسات الفسيولوجيةكاظم جابر امير:  )٧(

http://www.users.rcn.com
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لية آمالء النهائي وقوتها باسم حجم االمالء النهائي وتعرف هذه العالقة بين حجم الضربة وبين حجم اال
تزيد من كمية حيث  وتعني زيادة الدم العائد الى القلب في نهاية االنبساط البطيني  ستارلنغ) –فرانك (

ن تدفق  مقدار زائد من الدم الى البطينين سوف أو"، )١("لتي يضخه القلب في الضربة الواحدةالدم ا
لياف العضلية في نهاية أي يزداد طول االكبر (ألة القلبية ذاتها الى طول يؤدي الى تمدد العض

) االلياف العضلية القلبية ن تمدد (تمططكبر ، ألأتقلص بقوة ) وهذا يجعل العضلة القلبية تاالنبساط
) تقريبا لتوليد القوة . ولذلك فان البطين في بدرجة فضلى (مثلى يجعل خيوط االكتين والميوزين تتداخل

ن ازدياد طول االلياف أهذه الحالة يضخ تلقائيا كمية اكبر من الدم بسبب ازدياد قوة تقلصه . ويعتقد 
ي يؤدي الى زيادة عدد المواضع التي يمكن أن يصل اليها العضلية القلبية بسبب فرط التحميل االنبساط

كامن الفعل مما يسبب زيادة في تحرر شوارد الكالسيوم داخل الخاليا العضلية ، ومن ثم ازدياد قوة 
التقلص ، وتساعد زيادة شدة التقلص بزيادة التحميل االنبساطي على استمرار التوازن بين نتاج البطين 

  . )٢("االيمن بحيث يبقى نتاج البطينين في الدقيقة متعادال االيسر ونتاج البطين
ن الزيادة  في حجم الدم المطروح من القلب أي الزيادة في قيمة السعة القلبية تحتاج الى أأي "  

زيادة في حجم القلب واالوعية الدموية لسد احتياجات العضالت وانسجة الجسم االخرى اثناء التمارين 
  . )٣("الرياضية 
ممارسة النشاط الرياضي واداء احمال بدنية يؤدي الى زيادة حجم الدم المدفوع في  "وألن  

فبعد التدريب يمتال البطين االيسر بالدم في المدرب مقارنة بغير "، )٤("الضربة الواحدة  اثناء االداء
قباضي يدخل كثر يدخل الى القلب ، وبسبب زيادة حجم الضغط االنأن هناك دما أالمدرب ، وهذا يعني 

ترتبط مع زيادة ودم اكثر الى القلب ، وهذا يساعد على زيادة تمدد جدران البطين . وزيادة االنقباض 
  ، )٥("التمدد الناتج مع االنبساط االفضل للقلب المدرب ، وهذا يعني زيادة في حجم الضربة القلبية

لهذا تزداد حجم الضربة مع معدالت الزيادة في الجهد ، حيث تزداد حجم الضربة حوالي من و"       
ملليترا وقت الراحة ،   ٦٠-  ٥٠% اثناء التدريب ، و حجم الضربة لغير المدرب يكون من  ٦٠- ٤٠

.٤٧-٤٦، ص٢٠٠٦  بغداد،  المحدودة الفنية للطباعة اب شركة،  الرياضي قلب،  : مسلم جاسم عمار )١(
، ٢٠١١دمشق ،  دمشق جامعة في والمطبوعات الكتب مديرية، ،  االعضاء وظائف علم:   واخرون قطان صياح )٢(

.  ٥٢ص
 االثير ابن دار،  الرياضية التربية كلية لطالب الفسلجة)، ت،ب( الدوري ابراهيم قيس،  االمين الملك عبد طارق )٣(

 .٤٢ص  الموصل جامعة في والنشر للطباعة
. ٤٩، ص ٢٠٠٦بغداد ،،  المحدودة الفنية للطباعة اب شركة،  الرياضي قلب :  مسلم جاسم عمار )٤(
،   القاهرة،  العربي الفكر دار،،   )الدم الكتات( البدني واالداء الرياضة فسيولوجيا : سالمة ابراهيم الدين بهاء )٥(

. ٥٨، ص٢٠٠٠، ١ط
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ما حجم الضربة عند المتدرب أملليتر ،  ١٢٠ -١٠٠وعندما يبذل جهدا بدنيا يصل حجم الضربة الى 
 ٢٠٠ -١٦٠ملليتر ، وعند اداء جهد بدني يصل حجم الضربة الى  ١١٠-  ٨٠ت الراحة  من وق

  . )١("ملليتر
حجم األوكسجين المستهلك  VO2كما يرتبط حجم الدم في الضربة الواحدة بعالقة طردية مع "  

من قبل الجسم ويصل حجم الدم المدفوع في الضربة الواحدة الى حدوده القصوى غالبا عندما يكون 
، كما تتأثر حجم الضربة  فقط %) من الحد االعلى  ٦٠-٤٠(حجم األوكسجين المستهلك حوالي 

. )٢("بأوضاع الجسم اثناء الراحة والتمرين البدني
كبر بالمقارنة بقبل التدريب ، أوعادة ما يكون حجم الضربات عند الرياضيين بعد التدريب "  

 مد الجسمعدد النبضات بعد التدريب بالمقارنة بالراحة ، حيث يمكن لهذه الضربات  قلةوهذا يفسر لنا 
هذه الحالة بنفس مقدار الدم عن طريق دفع المزيد من الدم من القلب مع كل نبضة ولذا فان القلب في 

   . )٣("اليحتاج للنبض االسرع

   Cardiac indexالدالة القلبية   ٤- ١- ٩- ٢
عرفة كمية الدم "وتكون من خالل تقسيم كمية الناتج القلبي على المساحة السطحية للجسم لم  

) الواحد من سطح الجسم بالدقيقة الواحدة  لمعرفة حقيقة الفروق ،  وكما في المعادلة ٢الواصلة الى (م
    -: )٤("األتية

CO
 -------------   =CI

SA  
خذ وزن أتعني المساحة السطحية للجسم والتي يمكن حسابها عن طريق   BSAن أ"حيث 

) ٤,٧٥٠) ونتاجه القلبي (١,٧٢حد الرياضيين مساحته السطحية (أ، فمثال )وطوله (سم )الالعب  (كغم
) لتر ، ٥,٢٥٠ونتاجه القلبي حوالي ( )١,٨٠(خر هي آلتر في حين كانت المساحة السطحية لالعب 

  . ٢,٩٠فكانت قيمة الدالة القلبية لديه  لثانيما الالعب اأ ٢,٧٦ول هي فان قيمة الدالة القلبية لالعب األ
ن كمية الدم الواصلة الى المتر المربع الواحد في الدقيقة من أومن خالل القيم السابقة يالحظ   

كبر بالناتج القلبي في حين األ )/ د٢مليلتر /م ٠,٣٦٢(كبر وبلغت أسطح الجسم االقل ناتج قلبي هي 

. ١٥٧، ص٢٠٠٨، ١للطباعة ط ناس شركة،  الرياضية الفسيولوجيا مباديء : محمد خليل سميعة )١(
. ٤٩، ص ٢٠٠٦عمار جاسم :مصدر سبق ذكره،  )٢(
. ١١٩، ص ٢٠٠٦، المركز العربي للنشر ، القاهرة ، الرياضي في السباحةفسيولوجيا االداء  :محمد علي القط  )٣(
.٥٨،ص ٢٠٠٦:مصدر سبق ذكره، مسلم جاسم عمار )٤(
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وهذا يعني / د) ٢مليلتر / م٠,٣٤٢(هو اقل في كمية الدم الواصلة الى مساحة الجسم والتي بلغت 
. )١(غذيات واالوكسجين لديمومة العمل العضلي"موصول اكبر كمية من الدم محملة بال

  معدل ضربات القلب :  ٥- ٩- ١- ٢
خلط حيانا أثر بالتدريب الرياضي المنتظم ، وقد يحدث أمن المتغيرات الوظيفية التي تتوهي  

"  Pulse Rate" ومصطلح " معدل النبض   Heart Rate -بين استخدام مصطلح " معدل القلب 
ما معدل أفمعدل القلب هو العدد الحقيقي لضربات القلب خالل الدقيقة الواحدة ، ويعبر عنه ض / د 

التي يمكن االحساس بها عندما تمر الشرايين القريبة من سطح الجلد وهذه  ةالنبض فيقصد به الموج
من القوة تندفع من اندفاع الدم من البطين عند انقباض عضلة القلب وتنتشر  ةقادمه نتيجة موج ةالموج

في جميع الشرايين بفضل مطاطية هذه الشرايين ، ويتطابق كل من معدل القلب ومعدل النبض عادة ، 
او قصور الصمامات   ) Arrhythmia(ال في حالة حدوث بعض حاالت عدم انتظام ايقاع القلب أ
)Valvular Defectيعد و)٢(.)الشرايين ) وهذه الحاالت تعوق عملية ضغط الدم الطبيعية من القلب الى

معدل ضربات القلب في اثناء الراحة والجهد الرياضي وبعده من المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها 
فهم المدرب لكيفية استجابة اجهزة  ويمثلالمدرب عند تشكيل حمل التدريب في البرامج التدريبية ، 

الجسم المختلفة وتكيفها ومنها القلب الداء التدريب من اهم الفوائد التطبيقية لعلم الفسيولوجيا في المجال 
 عرفه كل من فقدالعلمي ، فقد تناولت العديد من المصادر العلمية تعريف " معدل ضربات القلب " 

)Astrand & Rodahl(  ت البطين في الدقيقة الواحدةضربابأنه " عدد")محمد نصر (. كما عرفه  )٣
   )٤(بانه " عدد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة " . )الدين رضوان

ن معظم المصادر العلمية تتفق على أاال "وقد اختلف علماء الفسلجة في مقدار معدل النبض ، 
نبضة / دقيقة ، ويمكن  )٦٠- ٥٠( منان هذا المعدل يقدر في اثناء الراحة لدى االشخاص المدربين 

ن ينخفض هذا المعدل لدى الرياضيين المدربين تدريبياً عالياً وخاصة عدائي المسافات الطويلة أ

.٥٩عمار جاسم مسلم :نفس المصدر السابق، ص )١(
،  ١، ط فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس والتقويمابو العال عبد الفتاح ، محمد صبحي حسانين :  )٢(

  .  ١٩٩٧،  ٥٩دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص
(3) Astrand , P.O and Rodahl , K (1979) : Text book of work physidog Megraw – Will book
company , U.S.A . 

،  ٦٩، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص طرق قياس الجهد البدني في الرياضةمحمد نصر الدين رضوان :  )٤(
١٩٩٨ .  
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عدد ضربات (ان " بطء النبض  )Fox(ويذكر فوكس ،  )١("نبضة / دقيقة )٤٠- ٣٨(رثون الى والما
ما بعد اداء الجهد أحد الظواهر المصاحبة للحالة التدريبية الجيدة " ، أيعتبر  في وقت الراحة )القلب

كثر أالرياضي فيرتفع هذا المعدل كلما ارتفعت شدة المجهود ومدة دوام االداء ويصل هذا المعدل الى 
  .)٢("مجهوداً ذا شدة عالية ئهمدا  ) نبضة / دقيقة لدى عدد من الرياضيين عند ٢٢٠(  من

انه " خالل العمل العضلي ترتفع سرعة  ١٩٨٢ )المندالوي ووجيه محجوبقاسم (اكد  وقد
النبضات وتزداد دفعات الدم الى العضالت العاملة وتتوسع الشعيرات الدموية وبذلك يجري الدم من 

  .  )٣(والى الخاليا بسرعة كبيرة "
يعود معدل ضربات القلب الى االنخفاض والرجوع الى  )الجهد البدني(ما بعد زوال المثير أ

 "سرعة عودة نبضات القلب الى الحالة الطبيعية يدل على عمل القلب بصورة جيدة ،فالحالة الطبيعية ، 
ثناء الجهد البدني ألتر / دقيقة  )٣٠-٢٥(اذ ترتفع كمية الدم التي يضخها القلب لتصل الى حوالي   

ساعده على االستمرار بالعمل بشكل منظم ، ويصل معدل القلب عند عند الشخص الرياضي مما ي
ن هذا االرتفاع اثناء المجهود يؤدي الى زيادة ألتر ، و )٥(الشخص الرياضي اثناءء الراحة الى حدود 

   )٤(. "معدل ضربات القلب وزيادة حجم القلب
مكن عملياً استخدامه في تقننين حمل التدريب أونظراً لسهولة قياس معدل ضربات القلب ، فقد 

والتعرف على مدى مالئمة الحمل لمستوى الحالة التدريبية لالعب وفترة استعادة الشفاء وتقننين فترات 
الراحة البينية خالل التدريب الفتري ، وكذلك تحديد شدة الحمل المالئمة تبعاً لمعدل القلب ، وهذا يرجع 

خرى المهمة مثل ، معدل استهالك بكثير من العمليات الفسيولوجية األرتباط معدل القلب أالى 
، حيث توجد عالقة طردية بين "االوكسجين والعتبة الفارقة الالهوائية وغيرها اثناء النشاط الرياضي 

معدل القلب وبين شدة الحمل البدني ، فيكون الحمل ذا شدة منخفضة اذا كان معدل القلب اقل من 
ة فأن هذا الحمل يعتبر ضربة / دقيق )١٨٠(/ دقيقة ، وعند زيادة معدل القلب اكثر من ) ضربة ١٣٠(
  . )٥("قصى شدة أ

 ١٩٨٢،  ١٣٢، دار المعارف ، مصر ، ص بيولوجيا الرياضة والتدريبسلمى نصار واخرون :  )١(
(2)  Fox , E , L (1984) : sport physiology , Saunders College publishing company , Japan .

، المحاضرة االولى ، القابلية البدنية واالوكسجينية عند  مسة للطب الرياضيالندوة الخامظفر عبد اهللا شفيق :  )٣(
. ١٩٩٦الرياضيين ، فندق الرشيد ، بغداد ، 

، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  فسيولوجيا جسم االنسانحكمت عبد الكريم فريحات :  )٤(
. ١٣٥، ص ١٩٩٠

 ١٩٩٣،  ١، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط فسيولوجيا اللياقة البدنيةابو العال احمد ، احمد نصر الدين رضوان :  )٥(
. ٢٦٢-٢٦١، ص
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   Cardiac Output )الدفع القلبي(الناتج القلبي  ٦- ٩- ١- ٢
نه حجم الدم الذي يضخه القلب في دقيقة واحدة  ، ويحسب الناتج القلبي أ"يعرف الناتج القلبي ب  
  -: )١(تيةاآلساس المعادلة أعلى 

  ربة الواحدة حجم الض× الناتج القلبي = معدل نبض القلب في دقيقة  
و المللتر ، وهو من المؤشرات المهمة في تطوير كفاءة القلب والجهاز الدوري أ"ويقاس باللتر   

" يقصد  و التنفسي ، حيث تحصل عند الرياضي زيادة في حجم الضربة وبالتالي زيادة الناتج القلبي"  ،
لترات / دقيقة ، ولكن   ٦ -٥يسر ، ويتراوح حجم الناتج القلبي مابين  به الدم المدفوع من البطين األ

، وبصفة عامة فان  )٢(ثناء التدريب تزيد حاجة العضالت الستهالك األوكسجين فيرتفع الناتج القلبيأ
على مستوى في الناتج القلبي ، وعند االعلى مستوى في الحد األقصى الستهالك األوكسجين هو األ

مقارنة الرجل والمرأة يالحظ زيادة الناتج القلبي للمرأة عن الرجل عند اداء نفس الحمل البدني بمقدار  
كثر عند نفس مستوى استهالك أن الناتج القلبي للمراة يكون ألتر / دقيقة  ، وهذا يعني  ١، ٧٥ – ١,٥

هذا الى نقص قدرة المراة على حمل األوكسجين الى العضالت األوكسجين مقارنة بالرجل ، ويرجع 
  . )٣(نتيجة نقص الهيمو جلوبين بالدم"

    EF%  (Ejection Fractionكمية الدم المقذوفة (٧- ٩- ١- ٢

"ويعرف الجزء المتبقي من الدم بين كل انقباض وارتخاء لعضلة القلب بفرق القيمة او بفرق 
الجزء المندفع من البطين ، وهي توضح كمية الدم الداخل الى البطين الذي تم ضخه فعال اثناء عملية 

 %  وقت الراحة ويزداد عندما ينقبض ٧٠ – ٦٠االنقباض ويعبر عنه بنسبة مئوية تتراوح من 
% دل ذلك على قوة  ٦٠البطينان في حالة بذل الجهد البدني ، وكلما زادت نسبة الدم الخارجة  عن 

  . )٤("حجم الدم نهاية األنبساط –هي:حجم الضربة  EFومعادلة انقباض القلب 
"ومهما كانت قوة التقلص ال يستطيع القلب ضخ كامل الدم خارج البطينين مع كل ضربة ويطلق  

 Ejection )الجزء المقذوف(االطباء على الجزء الذي يضخ من الدم خارج البطين المملوء اسم 

،  ١، ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،ط علم وظائف االعضاء) ، ٢٠١٢شتيوي العبد اهللا ( )١(
٢٨٩،ص ٢٠١٢

.١٥٥،ص ٢٠٠٨، ١،ط للطباعة ناس شركة،  الرياضية الفسيولوجيا مباديء : محمد خليل سميعة  )٢(
، ٢٠٠٣، ١القاهرة، ط،  العربي الفكر دار،  والرياضة التدريب فسيولوجيا :  الفتاح عبد احمد العال ابو  )٣(

..٤٠٥ص
م ، ٢٠٠٠،  ١،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ط فسيولوجيا الرياضة واألداء البدنيبهاء الدين ابراهيم سالمة : )٤(

  . ٤٥ص-٤٤ص
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Fraction  ن نحو نصف الدم الموجود في أكثر ، أي أو أ% ٥٠، ويبلغ الجزء المقذوف السوي
  يضخ على االقل مع كل ضربة  .البطين 
ن يزداد الجزء أويعد الجزء المقذوف مؤشرا جيدا على الوظيفة االجمالية للقلب ، ويمكن   

و أ%  ٣٠لى إ  ٢٠% مع الجهد ، كما قد ينقص حتى ٥المقذوف من القلب في الشخص السليم بنحو 
  . )١(ذا لم يكن البطينان يقومان بوظيفتهما على نحوسوي"إقل أ

: )٢(القلب لعضلة الوظيفية الخواص١٠- ١- ٢

 من الملساء العضالت وتشبه المخطط الشكل حيث من الهيكلية العضالت تشبه القلبية العضلة 
  :وهي خاصة بصفات تتميـز إنها إال الالإرادية الوظيفيـة الناحيـة

  )All or none low: (العدم أو الكل قانون تتبع .١

 يوجد ال بأنه القول ويمكن أن أقل مؤثر يمكن أن يسبب أقصى قوة انقباض للعضله القلبيه
 عوامل تأثير تحت قليالً القلب انقباض قوة تتغير قد نهأ إال واالنقباض، القوة ناحية من تدرج

 و العصبية التنبيهات العوامل هذه ومن الجسم حتياجاتإمع  القلب يتكيف لكي مختلفة
  . الرياضـي والتدريـب والسموم والعقاقير األوكسجين وتركيز الهرمونية،

: )القلبي االنقباض تلقائية( الذاتي المنتظم االنقباض صفة .٢

 تظهر التي القلبية العضلة خواص أولى دعتُ الخاصية وهذه نفسها العضلة من ينبع االنقباض إن
 باألذين العلوي األجوف الوريد اتصال عند تقع ما منطقة من الذاتية القلب انقباضات وتبدأ الجنين، في

 تصل القلب دليل ومن pace maker((القلب بدليل وتسمى األذينية الجيبية العقدة وهي األيمن
 القلب انقبـاض إلى يـؤدي القلـب دليـل فان اإلنسـان وفي القلـب أجزاء مختلف إلى االنقباضات

  . بالدقيقة ضربة )٧٠-٦٠( بين

(1) Halestrap, A. P. and Meredith, D. (2004) The SLC16 gene family-from Monocarboxylate
transporters (MCTs) to aromatic amino acid transporters and beyond.   

.٢٥٩- ٢٥٨، ص١٩٩٦ العربي، الفكر دار القاهرة،. الرياضة فسيولوجيا: سالمة الدين بهاء )٢(
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 المرحلة وهذه اإلرادية العضالت في مثيلتها من أطول القلبية العضلة فيها تتأثر ال التي المرحلة إن .٣
 مرحلة في األخيرة ووقعت متتاليتان إشارتان أرسلت إذا نهأ أي أيضا االنقباض مرحلة لتشمل تبقى

  . الثانية باإلشارة تتأثر لن القلب عضلة فان لألولى االنقباض
  : الحيوية الكيميائية الناحية من .٤

 (Lactic Acid بالدم الخاص اللبنيك حامض تؤكسد أن االعتيادية أحوالها في القلب عضلة تستطيع 

(Blood على القلب لعضلة القدرة هذهو السكر على الحامض مفضلةً الدم كلوكوز وأيضا 
على  حتوائهإ إلى تعزى )الكاليكوجين وهو الخاص الوقود من وليس( الدم من الوقود استخالص

  . عدد كبير من الشعيرات الدموية 

:والهيكلية القلبية العضلة بين آخر كيميائي اختالف ثمة .٥

 حامض تراكمكما أنها ال تتحمل  الهيكلية من كثرأ األوكسجين غياب في القلبية العضلة تعطلتُ 
  . بداخلها مقارنة بالعضلع الهيكليه  اللبنيك

  بالزما الدم١١- ١- ٢

بشكل معلق،يقدر حجمها متنوعة  على عناصرد البالزما القسم السائل من الدم وهي تحتوي عتُ"  
لى الصفرة وتعادل إذا فصلت عن الكريات بلون رائق يميل إ% من حجم الدم االجمالي وتبدو ٥٥ب 

تفاعل بالنسبة للماء المقطر وهي تتعلق بالبروتينات الموجودة بها والبالزما الدموية ذات  ١.٥لزوجتها 
)١(". ١,٠٣٤و ١.٠٢٥ساسي خفيف وتتراوح كثافتها النوعية بين أ

ويمكن الحصول عليه بأخضاع الدم  "والبالزما سائل معقد تجري فيه العناصر المتشكلة
المضاف له مانع للتخثر للطرد المركزي لعدة دقائق فتترسب خاليا الدم ويبقى سائل رائق هو 

نه ال إيمكن الحصول من الدم على مصل الدم الذي يشبه البالزما في تركيبه فيما عدا  البالزما.كما
يحتوي على عوامل التخثر ويتم الحصول على مصل الدم بترك الدم المسحوب يتخثر بشكل طبيعي 

  خالل دقائق حيث يتكون تركيب هالمي يحتوي خاليا الدم بينما يتخلف سائل صاف هو المصل.

.٣٤٣، ص٢٠١١، ١، دمشق، جعلم وظائف االعضاءاح قطان واخرون:بص )١(
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%بروتينات ومواد مذابة ٧%ماء،٩٣ل ضارب للصفرة الخفيفة ويتكون وزنيا من والبالزما سائ
،جلوكوز ،جلسرول واحماض دهنية.كما تحتوي البالزما غازات مذابة   ,Na,K,Ca,Clخرى مثل أ

وهرمونات وفيتامينات وانزيمات واصباغ ومخلفات خلوية مسرفة كالبولينا وحامض البوليك ومواد 
يوجد مدى واسع لتركيز كثير من المواد المكونة للبالزما ما بين شخص و نية،غذائية االحماض االمي

خر.فال يقتصر االختالف في تركيز المواد على اختالف االشخاص بل يتعداه الى االختالف آطبيعي و
  )١(وقات المختلفة."أللدى الشخص الواحد في ا

% مواد صلبة وهي:٧%ماء و٩٣من  %من حجم الدم.تتكون٧٠-٥٥"تتكون بالزما الدم مابين   

البروتينات:مثل الفيبرينوجين،االلبومين،والجلوبيولين. .١
الكاربوهيدرات:واهمها الجلوكوز. .٢
مواد نيتروجينية:مثل اليوريا وحمض اليوريك. .٣
مواد غير عضوية:مثل الصوديوم،الكالسيوم وغيرها. .٤
انزيمات واجسام مضادة. .٥

  اهمية البالزما:١٢- ١- ٢

السائل للمكونات الصلبة للدم. تعتبر الوسط  - أ
تعتبر وسط غذائي الحتوائها على المادة البروتينية والكربوهيدراتية.  - ب
تنظيم حجم الدم والسائل الخاللي والبول بفعل الضغط االسموزي.  - ت
لها دور في ايقاف نزيف الدم بواسطة الية التخثر.  - ث
بروتينات وانزيمات واجسام مهمة في تشخيص كثير من االمراض بسبب احتوائها على   -  ج

  )٢(مضادة."

  "وظائف بروتينات البالزما:١٣- ١- ٢

المساهمة في اعطاء الدم لزوجة معينة. .١

.٢٥٧، ص٢٠١٢، ١،االردن،دار المسيرة للنشر،ط علم وظائف االعضاءشتيوي العبد اهللا: )١(
.٨٥،ص٢٠٠٦اليازوري للنشر، ، عمان،دارفسيولوجيا جسم االنسانعصام الصفدي: )٢(
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المساهمة في تخثر الدم(فيبرينوجين) .٢
ثر مناعي مهم الحتوائها على الغاما غلوبولين.ألها  .٣
ثر مهم في تبادل الماء بين الدم والسوائل أعطاء البالزما ضغطا جرميا الذي له إتسهم في  .٤

الخاللية،لذلك فهي تسهم في حفظ حجم الدم.
)١(تسهم في نقل كثير من العناصر كالحديد والنحاس والهرمونات والفيتامينات والغازات." .٥

 لزوجة الدم :١٤- ١- ٢

"وهي عبارة عن قوة احتكاك الدم بجدران الشرايين واألوردة وهي بشكل أساسي تعتمد على
البروتينات الموجودة في البالزما وباألخص الفيبروتوجين وتتمثل أهميتها في الحفاظ على الضغط 

)٢(". ٣) غم.سم٤.٣) وللنساء (٤.٧الدموي وهي للرجال (

لكريات الحمراء والهيموكلوبين ومكونات البالزما "ترتبط لزوجة الدم بقدر ما تحتويه من ا
) كما ١.٠٨٠ - ١.٠٦٠البروتينية ، ومقارنة الدم في الماء يالحظ إن الدم أكثر كثافة من الماء ب (

) مرات ويؤدي التدريب الرياضي إلى حدوث بعض التغيرات المؤقتة٤- ٣تزيد لزوجة الدم عن الماء (
لدم إثناء اإلحماء نتيجة لزيادة الحرارة ويزيد حجم الدم الساري لخصائص الدم حيث تقل درجة لزوجة ا

في الدورة الدموية نتيجة خروج الدم المخزون في الكبد والطحال وعند التدريب في الجو الحار مع 
زيادة إفراز العرق يقل حجم الدم نتيجة خروج ماء البالزما مع العرق وبالتالي تزداد كثافة الدم 

  .   )٣(ولزوجته وتركيزه"
"وتعتمد لزوجة الدم بدرجة عالية على عدد خاليا الدم الحمراء بصورة طردية وبالتالي قربها من 
بعضها يزيد من الكثافة النوعية للدم، ولكن تعزى لزوجة الدم بشكل اكبر إلى زيادة بروتينات بالزما 

  الدم . 
تكون أعلى لغير الرياضيين مما عليه لدى الرياضيين وذلك لقلة نسبة بروتينات فأما كثافة الدم 

البالزما وسائل البالزما لديهم ، وإذا ما حدث تعرق شديد في التمرين الرياضي يؤدي الى زيادة 

  .٣٤٥ص ،٢٠١١، مصدر سبق ذكره:واخرون قطان صياح )١(
(2) h p:/healths.roro44.com

. ١٤٦محمد حسن عالوي ، ابو العال احمد عبد الفتاح : مصدر سبق ذكره ، ص )٣(
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نقصان حجم سائل البالزما وبالتالي زيادة لزوجة الدم بسبب زيادة المقاومة الطرفية والضغط 
  . )١(تحريك عمود الدم الى الشريان االبهر "االنقباضي ل

)٢(والناشئة األطفال لدى الحار الجو في البدني الجهد١- ٢

 على الكبار من قدرة أقل األطفال تجعل التي والوظيفية التشريحية االختالفات من العديد هناك
. الرطوبة الشديد أو الحار الجو في خاصة بدني، جهد أداء عند أجسامهم حرارة درجة وضبط تنظيم

  :يلي ما تشمل) ١( رقم الجدول في الموضحة العوامل هذه

 إلى يقود مما بالكبار، مقارنة كبيرة األطفال لدى الجسم كتلة إلى نسبة الجسم سطح مساحة تعد. ١
 عندما أكبر بصورة الحرارة اكتساب هي والنتيجة الخارجي، والمحيط الجلد بين الحراري التبادل زيادة
 فقدان وإلى مئوية، درجة ٣٧ هي التي الجسم حرارة درجة من أعلى الخارجية الحرارة درجة تكون

 تحمالً أقل األطفال أن نجد لهذا. منخفضة الخارجية الحرارة درجة تكون عندما أكبر بصورة الحرارة
 أداء فإن المتواصل البدني الجهد وبعكس بالكبار، مقارنة جداً المنخفضة أو العالية الحرارة لدرجات

  .األطفال على كبيراً سلبياً تأثيراً يحمل ال قد مرتفعة خارجية حرارة درجة عند األمد قصير بدني جهد

.٢٠٠٦، شركة اب للطباعة ،  ١، ط قلب الرياضيعمار جاسم مسلم:  )١(
: الرياض. اإلنسان لدى البدني الجهد أثناء والمنحالالت السوائل وتعويض الحراري التنظيم. محمد هزاع الهزاع، )٢(

. ٣، ص ٢٠٠٧ الرياضي، للطب السعودي االالتحاد
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نظام على ذلك وأثر والكبار، األطفال بين الرئيسية والوظيفية التشريحية االختالفات) ٢( رقم جدول"
الجسم في الحراري التحكم

  الحراري التنظيم على ذلك تأثير  االختالفات

) الجسم وزن من كجم لكل( الجسم سطح مساحة
  مقارنة بالكبار األطفال لدى أكبر

 والبيئة الجلد بين الحراري للتبادل أعلى معدل
  .بالطفل المحيطة

 أو المشي أثناء األطفال لدى الطاقة مصروف
  الكبار من أعلى الجري

 أعلى، األطفال لدى األيضية العمليات معدل
وزن  من كجم لكل لديهم الحرارة إنتاج وبالتالي

  الجسم اكبر.
 وأثناء الراحة أثناء األطفال لدى التعرق معدل
  الكبار من أقل البدني الجهد

 العرق تبخر بواسطة الحرارة من التخلص إمكانية
  .بالكبار مقارنة األطفال لدى منخفضة

 محدد أيضي معدل عند األطفال لدى القلب نتاج
  الكبار من أقل

 الحرارة من التخلص على الجسم إمكانية انخفاض
 أطرافه، إلى الجسم وسط من الحمل طريق عن
  .بالكبار مقارنة األطفال لدى

 أن ذلك على يدلنا. بالكبار مقارنة الجري أو المشي في) اقتصادية أقل( كفاءة أقل األطفال يعد. ٢
 عند الكبار لدى هو مما أكبر المتحرك السير على الجري أو المشي أثناء كسجينولأل استهالكهم

  .متماثلة سرعات

 إلى يؤدي مما بالكبار، مقارنة األطفال لدى كسجينواأل استهالك إلى نسبة القلب نتاج انخفاض. ٣
 عن المسؤول والجلد، العاملة  العضالت من كل بين القلب من الصادر الدم على شديد تنافس حصول
  .القلب نتاج انخفاض في مهماً عامالً األطفال لدى الضربة حجم انخفاض ويعد. الحرارة من التخلص

 أو) الكلي( المطلق بالمعدل ذلك كان سواء بالكبار، مقارنة األطفال لدى التعرق معدل انخفاض. ٤
 يتجاوز ما نادراً لكن الشدة، يتجاوز أو يساوي بمعدل يتعرقون فالكبار الجسم، سطح مساحة إلى نسبة
 من الشدة نفس عند الساعة في الجلد من( مربع متر لكل لتر ملي ٣٥٠ األطفال لدى التعرق معدل



٣٠     النظریۀ والدراسات السابقۀالدراسات  –الفصل الثانی 

 من مربع متر لكل نسبة بالدقيقة التعرق لمعدل رسماً )١( رقم البياني الشكل ويوضح. البدني الجهد
 بوضوح ويظهر مختلفة، عمرية مراحل في البنين من مجموعات ثالث لدى الجسم سطح مساحة

 لدى التعرق معدل انخفاض ويعزى. بالبالغين مقارنة السن صغار األطفال لدى التعرق معدل انخفاض
. العرقية الغدد عدد انخفاض إلى يعزى مما أكثر التعرق على العرقية الغدد قدرة انخفاض إلى األطفال

 بإفراز العرقية Sweating threshold)( الغدد فيها تبدأ التي النقطة أن أيضاً المعلوم من أنه كما
 يتطلب األمر أن يعني مما بالكبار، مقارنة األطفال تعد أعلى لدى التعرق بعتبة تعرف والتي العرق
  .بالتعرق العرقية الغدد تبدأ أن قبل الكبار من أكبر بشكل األطفال لدى الجسم حرارة درجة ارتفاع

 السوائل معدل أن إلى السعوديين األطفال لدى البدني الجهد فسيولوجيا أبحاث نتائج وتشير
-  وحوالي سنة، ١٥ في لتراً ١,٧٣ بلغ للناشئين القدم لكرة مباراة شوطي أثناء الجسم من المفقودة
 موضحاً هو كما سنة، ١٤- ١٣ عمر في الناشئين لدى الجسم وزن من%  ٣,٦ نسبته ما أو الساعة،

 التجريبية المباراة هذه أن بالذكر والجدير،  ١١ عمر في األشبال لدى )% ٢,٤ -  ٢( رقم الجدول في
 األطفال لدى السوائل تعويض بمكان األهمية من لذا. الرطوبة وقليل حار جو في أجريت قد كانت

 السوائل، فقدان بسبب جفاف لهم يحدث ال حتى الحار، الجو في البدنية التدريبات أثناء والناشئين
  .)١(الحرارية اإلصابة حدوث وبالتالي

  ثالث لدى الحار الجو في البدني الجهد أثناء) الدقيقة في ٢ م/لتر ملي( التعرق معدل): ٤( رقم شكل
  سنة ١٦,٧ سنة، ١٣,٦ سنة، ١٢,٢: مختلفة عمرية مراحل في البنين من مجموعات

. ٤م ، ص ٢٠٠٧هزاع محمد الهزاع :نفس المصدر السابق ،  )١(
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بالكبار مقارنة األطفال لدى تحدث التي الفسيولوجية االستجابات من سلسلة التالي الجدول ويوضح  
الحرارية لإلصابات عرضة أكثر موقع الطفل في تضع استجابات وهي الحار، الجو في بدني جهد أداء عند
  .الجوالحار في البدني التدريب أثناء الكبار من

  .)١(الكبار مع مقارنة الحار الجو في البدني الجهد أثناء األطفال لدى الفسيولوجية االستجابات): ٣(: رقم جدول

بالكبار مقارنة االستجابة معدلاالستجابة نوع
األطفال لدى أعلىالحرارة إنتاج

األطفال لدى أقلالجلد من )٢ م لكل( التعرق معدل
األطفال لدى أقلعرقية) غدة لكل( التعرق معدل

االطفال لدى أعلى بدايته) أو التعرق مستهل( التعرق عتبة
االطفال لدى أقل)(٢O لتر لكل القلب نتاج

االطفال لدى أعلىالجلد في الدم جريان
االطفال لدى أقلالعرق في الصوديوم كلوريد

االطفال لدى أعلىالعرق في اللبنيك حمض
االطفال لدى أسرعالجسم حرارة درجة ارتفاع معدل

االطفال لدى أبطأالحار الجو مع التأقلم

. ٧ص – ٦،ص ٢٠٠٧الهزاع ، هزاع محمد :مصدر سبق ذكره ،  )١(
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الدراسات السابقة٢- ٢

  ٢٠٠٩الجمالي دراسة علي مهدي هادي  ١- ٢- ٢

وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة من خالل بعض المتغيرات  عنوان الدراسة :  
  الفسيولوجية في الدم باستخدام جهدين بدنيين  باختالف درجات الحرارة لدى العبي الكرة الطائرة.

  األهداف : - 

-لى التعرف على  :إيهدف البحث 

جراء استخدام جهدين بدنيين باختالف درجات وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة  -١
.لحرارة لدى العبي الكرة الطائرة ا

يولوجية لدى العبي الكرة أثر الجهدين البدنيين باختالف درجات الحرارة على المعايير الفس -٢
. الطائرة

أثر مستوى السوائل المفقودة على المعايير الفسيولوجية والهرمونية في الدم لدى العبي   -٣
  الطائرة .الكرة 

  عينة البحث :

اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي نادي الدغارة الرياضي المشارك ضمن
الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة والحاصل على نتائج متميزة على الصعيد المحلي والبالغ عددهم 

  ) العب ضمن صفوف النادي للكرة الطائرة.١٢(

  االستنتاجات :

بالزما اللى فقدان جزء من السائل من إدى ألتأثير الجهدين البدنيين وبدرجتي الحرارة نتيجة  -١
 )٤٨ – ٤٢(والسوائل البينية بشكل عام وفي الجهد البدني والمهاري القصوي وبدرجة حرارة 

  بشكل خاص . 
حصول تغيرات فسيولوجية وهرمونية للمتغيرات المدروسة وذلك من خالل تعرض الالعبين  -٢

لى الجهد القصوي ودون القصوي وبدرجات الحرارة المختلفة .إ
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درجة  )٤٨ – ٤٢(أن شدة الجهد البدني والمهاري القصوي ودون القصوي بدرجة حرارة  -٣
وهرمون )T3( - )T4الثيروكسين ((رتفاع في منسوب الهرمونات قيد الدراسة ألى إأدى 

الكورتزول . 
بعد فقدان السوائل من البالزما بعد الجهد البدني السيما  ) +K+ - Na(مالح الـ أزيادة تركيز  -٤

ْ درجة مئوية . )٤٨ – ٤٢(في درجة حرارة 
في الدم باالتجاه القاعدي خالل الجهد البدني  )PH(زيادة تركيز األسس الهيدروجيني  -٥

القصوي .
المهاري فراد العينة) قبل القيام بالجهد وبعد الجهد البدني وأ(ظهور فرق في وزن الالعب  -٦

بسبب التعرق .  )القصوي ودون القصوي(

)              ٢٠٠٣(بان سمير عباس  دراسة ٢- ٢- ٢
جواء الحارة والباردة على العمل الوظيفي للكليتين وبعض متغيرات الدم ألتأثير ا عنوان الدراسة :

  " . لممارسي ركض المسافات الطويلة 
  عينة البحث :

 – ٢٠٠٢(رياضي يمثلون عدائي المنتخب الوطني بجري المسافات الطويلة للموسم التدريبي  ١٥
٢٠٠٣(  .  

  الخالصة : 
جواء الحارة والباردة على العمل الوظيفي وبعض متغيرات الدم ألاجريت الدراسة للتعرف على تأثير ا

  وكذلك للتعرف على الفروق في تأثير تلك االجواء المناخية على متغيرات البحث المدروسة . 
   - االستنتاجات  :

ن العمل االنزيمي متغير في مختلف االجواء المناخية الحارة والباردة بسبب الزيادة الحاصلة إ -١
المستوى الطبيعي لنسبة  في الطاقة لالنزيمات العاملة وذلك بداللة الزيادة الحاصلةفي متطلبات 

  في اتجاه العمل العضلي .  )CP(انزيم فوسفات الكرياتين 
في مواجهة أي تأثير خارجي سواء كان بدنيا أو  )المناعة(تزداد قدرة الجسم على المقاومة  -٢

أو مناخيا كارتفاع درجات حرارة الجو للمحافظة على الجسم صحيا وبدنيا من خالل  الفيزياوي
الزيادة الحاصلة في نسبة متغير الكلوبين في االجواء الحارة . 
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  مناقشة الدراسات السابقة :

من العرض السابق لبعض الدراسات التي استعانت بها الباحثة نجد تشابه في األهداف من 
حيث أثر السوائل المفقودة وكذلك الجهد البدني في األجواء الحارة وكذلك اثرها على المعايير 

  الفسلجية.

ة :اما اوجه األختالف فقد امتازت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالجوانب التالي

اجرت الباحثة في الدراسة الحالية ازمنة مختلفة لتعويض السوائل. -
معدل ضربات –الناتج القلبي  - امتازت الدراسة الحالية بدراسة متغيرات القلب (حجم الضربة -

كمية الدم المدفوعة) ، وكذلك متغير كمية السائل المستهلك ونسبة السائل  –مؤشر األنقباض  -القلب
اكتفت دراسة  حينالمفقود ودرجة الحرارة والتغير في حجم بالزما الدم ونسبة الهيموكلوبين ،في 

علي مهدي على دراسة المعايير الفسلجية والهرمونية بالدم ،ودراسة بان سمير عباس على العمل 
تين .الوظيفي للكلي

اجرت الباحثة دراستها على عينة من العبي منتخب محافظة القادسية للناشئين بكرة السلة ، في  -
حين كانت عينة دراسة علي مهدي هم العبي نادي الدغارة المشارك ضمن الدوري العراقي 
 الممتاز للكرة الطائرة ، وكانوا عدائي المنتخب الوطني بجري المسافات الطويلة في دراسة بان

سمير عباس .
ما في دراسة علي مهدي فقد كان المنهج وصفي .أكان المنهج المستخدم للدراسة الحالية تجريبي  -
جهزة حديثة مثل الفيزوفلوا لقياس متغيرات القلب خالل الجهد وقبله .أالحالية  الدراسةاستخدام  -
اثناء الجهد ولم استخدمت في الدراسة الحالية اكياس حفظ السوائل المدرجة لغرض التعويض  -

تستخدم الدراستين ذلك .
تم استخدام جهاز فحص اللزوجة في مكان اجراء التجربة الرئيسة وليس في المختبر وهذا اختلف  -

عن الدراسات السابقة .
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  لالختبار العلميةسس ُألا ٥_٣
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الفصل الثالث

منهجية البحث واجراءاته امليدانية  -٣

  منهج البحث  ١- ٣
هدافه وحل مشكلته والمنهج أوتحقيق الباحثة المنهج التجريبي لمالئمة طبيعة البحث  ستخدمتأ

التجريبي

٢-٣ مجتمع وعینة البحث   
  حددت الباحثة مجتمع البحث وهم العبي منتخب محافظة القادسیة للناشئین بکرة السلة والبالغ 

عددهم )١٢( العبا للموسم الریاضي ٢٠١٦ -٢٠١٥ ولعدم التزام )٢( من الالعبین باداء الفحوصات 

والقیاسات المعملیة بلغ العدد النهائي للعینة )١٠( العبین وتم التعامل معهم بأسلوب تدویرالمجموعة الواحدة 

الذي تم فیه إداء االسلوبین لتعویض السوائل االولى المنتظم وفي وقت آخر االسلوب العشوائي إذ تم أستخدام 

األسلوب العشوائي والمنتظم بشکل متعاقب في نفس الیوم ولفترة زمنیة کحد ادنى ٥دقائق عند تطبیق الجهد 

البدني إذ طبق العبین أحدهما منتظم واألخر عشوائي وبعد ذلك تم تدویر االعبین في وقت الحق بحیث 

خضع نفس الالعب لألسلوبین)المنتظم والعشوائي( وکانت مواصفات العینة کما مبین في الجدول ادناه  



٣٧  البحث واجراءاته المیدانیۀمنهجیۀ  –الفصل الثالث 

  ) يبين توصيف العينة٤جدول (
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 5.47 74.80 68.70 13.30 42.90 63.5036.29الوسط الحسابي

 5.48 75.00 68.50 13.33 43.00 64.0036.25الوسيط

 0.16 2.30 1.77 0.29 0.88 2.720.19االنحراف المعياري

 0.17- 0.31- 0.04- 0.24 0.22 0.18 0.08 معامل االلتواء

 5.20 71.00 66.00 13.00 42.00 60.0036.00اقل قيمة

 5.72 78.00 71.00 13.67 44.00 68.0036.60اعلى قيمة

وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة: ٣- ٣

   ادوات البحث العلمي: ١- ٣- ٣
في المجال الرياضي ولعبه كره السله ولذلك  )١(تم اجراء المقابلة مع الخبراء والمختصين: المقابلة  -

حول ألية تعويض السوائل وكذلك طريقة دراسة المتغيرات الفسيولوجية ألخذ أرائهم
   وسائل جمع المعلومات واالجهزة المستخدمة ٢- ٣- ٣
   طبي قطن - 
  انبوب شعري يحتوي على مادة مانعة للتخثر - 
  ميزان  - 
  ) ٣ساعة توقيت عدد ( - 
   (امريكي الصنع)جهاز السير المتحرك - 
  اكياس مدرجه لحفظ السوائل  - 
  (فرنسي الصنع)جهاز الفيزوفلو لقياس متغيرات العضلة القلبية- 
(صيني الصنع)لقياس لزوجة الدم PCVجهاز ال- 
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  لقياس درجة حرارة الجسممحرار - 
  محرار لقياس درجه حراره الجو- 
محرار لقياس درجة حرارة السائل- 

التجربة االستطالعية ٤- ٣
مختبر في  ًاعصر )٣الساعة (  ٨/٢٠١٦/ ٧)  االحداجراء التجربة االستطالعية في يوم (تم 

على العبي عينة البحث وذلك  جامعة القادسية  الرياضةوعلوم  البدنية التربيةفي كلية  ةالفسلج
مكن كادر العمل المساعد من معرفة كيفية تلمعرفة الوقت المستغرق لتنفيذ االختبارات ولكي ي

عن تقسيم الواجبات عليهم، وكذلك التأكد من سالمة االجهزة  استخدام االجهزة واالدوات فضالً
  واالدوات المختبرية المستعملة.

v الغرض من التجربة  
. ةالرئيس التجربة أجراء في الباحث تواجه أن يمكن التي السلبيات  على الوقوف  - ١
  .وكفاءتها صالحيتها ومدى المستعملة واألدوات األجهزة من التأكد  -٢
   العب كل وألختبار للتجربة الالزم الوقت تحديد  -٣
  .العمل انجاز على قدرته ومدى المساعد العمل فريق كفاءة مدى معرفة  -٤

  ليهاإالنتائج التي تم التوصل 

.ةتواجه الباحثة في التجربة الرئيسن أتم الوقوف على جميع السلبيات والصعوبات التي يمكن  .١
.دوات المستخدمة في التجربةألجهزة واألوفحص ا ةتم التأكد من سالم .٢
) في كل ٢والذي حدد بعدد العبين ( تم تحديد الوقت الالزم ألجراء التجربة وألختبار كل العب .٣

.عشوائيالالخر أحدهم باالسلوب المنتظم وأيوم 
.توزيع المهام بينهم بحسب العملتم تحديد الكادر المساعد وتم  .٤
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  لالختبار العلميةسس ألا 5_٣
  الصدق :  ١- ٥-٣

فقد حصلت االختبارات  )١("جل قياسهأوضع االختبار من  يقيس ما ويعني االختبار الذي،"
راء الخبراء التي تم عرضها عليهم للتأكد من آ% من ١٠٠في البحث على نسبه اتفاق بلغت  المستخدمة

   .الصدق
  الثبات :  ٢_5_٣

الديوانية  ةمحافظ ةمنتخب تربي) العب يمثلون ١٤رها (تم اجراء االختبار على عينه قد
) ٤_٣ايام بواقع ( ٤وقد استمر االختبار  ٢٠١٦/ ٨/ ٧السلة للمرحلة المتوسطة في يوم  ةبكر

عبين لكل يوم وقد استخدمت الباحثة طريقه التجزئة النصفية الستخراج معامل الثبات وتم أل
حسب االرقام الزوجية  وبعدها تجزئه البيانات ةعدل ضربات القلب بعد الجهد مباشرقياس م

) وهذا يعني ٠،٨٨االرتباط ( ةرتباط البسيط بيرسون وقد بلغ قيموالفردية وقد استخدم معامل اال
  ).FTTن الثبات عالي في اختبار (أ

   االختبارات والقياسات المستخدمة ٦-٣
   االختبارات المستخدمة : :والًأ 
 ألفراد االختبار مالئمة مدى ولمعرفة آرائهم لمعرفة الخبراء الساده على االختبار عرض تم -

  العينة وطبيعة العينة
  . ٠.٧٥على نفس االختبار تم استخراج الصدق وقد بلغ  Tim takenفي دراسة -

 ، ٤ ط ، عمان ، العربي الفكر دار ، ساليبهأ - دواتهأ - مفهومه - العلمي البحث:  الرحمن عبد ، عبيدات ذوقان )١(
  . ١٥٩ ص ،١٩٨٩
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  )١(FTT kids tred mill test) يبين تفاصيل بروتكول ٥جدول (
  زمن كل مرحلة  زاویة المیل %  السرعة میل  السرعة كمالمراحل
ثانیة ٩٠ 2.190  3.5  االحماء

13.52.191

زمن كل مرحلة 
 ثانیة ٩٠

2  42.403
34.52.705
453.137
55.53.409
663.7011
76.54.0013
874.3015
97.54.6015

مالحظة المرحلة االخیرة بعدھا یستمر العمل حتى االنھاك ( استنفاذ الجھد )

ذ إ) Fit kids tread mill testهذا االختبار معتمد في جامعة بتركيا محدد لالعمار الصغيرة (
يتكون البروتوكول من مجموعة مراحل كل مرحلة يتم فيها زيادة السرعة وزاوية الميل بعد اجراء 

وكما مبين في  على الجهاز الذي تسبقه فترة كافية لألحماء قبل بدء األختبار ثانية ٩٠االحماء لمدة 
) والتي يستقر فيها الالعب باالداء ٩تم زيادة السرعة وزاوية الميل بعد المرحلة (ت ذ الإدناه أالجدول 

  حتى استنفاذ الجهد والتوقف عن العمل.
  القياسات المستخدمة في البحث :  ثانيا:

  Physioflowجهاز  القلبية خالل الراحة والجهد باستخدامقياس مؤشرات العضلة 
يعمل هذا الجهاز وثناء الجهد البدني، أعلى تسجيل متغيرات القلب لالعبين  Physioflowيعمل جهاز 

 Bluetoothللحاسبة المرتبط معها جهاز الـ  Bluetoothرسال المعلومات بطريقة إنظام ل اًوفق
من قلب  وقبل تشغيل الجهاز البد من تثبيت االلكترودات في االماكن التشريحية الصحيحة والمحددة

بعد تثبيته حكام الربط يبدا تشغيل الجهازأ) . وعند ٥الشركة المصنعة وكما مبينه تفاصيلها في الشكل (
همية هو أكثر ألاالولى وا اتوتعتبر الخطو على جذع الالعب باحكام باستخدام حزام خاص بذلك ،

اذا كان اللون احمر فهذا يعني ن االشارة جيدة و ما يؤكد ذلك هو وجود اللون االخضر اما أالتأكد من 
االسم ، العمر المطلوبة عن الالعب التي تشمل ( ان االشارة سيئة وبعد هذه الخطوة يتم تسجيل البيانات

، وبعد ادخال تلك البيانات اريخ االختبار ، رقم سري لالعب)، الطول سم ، الوزن كغم ، الجنس ، ت

(1) ELLES M. W. KOTTE1: et al. (2015) Validity and Reproducibility of a New Treadmill 
Protocol: The Fitkids Treadmill Test: 2University of Applied Sciences, Utrecht, THE 
NETHERLANDS;3Child Development and Exercise Center . 
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) وذلك نقباضي ، االنبساطياالياس ضغط الدم (خالل الشروع في ق يتم معايرة الجهاز وذلك من
وتوماتيكي ، من أجل الحصول على قيم ضغط الدم ( ألنها األيدوي أو الباستخدام جهاز ضغط الدم 

تستخدم على أنها إشارة لحساب ناتج القلب) وبإمكان الشخص القائم على االختبار بمعايرة الجهاز 
ن ألكثر دقة أيم الخاصة بضغط الدم بغية الحصول على نتائج قالتجديد بعندما تكون فترة العمل طويلة 

خزن  يمكنجراء الفحص إاختالف الضغط سيغير من النتائج المستحصلة من الجهاز وبعد االنتهاء من 
ألجزاء  ةاستها وكذلك الفترة الزمنية مقربقيم جميع المتغيرات المراد در تتضمن التي  جميع البيانات

عرضها على واجهة يلمتغيرات العضلة القلبية خالل الجهد البدني و طي قياساًالجهاز يعوالثانية. 
  . كثر من صيغة منها االكسلأالبرنامج في شاشة الحاسبة ومن ثم تخزن على 

  )Bluetooth) يوضج جهاز فيزوفلو لقياس مؤشرات العضلة القلبية بتقنية (٥الشكل (
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  واجهة برنامج الفيزوفلو على شاشة الحاسبة خالل الراحة والجهد البدني ح) يوض٦الشكل (

  مواصفات جهاز السير المتحرك

 مريكيةإالشركة المصنعه :  .١

 سم ٩٠م ، عرض حزام الركض ٣بعاد : الطول ألا .٢

 % ٢٥،  زاوية الميل  ساعة /كم ٤٠السرعة  .٣

البحث العلمي و يؤدي فيه غراض ألصنع عاله مأجهاز السير المتحرك والمبين تفاصيله 
من حيث المحافظة على سرعة االداء طول فترة  تبر الجهد البدني المطلوب بشكل مريح ودقيقلمخَاُ

رض أللزاوية الميل مع ا االختبار وكذلك زاوية الميل الذي يتمكن العقل االلكتروني من تحديدها وفقاً
  كثر دقة.أشكل ة لضمان اداء الجهد البدني بوهي أحدى العوامل الرئيس
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  ) يوضح جهاز السير المتحرك المستخدم في اداء الجهد البدني٧الشكل (

v :تحديد السائل المستهلك

لئ االكياس م العشوائي للتعويض يتم مأالجهد البدني سواء كان لالسلوب المنتظم  بإداءقبل الشروع 
يتم تسجيل الكمية قبل البدء وبعد وجزاءه أالمخصصة لحفظ السوائل والمدرجة بوحدة قياس اللتر و

الماء في االكياس المدرجة. الفرق بين الكميتين يمثل نسبة السائل  مناالنتهاء يتم تسجيل الكمية المتبقية 
   جزاءهألالسلوب التعويض المستخدمة ويقاس بوحدة اللتر و الذي تم استهالكه خالل الجهد البدني وفقاً

الكمية في االكياس بعد الجهد البدني - في االكياس قبل بدء الجهد السائل المستهلك والكمية

v تحديد السائل المفقود من الجسم

جزاءه وهو أداء الجهد البدني يتم قياس وزن الالعب بوحدة قياس كغم وإقبل الشروع في 
يتم نفس خرى، وبعد االنتهاء من االختبار مباشرة ُألبالشورت القصير فقط دون التجهيزات الرياضية ا

ويتم حساب نسبة السائل المفقود عن ويتم تسجيل الفرق في الوزن قبل الجهد وبعده  الفحص السابق
  طريق نسبة المفقود من وزن الالعب وكما يلي:

  =(  %)١٠٠نسبة السائل المفقود= الوزن بعد الجهد / الوزن قبل الجهد *
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قياس لزوجة الدم ومقدار التغير في حجم البالزما:

عينة من الدم الشعيري  من  خذأوذلك من خالل   )PCVلزوجة الدم(ل النسبة المئوية قياسيتم 
مانع التخثر ويتم وضع  EDTAنبوبة شعرية تحتوي على مادة أصابع الالعب التي توضع في أحد أ

زمن جراء ألذ يتطلب هذا اإلتوقيت االوتوماتيكي  ل اًالعينة في جهاز قياس لزوجة الدم الذي يعمل وفق
جمع البالزما في أالعلى بينما تكون بعد ذلك تنفصل مكونات عينة الدم الى قسمين تت دقائق )٥( قدره

فصل مكونات عينة الدم الى البالزما تدورة بالدقيقة بعد ذلك ت ١٠.٠٠٠وبسرعة  الخاليا في األسفل
 يعطي دقةلاجراء التجربة االجراء قبل وبعد الجهد البدني في مكان وتم هذا لالعلى والخاليا لالسفل 

  ويتم قياس التغير في حجم البالزمة من خالل الخطوات التالية.للنتائج. عالية 

v = حجم الدم قبل ) /حجم الدم قبل –(حجم الدم بعد ١٠٠التغير في حجم الدم
v = حجم الكرية قبل ) /حجم الكرية قبل–(حجم الكرية بعد ١٠٠التغير في حجم الكرية
v  حجم البالزمة قبل )/حجم البالزمة قبل –(حجم البالزمة بعد  ١٠٠البالزمة =التغير في حجم
v (الهموكلوبين قبل/الهموكلوبين بعد) حجم الدم =حجم الدم قبل
v (الهيماتوكريت بعد)حجم الكرية بعد=حجم الدم بعد
v (الهيماتوكريت قبل)حجم الكرية قبل=حجم الدم قبل
v حجم  –حجم البالزمة قبل =حجم الدم قبل كرية بعد حجم ال- عد=حجم الدم  بعدحجم البالزمة ب

الكرية قبل 
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  لزوجة الدم  pcv) يوضح قياس ٨شكل رقم (

v هيموكلوبين الدم قياس H.B: 
 وبعده يتم التعامل مع النتيجة المستخدمة وفقاًأتم قياس لزوجة الدم سواء كان قبل الجهد ين أبعد و

  تية:آلللمعادلة ا
  ١- ٣لزوجة الدم/ (ملغرام)= الهيموكلوبين

  تي:آلن الهيموكلوبين يبلغ اأ% فهذا يعني ٤٤فراد العينة قبل الجهد أحد ألكانت اللزوجة  فإذا
  ملغرام/مللتر دم ١٣.٦٦=١- ٤٤/٣الهيموكلوبين=

v قياس درجة حرارة الجسم ودرجة الحرارة المختبر
بواسطة محرار الكتروني تم قياس درجة حرارة الجسم لكل العب قبل الجهد البدني وبعد الجهد 

وتم قياس الحرارة من منطقة (األبط) حيث يتم تصفير المحرار ووضعه على المنطقة ويبدأ 
  بالقراءة ومن خالل أشارة صوتية يطلقها الجهاز نستدل على الدرجة

خالل مقياس معلق يقيس درجة حرارة الجو داخل المختبر أما قياس درجة حرارة المختبر من 
  ويقيس الرطوبة
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  أجراءات البحث الميدانية ٧- ٣
  مواصفات السائل الذي سوف يتم التعويض فيه  ١- ٧- ٣

 هةوضع ( الماء ) فقط مضافا له نك اعتماد عملية التعويض خالل الجهد البدني من خالل تم
ذلك  عن فضالًالسوائل  تناوللغرض زيادة الرغبة في  ليلة جداحلو بنسبة ق الغرض منها اعطاء مذاقاً

تحديد درجة حرارة السائل من خالل قياس درجته باستخدام محرار خاص لقياس درجة حرارة  تم
  .) درجة ١ ٧السائل وسوف تكون حرارة السائل هي ( 

  خاص الكترونييوضح آلية قياس حرارة السائل باستخدام  )٩( شكل

  اسلوب تعويض السوائل ٢- ٧- ٣

v :يجب ذ إيعتمد هذا االسلوب على تعويض السوائل لالعب بشكل منتظم  اسلوب التعويض المنتظم
بالكمية التي يحددها الالعب.دقائق  ٧على الالعب شرب السوائل بالوقت المحدد وهو كل 

v : نما حسب أغير ملزم بوقت محدد لشرب السوائل و ويعني ان الالعباسلوب التعويض العشوائي
. خالل الجهد والتي تتم بانسيابية عالية والكمية التي يحتاجها رغبته وفي الوقت 



٤٧ البحث واجراءاته المیدانیۀمنهجیۀ  –الفصل الثالث 

  ) يوضح اسلوب التعويض للسوائل خالل الجهد البدني على جهاز السير المتحرك١٠الشكل (

  ة :التجربة الرئيس ٨- ٣
لغاية يوم و)  ١٥/٨/٢٠١٦( ) بتاريخاالثنينفي يوم ( ةالباحثة بأجراء التجربة الرئيس قامت

 يام التيألخالل ا )٣( في تمام الساعةالعب في كل يوم  ٢وبواقع  ٢٩/٨/٢٠١٦االحد الموافق 
حضور بوذلك  مئوية درجة )٤٥-٤٠(  بينتتراوح ل العراق فيها درجة حرارة االجواء في ارتفعت

دوات األحيث تم تجهيز  )سنة ١٧-١٥العبين تتراوح اعمارهم ( )١٠عينة البحث البالغ عددهم ( 
) ٣وكان زمن التجربة الرئيسة كاملة ( ادوات الالزمة للتجربةألجهزة المختبرية وتحضير األوا

  ساعات.
بواسطة وزنه وقياس درجة حرارة الجسم الميزان العادي وتسجيل بعب ألتم وزن كل  و

لبية من خالل جهاز (الفيووفلو) قياس المتغيرات الق ار خاص للجسم وتسجيل درجة الحرارةمحر
مؤشر - كمية الدم المدفوعة % - الناتج القلبي -  معدل ضربات القلب بالدقيقة –حجم الضربة (

ذلك تم  وبعد هذه المتغيرات لكل العب على حدة سجلتعمل الجانب االيسر للقلب)  -  انقباض القلب
تم قياس لزوجة الدم وحجم التغير  كماتثبيت الكيس الدرج المملوء بالسائل في جهاز السير المتحرك 

ويوضع في  العب قبل الجهد (دم شعيري)لكل  في بالزما الدم والهيموكلوبين من خالل اخذ عينة دم
 )١٠٠٠٠( دقائق وبسرعة دوران )٥حيث يعمل الجهاز بشكل اوتوماتيكي بوقت (PCVجهاز ال

على وخاليا الدم ألتم فصل البالزما ل بعد اندورة/دقيقة وبعد انتهاء عمل الجهاز نأخذ عينة الدم 
لألسفل وتوضع على مسطرة مدرجة خاصة حيث يتم قياس النسبة المئوية للزوجة وكذلك قياس 

H.Bل عدة وكذلك قياس مقدار التغير في حجم بالزما الدم من خال الدم من خالل معادلة خاصة
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العب على جهاز الصعد يوهذه االجراءات ككل تنفذ قبل الجهد وبعد ذلك  معادالت مذكورة سابقا
) ويكون هذا ١٧يثبت بالجهاز كيس مدرج لحفظ السائل ويكون السائل بدرجة حرارة (بعد ان الجري 

ام االسلوب الكيس مدرج بوحدة اللتر ويوجد به ناقل يتم من خالله سحب السائل لالعب ويتم استخد
دقائق بشرب  )١٠ثناء الركض سيقوم كل (أالعب خالل الجهد ولن اأاالول (االسلوب المنتظم) وهو 

ويطبق هذا األسلوب على كل العينة ثم تطبق هذه األجراءات وبشكل منتظم  بأي كمية كانت السائل
نما حسب رغبة أئل والذي يتيح لكل العب عدم االنتظام في تناول السا ذاتها ولكن بأسلوب عشوائي 

وتم  سواء بكمية السائل او بالوقت حيث تتم حسب رغبة الالعب عب للماء او شعوره بالعطشالال
  .قياس درجة حرارة المختبر من خالل مقياس درجة حرارة الجو وقياس نسبة الرطوبة

  السلة.ن طبيعة الجهد البدني المنفذ تحملي مقارب للجهد البدني المبذول في لعبة كرة أعلما 

) يوضح تفاصيل اجراء التجربة الرئيسية والمتغيرات المدروسة في يوم االختبار سواء ١١الشكل (
  باالسلوب العشوائي او المنتظم قبل وخالل وبعد الجهد البدني

یوم االختبار

فحص بعد الجھد
متغیرات القلب و اللزوجة 
ومقدار السائل والمستھلك 

ونسبة السائل المفقود وحجم 
التغیرر في البالزما

االسلوب المنتظم او 
العشوائي
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  الوسائل االحصائية : ٩- ٣

 : اآلتيومنها تم استخراج    spss اإلحصائيةاستخدمت الباحثة الحقيبة  

  الوسط الحسابي . ١

  . االنحراف المعياري ٢ 

 ٣ .T  للعينات المترابطة  

 ٤ .T  للعينات المستقلة  

  . النسبة المئوية . ٥ 

  .معامل االرتباط البسيط بيرسون٦



  الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها

  عرض النتائج ١-٤

عرض نتائج ١-١-٤

  : مناقشة النتائج

وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة  Tمناقشة نتائج قيم  ١-١-١-٤
الدم ، الهيموكلوبين) قبل الجهد وبعده ألسلوب التعويض المنتظم والعشوائي

وداللة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة  Tمناقشة نتائج قيم ١-٢-١-٤
الوزن المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة) بين االسلوبين التعويض المنتظم 

والعشوائي
وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ،  Tمناقشة نتائج قيم  ١-٣-١-٤

  يير في حجم بالزما الدم ، زمن الجهد المنفذ) بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائيالتغ

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الراحة  Tمناقشة نتائج قيم  ١-٤-١-٤
والجهد لألسلوب المنتظم واألسلوب العشوائي 

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الجهد بين  Tمناقشة نتائج قيم ١-٥-١-٤
االسلوبين المنتظم و العشوائي 



٥١     النتائج ومناقشتها عرض  –الفصل الرابع 

  ومناقشتها عرض النتائج ١-٤

  عرض نتائج ١- ١-٤
وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ،  Tيبين قيمة  )6(جدول 
  التعويض المنتظم والعشوائي قبل الجهد وبعدة السلوب )الهيموكلوبين

اسلوب 
تعويض 
السوائل

 القياسات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف العدد
 Tالمعياري

درجة 
 الحرية

الداللة

االسلوب 
المنتظم

 2.71825 10 63.5000 /كغمالوزن قبل الجهد
4.025 9.000 .003 

 2.85044 10 63.0500 /كغمالوزن بعد الجهد

 18529. 10 36.2900 /درجةالحرارة قبل الجهد
-22.3339.000 .000 

 20111. 10 36.9600 /درجةالحرارة بعد الجهد

لزوجة الدم فبل 
 /%الجهد

42.9000 10 .87560 
-.521 9.000 .615 

 70079. 10 43.0000لزوجة الدم بعد الجهد

 29314. 10 13.3000الهيموكلوبين قبل الجهد
-.533 9.000 .607 

 23372. 10 13.3340الهيموكلوبين بعد الجهد

االسلوب 
العشوائي

 2.71825 10 63.5000/كغمالوزن قبل الجهد
13.967 9.000 .000 

 2.70697 10 61.7900/كغمالوزن بعد الجهد

 12693. 10 36.2500 /درجةالحرارة قبل الجهد
-14.9729.000 .000 

 22211. 10 37.5600 /درجةالحرارة بعد الجهد

 87560. 10 42.9000لزوجة الدم فبل الجهد
-48.3369.000 .000 

 83460. 10 45.9100لزوجة الدم بعد الجهد

 29314. 10 13.3000الهيموكلوبين قبل الجهد
-47.3649.000 .000 

 27794. 10 14.3040الهيموكلوبين بعد الجهد

- لزوجة الدم-درجة الحرارة- وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن Tقيمة  )٤( يبين الجدول
ظهر الوسط الحسابي لمتغير يذ إالتعويض المنتظم والعشوائي  ألسلوبقبل الجهد وبعده  الهيموكلوبين)

أما بالنسبة للوزن بعد الجهد فقد  ، كغم )٢.٧١معياري ( وبانحرافكغم  )٦٣.٥٠( الوزن قبل الجهد
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 المحسوبة Tوقد بلغت قيمة  ، كغم )٢.٨٥( معياري وبانحرافكغم  )٦٣.٠٥( بلغ الوسط الحسابي
  .) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي٠.٠٠٣بمستوى داللة (و )٤.٠٢(

ظهر الوسط الحسابي لمتغير الحرارة قبل الجهد يذ إكما يبين الجدول متغير درجة الحرارة 
)، اما بالنسبة للحرارة بعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي ٠.١٨٥( معياري وبانحرافدرجة  )٣٦.٢٩(
) ومستوى- ٢٢.٣٣المحسوبة ( T)، وقد بلغت قيمة ٠.٢٠١١( معياري وبانحرافدرجة  )٣٦.٩٦(

  ) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي.٠.٠٠٠داللة (

 وبانحراف)% ٤٢.٩٠ظهر الوسط الحسابي له قبل الجهد (يفما بالنسبة لمتغير لزوجة الدم أ
)% ٠.٧٠٠( معياري وبانحراف)% ٤٣.٠٠( بعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابيو) ،٠.٨٧٥معياري (

يوجد فرق  ) وهذا يعني ال٠.٦١٥ستوى داللة (م)% وب- ٠.٥٢١المحسوبة ( T،وقد بلغت قيمة 
  معنوي.

ملغرام وبانحراف  )١٣.٣٠٠الحسابي له قبل الجهد (ظهر الوسط فيما متغير الهيموكلوبين أ
ملغرام  )١٣.٣٣ما بالنسبة للهيموكلوبين بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له (أ)، ٠.٢٩٣معياري (

) ملغرام وبمستوى- ٠.٥٣٣المحسوبة ( T)ملغرام، وقد بلغت قيمة ٠.٢٣٣وبانحراف معياري (
  المنتظم. لألسلوبي وهذه القيم كانت يوجد فرق معنو ) وهذا يعني ال٠.٦٠٧داللة(

كغم وبانحراف  )٦٣.٥٠٠ما االسلوب العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي للوزن قبل الجهد (أ
كغم  )٦١.٧٩( ما بالنسبة للوزن بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي لهأكغم  )٢.٧١معياري (

) ٠,٠٠٠ى داللة (و) وبمست١٣.٩٦المحسوبة ( Tكغم، وقد بلغت قيمة  )٢.٧٠وبانحراف معياري (
  وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي.

 )٠.١٢٦( درجة وبانحراف معياري )٣٦.٢٥قبل الجهد ( للحرارةقد ظهر الوسط الحسابي و
درجة  )٠.٢٢٢درجة وبانحراف معياري ( )٣٧.٥٦ما بعد الجهد فقد كان الوسط الحسابي لها (أدرجة 

وهذا يعني وجود فرق  )٠.٠٠٠) درجة وبمستوى داللة (-١٤.٩٧المحسوبة ( Tوقد بلغت قيمة 
  معنوي ولصالح القياس القبلي.

)% وبانحراف ٤٢.٩٠الوسط الحسابي له قبل الجهد ( كانما بالنسبة لمتغير اللزوجة فقد أ
)% وبانحراف معياري ٤٥.٩١)% اما بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي (٠.٨٧٥معياري (

) وهذا يعني وجود ٠.٠٠٠)% ومستوى داللة (- ٤٨.٣٣( المحسوبة T)% وقد بلغت قيمة ٠.٨٣٤(
  .فرق معنوي ولصالح القياس القبلي
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ملغرام  )١٣.٣( قبل الجهد الوسط الحسابي له فقد كان ما بالنسبة لمتغير الهيموكلوبينأ
ملغرام  )١٤.٣٠( بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له ماأملغرام  )٠.٢٩وبانحراف معياري (
) ملغرام وبمستوى داللة- ٤٧.٣المحسوبة ( Tملغرام وقد بلغت قيمة  )٠.٢٧٧وبانحراف معياري (

  لب.د فرق معنوي ولصالح القياس الق) وهذا يعني وجو٠.٠٠٠(

  )7 (جدول 

وداللة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كمية السائل  Tيبين قيمة 
  بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي )المستهلك ، درجة الحرارة

اسلوب تعويضالمتغيرات
 السوائل

N 
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
 Tالمعياري

درجة 
 الحرية

الداللة

بداية 
/دقيقةالتعرق

 1.42 12.70 10.00االسلوب المنتظم
-0.2818.000.78

 1.73 12.90 10.00االسلوب العشوائي

الوزن قبل 
/كغمالجهد

 2.72 63.50 10.00االسلوب المنتظم
0.00 18.00 1.00 

 2.72 63.50 10.00االسلوب العشوائي

الوزن بعد 
/كغمالجهد

 2.85 63.05 10.00االسلوب المنتظم
1.0118.000.32

 2.71 61.79 10.00االسلوب العشوائي

نسبة الوزن 
/%المفقود

 0.58 0.72- 10.00 االسلوب المنتظم
7.44 18.00 0.00 

 0.61 2.70- 10.00 االسلوب العشوائي

كمية السائل 
/لترالمستهلك

 0.27 1.76 10.00االسلوب المنتظم
15.5118.000.00

 0.11 0.33 10.00االسلوب العشوائي

درجة الحرارة 
/درجةقبل الجهد

 0.19 36.29 10.00االسلوب المنتظم
0.56 18.00 0.58 

 0.13 36.25 10.00االسلوب العشوائي

درجة الحرارة 
/درجةبعد الجهد

 0.20 36.96 10.00االسلوب المنتظم
-6.3318.000.00

 0.22 37.56 10.00االسلوب العشوائي

 - الوزن -  وداللة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق Tالذي يبين قيمة  )٥ما الجدول رقم (أ
بين االسلوبين التعويض المنتظم  درجة الحرارة) - كمية السائل المستهلك -  نسبة الوزن المفقود
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د وبانحراف  )١٢.٧٠ذ يظهر الوسط الحسابي لبداية التعرق في االسلوب المنتظم (إوالعشوائي 
د  )١٢.٩٠العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي ( باألسلوبما بداية التعرق أد  )١.٤٢معياري (

) وهذا ٠.٧٨د وبمستوى داللة ( )-٠.٢٨( المحسوبة Tد وقد بلغت قيمة  )١.٤٢( وبانحراف معياري
  .يوجد فرق معنوي يعني ال

كغم  )٦٣.٥٠( المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي له وباألسلوباما بالنسبة للوزن قبل الجهد 
 العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له باألسلوبما قبل الجهد أكغم  )٢.٧٢( وبانحراف معياري

كغم وبمستوى  )٠.٠٠٠(المحسوبة  T كغم وقد بلغت قيمة  )٢.٧٢كغم وبانحراف معياري ( )٦٣.٥٠(
  .يوجد فرق معنوي وهذا يعني ال )١.٠٠دالله (

كغم وبانحراف  )٦٣.٥٠( هو المنتظم باألسلوببعد الجهد  الوسط الحسابي للوزن وكان
 )٦١.٧٩( العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له باألسلوبما بالنسبة بعد الجهد أكغم  )٢.٨٥معياري (

 )٠.٣٢( وبمستوى داللة )١.٠١( المحسوبة Tكغم وقد بلغت قيمة  )٢.٧١معياري ( وبانحرافكغم 
  .يوجد فرق معنوي يعني ال وهذا

كغم وبانحراف )- ٠.٧٢( وكان الوسط الحسابي لنسبة الوزن المفقود باألسلوب المنتظم
فقد ظهر الوسط الحسابي له  العشوائي باألسلوبكغم اما بالنسبة للوزن المفقود  )٠.٥٨( معياري

 ) وبمستوى داللة٧.٤٤- ( المحسوبةTكغم وقد بلغت قيمة  )٠.٦١كغم وبانحراف معياري ( )-٢.٧٠(
  .) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب العشوائي٠.٠٠(

لتر وبانحراف  )١.٧٦المنتظم ( باألسلوبكمية السائل المستهلكة الوسط الحسابي ل وكان
 )٠.٣٣العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي ( باألسلوبلتر اما كمية السائل المستهلكة  )٠.٢٧( معياري

 لتر وبمستوى داللة )١٥.٥١المحسوبة ( Tلتر وقد بلغت قيمة  )٠.١١وبانحراف معياري (لتر 
  .) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم٠.٠٠(

درجة  )٣٦.٢٩المنتظم ( باألسلوبدرجة الحرارة قبل الجهد الوسط الحسابي ل وقد ظهر
العشوائي كان  باألسلوبالحرارة قبل الجهد درجة اما بالنسبة لدرجة  )٠.١٩وبانحراف معياري (
 المحسوبة Tدرجة وقد بلغت قيمة  )٠.١٣درجة وبانحراف معياري ( )٣٦.٢٥الوسط الحسابي لها (

  يوجد فرق معنوي. ) وهذا يعني ال٠.٥٨) وبمستوى داللة (٠.٥٦(

 لها المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي باألسلوبما بالنسبة لدرجة الحرارة بعد الجهد أ
العشوائي فقد ظهر الوسط  باألسلوبما بعد الجهد أدرجة  )٠.٢٠) درجة وبانحراف معياري (٣٦.٩٦(
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)- ٦.٣٣المحسوبة ( Tدرجة وقد بلغت قيمة  )٠.٢٢) درجة وبانحراف معياري (٣٧.٥٦الحسابي (
  ) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم.٠.٠٠درجة وبمستوى داللة (

  )٨ (جدول 

وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في حجم بالزما الدم ،  Tيبين قيمة 
  بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي )زمن الجهد المنفذ

اسلوب تعويضالمتغيرات
 السوائل

N 
الوسط 
الحسابي

االنحراف 
 Tالمعياري

درجة 
 الحرية

الداللة

لزوجة الدم 
الجهد بعد

 0.70 43.00 10.00االسلوب المنتظم
-8.4418.00 0.00 

 0.83 45.91 10.00االسلوب العشوائي

الهيموكلوبين 
بعد الجهد

 0.23 13.33 10.00االسلوب المنتظم
-8.4518.00 0.00 

 0.28 14.30 10.00االسلوب العشوائي

التغيير في 
حجم البالزما

 3.28 1.86- 10.00 االسلوب المنتظم
9.4618.000.00

 0.79 11.95- 10.00 االسلوب العشوائي

زمن الجهد 
المنفذ

 1.23 53.93 10.00االسلوب المنتظم
3.62 18.00 0.00 

 1.50 51.71 10.00االسلوب العشوائي

التغيير- الهيموكلوبين-وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم Tقيمة  )٦وقد بين جدول رقم (
  .بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي زمن الجهد المنفذ) -في حجم بالزما الدم

)% ٤٣.٠٠( المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي باألسلوبما بالنسبة للزوجة الدم بعد الجهد أ
)% ٤٥.٩١( العشوائي فقد كان الوسط الحسابي له باألسلوبما بعد الجهد أ )٠.٧٠وبانحراف معياري (
وهذا  )٠.٠٠)% وبمستوى داللة (-٨.٤٤المحسوبة ( T)% وقد بلغت قيمة ٠.٨٣وبانحراف معياري (

  .يعني يوجد فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم

 )١٣.٣٣المنتظم فقد ظهر الوسط الحسابي ( باألسلوبما بالنسبة للهيموكلوبين بعد الجهد أ
العشوائي ظهر الوسط الحسابي  باألسلوبد الجهد ملغرام اما بع )٠.٢٣ملغرام وبانحراف معياري (

ملغرام )- ٨.٤٥المحسوبة ( Tملغرام وقد بلغت قيمة  )٠.٢٨وبانحراف معياري ( ملغرام )١٤.٣٠(
  .وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم )٠.٠٠وبمستوى داللة (
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 وبانحراف%  )- ١.٨٦(المنتظم  باألسلوب البالزماوقد ظهر الوسط الحسابي للتغير في حجم 
العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي  باألسلوب البالزماللتغير في حجم  بالنسبةما أ) ٣.٢٨معياري (

 ة) % وبمستوى دالل٩,٤٦( المحسوبة  T% وقد بلغت قيمة )٠,٧٩(% وبانحراف معياري )- ١١,٩٥(
  .وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم )٠,٠٠(

 )٥٣.٩٣المنتظم فقد كان الوسط الحسابي ( باألسلوبالجهد المنفذ  الوسط الحسابي لزمن وكان
العشوائي  باألسلوبزمن الجهد المنفذ ل الوسط الحسابي د وكان )١.٢٣( د وبانحراف معياري

د وبمستوى داللة  )٣.٦٢المحسوبة ( Tد وقد بلغت قيمة  )١.٥٠( د وبانحراف معياري )٥١.٧١(
  م.االسلوب المنتظ وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح )٠.٠٠(

  )٩ (جدول 

  وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الراحة والجهد لالسلوب المنتظم Tيبين قيمة 

الوسط القياسات المتغيرات
االنحراف العددالحسابي

 Tالمعياري
درجة 
 الحرية

الداللة

HRض/د/ 
- 1.77 10.00 68.70 قبل الجهد

69.29 9.000.00
 3.44 10.00 169.40 بعد الجهد

SVملليتر/ 
- 2.30 10.00 74.80 قبل الجهد

67.14 9.00 0.00 
 1.93 10.00 122.80 بعد الجهد

COPلتر/د/  
- 0.16 10.00 5.47 قبل الجهد

79.93 9.000.00
 0.56 10.00 21.02 بعد الجهد

CI٢/لتر/م  
- 0.09 10.00 2.94 قبل الجهد

81.76 9.00 0.00 
 0.31 10.00 11.30 بعد الجهد

EF%/
 2.37 10.00 75.40قبل الجهد

0.789.000.46
 4.51 10.00 74.10بعد الجهد

القلبية خالل الراحة والجهد  العضلةوداللة الفروق لمتغيرات  Tقيمة )٧وبين جدول رقم (
ض/د  )٦٨.٧٠قبل الجهد ( قبل الجهد HRظهر الوسط الحسابي للمتغير  حيث،  المنتظم لألسلوب

ض/د  )١٦٩.٤٠( الوسط الحسابي له فكانبعد الجهد   HR ما أض/د  )١.٧٧وبانحراف معياري(
 ض/د وبمستوى داللة )٦٩.٢٩( المحسوبة Tض/د وقد بلغت قيمة  )٣.٤٤وبانحراف معياري (
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ظهر الوسط فقبل الجهد   SVما متغير أ ولصالح القياس القبلي) وهذا يعني وجود فرق معنوي ٠.٠٠(
بعد الجهد  SV الوسط الحسابي مل/د  وكان )٢.٣٠مل/د وبانحراف معياري ( )٧٤.٨٠( الحسابي له

)مل/د- ٦٧.١٤المحسوبة (T)مل/د وقد بلغت قيمة ١.٩٣مل/د وبانحراف معياري ( )١٢٢.٨٠(
  .قياس البعديالرق معنوي ولصالح ) وهذا يعني وجود ف٠.٠٠وبمستوى داللة (

 )٠.١٦لتر/د وبانحراف معياري ( )٥.٤٧قبل الجهد (  COPمتغير لل وبلغ الوسط الحسابي
لتر/د وبانحراف  )٢١.٠٢( بعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي له  COP ـلتر/د اما بالنسبة لل

) لتر/د ٠.٠٠وبمستوى داللة (لتر/د  )- ٧٩.٩٣المحسوبة (Tلتر/د وقد بلغت قيمة  )٠.٥٦معياري (
قبل الجهد فقد ظهر  CIما بالنسبة لمتغير أ،  وهذا يعني يوجد فرق معنوي ولصالح القياس البعدي

بعد الجهد كان  CLما متغير ألتر/م  )٠.٠٩لتر/م وبانحراف معياري ( )٢.٩٤الوسط الحسابي له (
المحسوبة  Tر/م وقد بلغت قيمة لت )٠.٣١لتر/م وبانحراف معياري ( )١١.٣٠الوسط الحسابي له(

،  ) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس البعدي٠.٠٠لتر/مٍ وبمستوى داللة ( )- ٨١.٧٦(
ما بالنسبة أ)% ٢.٣٧)% وبانحراف معياري (٧٥.٤٠قبل الجهد (  EFمتغيرلل الوسط الحسابي وكان

)% وقد ٤.٥١انحراف معياري ()% وب٧٤.١٠بعد الجهد  فقد ظهر الوسط الحسابي له ( EFلمتغير 
  يوجد فرق معنوي. ال انه )% وهذا يعني٠.٤٦)% وبمستوى داللة (٠.٧٨المحسوبة ( Tبلغت قيمة 

  )١٠(جدول 
  العشوائي لألسلوبوداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الراحة والجهد  Tيبين قيمة 

الوسط القياسات المتغيرات
االنحراف العددالحسابي

 Tالمعياري
درجة 
 الحرية

الداللة

HR 
 1.77 10.00 68.70قبل الجهد

-109.969.000.00
 3.36 10.00 182.80بعد الجهد

SV 
 2.30 10.00 74.80قبل الجهد

-11.479.00 0.00 
 7.53 10.00 106.10بعد الجهد

COP 
 0.16 10.00 5.47قبل الجهد

-28.669.000.00
 1.57 10.00 19.78بعد الجهد

CI 
 0.09 10.00 2.94قبل الجهد

-28.639.00 0.00 
 0.85 10.00 10.63بعد الجهد

EF 
 2.37 10.00 75.40قبل الجهد

-5.769.000.00
 6.04 10.00 87.40بعد الجهد
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المحسوبة وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل  Tقيمة  )٨وقد بين جدول رقم (
ض/د  )٦٨.٧٠قبل الجهد ( HRالعشوائي حيث بلغ الوسط الحسابي لمتغير  لألسلوبالراحة والجهد 

ض/د  )١٨٢.٨٠ض/د اما بالنسبة لبعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي ( )١.٧٧بانحراف معياري (
ض/د وبمستوى داللة )- ١٠٩.٩٦المحسوبة ( Tت قيمة ض/د وقد بلغ )٣.٣٦بانحراف معياري (

  .ض/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح القياس القبلي )٠.٠٠(

مل/د بانحراف معياري  )٧٤.٨٠فقد بلغ الوسط الحسابي لقبل الجهد ( )SVاما بالنسبة لمتغير (
ل/د بانحراف معياري م )١٠٦.١٠مل/د اما بالنسبة لبعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي ( )٢.٣٠(
مل/د وهذا يعني  )٠.٠٠مل/د وبمستوى داللة ( )١١.٤٧المحسوبة ( Tمل/د وقد بلغت قيمة  )٧.٥٣(

  .البعدي وجود فرق معنوي ولصالح القياس

 )٠.١٦لتر/د وبانحراف معياري ( )٥.٤٧قبل الجهد ( coوقد ظهر الوسط الحسابي لمتغير 
لتر/د  وقد  )١.٥٧لتر/د وبانحراف معياري ( )١٩.٧٨الحسابي (لتر/د اما بعد الجهد فقد ظهر الوسط 

لتر/د وهذا يعني وجود فرق  )٠.٠٠لتر/د وبمستوى داللة ( )- ٢٨.٦٦المحسوبة ( Tبلغت قيمة 
  .معنوي ولصالح القياس البعدي

لتر/م اما  )٠.٠٩لتر/م وبانحراف معياري ( )٢.٩٤قبل الجهد ( CIوكان الوسط الحسابي لمتغير 
لتر/م وقد  )٠.٨٥لتر/م وبانحراف معياري ( )١.٦٣بة لبعد الجهد فقد ظهر الوسط الحسابي (بالنس

  .) ولصالح القياس البعدي٠.٠٠) وبمستوى داللة (- ٢٨.٦٣المحسوبة (Tبلغت قيمة 

)% وبانحراف معياري  ٧٥.٤٠فقد بلغ الوسط الحسابي له قبل الجهد ( EFاما متغير 
)% وقد ٦.٠٤)% وبانحراف معياري (٨٧.٤٠)% اما بعد الجهد فقد بلغ الوسط الحسابي (٢.٣٧(

ني وجود فرق معنوي ولصالح ) وهذا يع٠.٠٠)% وبمستوى داللة (- ٥.٧٦المحسوبة ( Tبلغت قيمة 
  .القياس
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  )١١(جدول 

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الراحة والجهد بين االسلوبين المنتظم و  Tيبين قيمة 
  بعد الجهد العشوائي

الوسط  العدد االساليب التعويض المتغيرات
الحسابي

االنحراف 
 Tالمعياري

درجة 
 الحرية

الداللة

HR 
 3.44 169.40 10.00االسلوب المنتظم

-8.8118.000.00
 3.36 182.80 10.00االسلوب العشوائي

SV 
 1.93 122.80 10.00االسلوب المنتظم

6.79 18.00 0.00 
 7.53 106.10 10.00االسلوب العشوائي

COP 
 0.56 21.02 10.00االسلوب المنتظم

2.3518.000.03
 1.57 19.78 10.00االسلوب العشوائي

CI 
 0.31 11.30 10.00االسلوب المنتظم

2.38 18.00 0.03 
 0.85 10.63 10.00االسلوب العشوائي

EF 
 4.51 74.10 10.00االسلوب المنتظم

-5.5818.000.00
 6.04 87.40 10.00االسلوب العشوائي

وداللة الفروق لمتغيرات العضلة القلبية خالل الجهد والراحة  T) قيمة ٩وقد بين جدول رقم (
 باألسلوبخالل الجهد   HRبين االسلوبين المنتظم والعشوائي حيث بلغ الوسط الحسابي لمتغير اقصى 

العشوائي فقد بلغ  لألسلوبض/د اما بالنسبة  )٣.٤٤)ض/د وبانحراف معياري (١٩٦.٤٠المنتظم (
المحسوبة  Tض/د وقد بلغت قيمة  )٣.٣٦/د وبانحراف معياري (ض )١٨٢.٨٠الوسط الحسابي (

.) وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب العشوائي٠.٠٠ض/د وبمستوى داللة ( )٨.٨١(

مل/د  )١٢٢.٨٠المنتظم ( باألسلوبفقد بلغ الوسط الحسابي له  SVما بالنسبة لمتغير اقصى أ
 )١٠٦.١٠العشوائي فقد بلغ الوسط الحسابي ( لألسلوبما بالنسبة أمل/د  )١.٩٣وبانحراف معياري (

)مل/د ومستوى داللة ٦.٧٩المحسوبة ( Tمل/د وبلغت قيمة  )٧.٥٣مل/د وبانحراف معياري (
  .مل/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم )٠.٠٠(

لتر/د وبانحراف  )٢١.٠٢المنتظم ( باألسلوب COPاقصى  وكان الوسط الحسابي للمتغير
لتر/د  )١٩.٧٨( نسبة الوسط الحسابي له باالسلوب العشوائي  في حين بلغتلتر/د  )٠.٥٦معياري (
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 )٠.٠٣لتر/د وبمستوى داللة ( )٢.٣٥المحسوبة ( Tلتر/د وقد بلغت قيمة  )١.٥٧وبانحراف معياري (
  .لتر/د وهذا يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم

لتر/م وبانحراف  )١١.٣٠المنتظم ( باألسلوب  CIمتغير اقصى لل الوسط الحسابي وظهر
لتر/م  )١٠.٦٣العشوائي فقد ظهر الوسط الحسابي له ( لألسلوبما بالنسبة ألتر/م  )٠.٣١معياري (

 )٠.٠٣لتر/م وبمستوى داللة ( )٢.٣٨المحسوبة ( T)لتر/م وقد بلغت قيمة٠.٨٥وبانحراف معياري (
  .يعني وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب المنتظم لتر/م وهذا

)% وبانحراف ٧٤.١٠المنتظم ( باألسلوب  EFلمتغير اقصى ل وكانت نسبة الوسط الحسابي
)% وبانحراف ٨٧.٤٠العشوائي فقد بلغ الوسط الحسابي ( لألسلوبما بالنسبة أ)% ٤.٥١معياري (
)% وهذا يعني ٠.٠٠وبمستوى داللة ()% - ٥.٥٨المحسوبة ( T)% وقد بلغت قيمة ٦.٠٤معياري (

  ي.وجود فرق معنوي ولصالح االسلوب العشوائ

  : مناقشة النتائج
، وداللة الفروق لمتغيرات (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم  Tمناقشة نتائج قيم  ١- ١- ١- ٤

التعويض المنتظم والعشوائي ألسلوب قبل الجهد وبعده )الهيموكلوبين
من نجد انه : ظهرت فروق معنوية في متغير الوزن لالسلوب المنتظم قبل الجهد وبعده 

ن هنالك فروقاً معنوية بين القياسين أظهر في متغير الوزن  لألسلوب المنتظم   أنه) نجد ٦الجدول (
وفقدان  الى التعرق الوزن انخفاضقبل الجهد وبعده  ولصالح االختبار بعد الجهد وتعزو الباحثة 

درجات  فيالالعب والتي  بذلهالجهد البدني المستخدم الذي يسبب ب السوائل نتيجة األيض وانتاج الطاقة
)% من وزن الجسم ٦٠مرتفعة ، وفقدان السوائل وبالتالي فقدان الوزن كون الماء يشكل (الحرارة ال

ي ارتفاع في درجات الحرارة يرافقه زيادة في افراز العرق على أ)% من حجم بالزما الدم و٩١و(
وسائل تبريد الجسم والمحافظة على درجة حرارته ضمن الحدود الطبيعية لتؤدي  ىسطح الجلد كأحد

اجهزة الجسم وظائفها بالشكل االمثل هي حالة فسيولوجية مرتبطة بطبيعة الجهد المبذول والتغيرات 
أي بداية افراز  تحدث عملية التعرقفسم نتيجة الفعاليات الحيوية لألعضاء الداخلية الكيمائية الداخلية للج

درجة مئوية فما هو الحال في  )٢٨ – ٢٧(الغدة الدرقية عندما تكون درجة حرارة المحيط تتراوح 
وبالتالي فقدان  فمن الطبيعي ان يحدث فقدان للسوائلأي  ؟دراجات حرارة مرتفعة يصاحبها جهد بدني

ذ يتعرض الجسم خالل التدريب البدني في الجو الحار لبعض التغيرات الفسيولوجية إلوزن ، "ا
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الدوري وسوائل الجسم وفقد  والهرمونية منها ما هو مرتبط باستهالك االوكسجين وكفاءة الجهاز
  . )١("الوزن

فروقاً معنوية بين القياسين  تظهر فقدأما في متغير درجة حرارة الجسم  لألسلوب المنتظم 
 كانبدرجة الحرارة بعد الجهد  االرتفاعقبل الجهد وبعده  ولصالح االختبار بعد الجهد وترى الباحثة 

نتيجة طبيعية للعمل البدني الذي يقوم به الفرد خالل التغيرات الكبيرة التي تطرأ على انقباض وارتخاء 
تنتج حرارة بدرجات تفوق الحرارة المنتجة وقت  فأنهاللنظرية االنزالقية وبذلك  العضالت العاملة وفقاً

.التي تنتهي بالطاقة الحرارية خالل الجهد البدني  ألخرالراحة بسبب عمليات تحول الطاقة من شكل 
وبذلك فأن درجات الحرارة سترتفع  بمستوى عاليحدث تي تعن عمليات األيض الغذائي ال فضالً

كما ترتفع درجة حرارة جسم الراكض نتيجة ازدياد انتاج الحرارة بسبب " في تلك التغيرات لزيادة ل
  . )٢("شدة عمليات األيض (الميتابوليزم)

ثناء أونتيجة زيادة درجة حرارة العضالت وزيادة درجة حرارة مركز الجسم  كما يؤدي"
لى انخفاض كمية جريان الدم في االوعية الدموية بسبب فقدان جزء من ماء إالتدريب في الجو الحار 

لى زيادة إبدوره يؤدي  هذالى العضالت العاملة وإالبالزما مما يزيد من كثافة الدم وصعوبة وصوله 
، وبالتالي زيادة حرارة )٣("في االلياف العضلية مما يسبب التعب العضلي )LA(تراكم حامض اللبنيك  

نسبة فقدان السوائل  فزيادةليها سابقاً ، " إشرنا أالجسم التي يرافقها نقصان الوزن نتيجة التعرق كما 
ى ارتفاع درجة حرارة مركز لإمن وزن الجسم حتى في درجات الحرارة الواطئة يؤدي  )% ٣(عن 

  )٤(."الجسم
ن هنالك فروقاً غير معنوية بين القياسين قبل أ وجدناوفي متغير اللزوجة  لألسلوب المنتظم  

تناول السوائل المعوضة بشكل منتظم يتناسب  أن عدم ظهور الفروق الىالجهد وبعده وتعزو  الباحثة 
طبيعة لعبة كرة السلة والجهد المبذول خاللها لهذا فان اللزوجةل اًوطبيعة الجهد المبذول الذي أعد وفق

نها أبشكل كبير أي  ارتفاعهابطبيعتها ترتفع بعد الجهد لكن عملية التعويض بالسوائل أدت الى عدم 
قبل التعويض وكما ظهر في النتائج ، وذلك بسبب اآللية الفسيولوجية في الدم  معدلهاقريبة من  بقيت

  ٥٠٢، ص مصدر سبق ذكرهابو العال احمد عبد الفتاح :  )١(
، مطبعة دار الحكمة ،. جامعة  التحليل البيوكيميائي والفسلجي في التدريب الرياضيريسان خريبط مجيد :  )٢(

  .١٩٩البصرة، ص
(3) Willams c.b . and others , circulatory and metabolic reactionto work in heat . J . apple
physiol . 17 . 1961 
(4) David . L . costill . A scientific approachto distance running trak and field news . 1979 .
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اد العينة للجهد البدني مع االرتفاع في درجات الحرارة والتعويض المنتظم للسوائل ، فرأجراء تعرض 
  ن أي أ"

وال يخفى أن الجهد في األجواء الحارة يعمل على تحفيز الغدة الدرقية لزيادة نسبة التعرق 
% مقارنة باالساليب ٨٠كأحدى الوسائل التي تعمل على تنظيم درجة الحرارة بنسبة تصل الى 

، ولذلك فأن مايقوم به جسم الالعب للمحافظة على درجة حرارته تكون على حساب فقدان خرىاأل
إذ يبدأ السائل داخل الخاليا في البداية بالنقصان بسبب القيام بالجهد البدني ومن ثم  جزء من السوائل ،

تتم آلية تعويض السوائل من داخل الخلية الى خارج الخلية من خالل  ذإ"يتأثر السائل داخل الخلية ، 
) وبذلك سوف لسائل الخالليااللها الى السائل خارج الخاليا (بوابات خاصة في جدار الخلية تنفذ من خ

، )١("لى انخفاض قدرة وقابلية الالعبين على العطاء في مثل هذه االجواءإيتأثر عمل القلب وهذا يؤدي 
ملية التعويض عملت على المحافظة على مستوى اللزوجة  وبالتالي قدرة الالعبين من أداء ولكن ع

  عب والمحافظة على مستوى االداء .الجهد بكفاءة عالية دون حدوث الت
ن القياسين فروقاً غير معنوية بي تظهر فقدالهيموكلوبين  لألسلوب المنتظم فيما يخص متغير 

األسلوب المستخدم لتعويض السوائل الباحثة أن السبب الرئيس لذلك هو  وترى قبل الجهد وبعده
سس منتظمة تتناسب بشكل علمي دقيق ُأفراد عينة البحث أثناء اداء الجهد البدني على أالمفقودة لدى 

لم يطرأ عليها تغيرات  تهن حجم الدم ومقدار التغير في لزوجأ عن فضالً مع طبيعة اللعبة ولهكذا فئات
مكن ن مكونات الدم في االسلوب المنتظم محافظة على نسبها بشكل يأفقدان السوائل فهذا يعني  نتيجة

كلما زادت نسبة  همعظم المصادر تؤكد أنف،  داء وظائفه بما يتالئم وطبيعة الجهد المبذولإللدم من 
ه الغازات وجود هذفاألوكسجين بالدم زاد تركيز الهيموكلوبين ألن هناك عالقة طردية بينهما " 

الضغط الجزئي لألوكسجين تدريجياً  يقللالمختلفة في الهواء ودخولها إلى الرئتين نتيجة عملية التنفس 
على نسبة تركيز الهيموغلوبين  مايؤثرونالحظ نقصاً تدريجياً في نسبة تشبع الدم باألوكسجين وهذا 

الهواء الخالي من (فس الطبيعي في حالة التن )%٩٧(فالدم الخارج من الرئتين يكون مشبعاً بنسبة 
كبر كمية حملها الدم من أمن األوكسجين وهذه  ٣سم )٢٠(وهو يحمل حوالي  )الغازات الخانقة

غم /  )١٥(هذه الحالة يبلغ تركيز الهيموغلوبين فـي الشخص االعتيادي باألوكسجين إلى الجسم و

ن خالل بعض المتغيرات الفسيولوجية في الدم وضع مؤشرات رقمية للسوائل المفقودة معلي مهدي هادي الجمالي:  )١(
، أطروحة دكتوراه ، كلية التربية  باستخدام جهدين بدنيين  باختالف درجات الحرارة لدى العبي الكرة الطائرة

. ١٠٤، ص٢٠٠٩الرياضية ،جامعة القادسية ،
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إلى قلة تركيز  فتؤدي )باألوكسجينتشبع الدم (من الدم أما  قلت نسبة التشبع  ٣سم ١٠٠
  .)١("الهيموغلوبين

 ارتفاعالرغم من على المنتظم  لألسلوبفأن الجهد المبذول يقل تأثيره على األفراد  لذلكو
مثل  باألوكسجينهناك عدة عوامل تؤثر على قابلية الهيموغلوبين على االتحاد ف "ةدرجات الحرار

درجات الحرارة حيث درجة حرارة الجسم وزيادة حموضة الدم وارتفاع نسبة غاز ثاني اوكسيد 
تم التخلص من  قدو )٢("الكاربون تعمل على تناقص قابلية الهيموغلوبين على االتحاد مع االوكسجين

  التعويض المنتظم للسوائل . بأسلوبالسلبي لذلك  التأثير
ن هنالك فروقاً أظهر في متغير الوزن   أنه) نجد ٦ومن الجدول (أما في االسلوب العشوائي 

 انخفاضمعنوية بين القياسين قبل الجهد وبعده  ولصالح االختبار بعد الجهد والباحثة تعزو السبب في 
قبل الجهد نتيجة فقدان كمية كبيرة من السوائل خالل  كغم مقارنة ما ٢يقارب  الوزن بشكل كبير ما

درجات الحرارة وعدم استخدام اسلوب للتعويض للسوائل المفقودة بشكل منتظم وانما  ارتفاعالجهد مع 
ن انخفاض أثر على نتائج أفراد عينة األسلوب العشوائي اذ أ يتم التعويض بأسلوب عشوائي وهذا ما

مقدار %) له اثار سلبية على عمل االجهزة الداخلية وهذا االمر ينعكس سلبا على ٥- ٢بين ( الوزن ما
ن لدرجة الحرارة المرتفعة أالجهد المبذول كون تلك التغيرات تؤثر على عمليات األيض الغذائي ، أذ 

تأثير كبيراً في زيادة كمية العرق التي يفقدها الالعب اثناء القيام بأداء االختبار البدني الذي يتميز 
ن عملية ألمفقود قبل وبعد الجهد "بالشدة القصوية والتي تؤثر بشكل أو بأخر في تحديد حجم السائل ا

فقدان السوائل من بالزما الدم والسوائل البينية عن طريق التعرق التي تتم عن طريق آلية بالغة الدقة 
 )السائل الوعائي(والبالزما  )لتر ١٢(ا من خارج الخلية إذ تتضمن السائل البيني والذي يبلغ ءابتدا

إذ يكون هناك توازن تناضحي ما بين السائلين ، أما من داخل الخلية والذي يبلغ  )لتر ٣(والذي يبلغ 
فتحصل آلية الفقدان بسبب االنحدار التناضحي ما بين السائل البيني والسائل داخل الخلية  )لتر ٢٥(

ل ئاألثر االكبر في عملية فقدان السوا أن لغرض حصول عملية التوازن المائي في الجسم ، وهذا يبين
حرارة المرتفعة التي تزيد من لزوجة الدم وعدم جريان الدم في االوعية لالى درجة إمن البالزما يعود 

  .  )٣(الدموية بسهولة والذي يسبب فقدان السوائل من بالزما الدم"

.١٩٨٨، مطبعة التعليم العالي،بغداد، اللياقة البدينة وطرق تحقيقهاقاسم حسن حسين ، ومنصور جميل العنبكي : ) ١(
  ٤٤٩، ص ١٩٨٣، جامعة الموصل ،  علم حياة االنسان) محمد سليم صالح وعبدالرحيم محمد: ٢(
  ١٠٤سبق ذكرة ،  ص ) علي مهدي هادي الجمالي: مصدر٣(
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انتقال لماء الجسم بين  يحدثانه مع بداية عملية التعرق  ) ken sparks(ويؤكد على ذلك "  
مما يؤدي الى قلة  ) Dehydration(يسبب فقدان السوائل   وهو ماردهتين داخل الخلية وخارجها 

  . )١("حجم الدم
فروقاً معنوية بين  فأظهرت النتائجأما في متغير درجة حرارة الجسم  لألسلوب العشوائي  

بدرجة الحرارة لدى  االرتفاع الباحثة تعزوعده  ولصالح االختبار بعد الجهد  القياسين قبل الجهد وب
الزيادة الكبيرة في عملية التعرق نتيجة الجهد البدني العالي في  لىإأفراد األسلوب العشوائي بشكل كبير 

فراد العينة بل أالمناسب الذي يتوافق مع طبيعة  باألسلوبن عملية التعويض لم تكن جواء الحارة ألاأل
تأثير سلبي  مما لهعشوائي وهذا ما رفع من درجة حرارة الجسم أكثر من درجة مئوية  بأسلوبكانت 

ثناء الجهد في غاية االهمية لدى جميع الرياضيين ، أتعتبر عملية توازن السوائل بالجسم ذ إكبير ، 
لص الجسم من درجات الحرارة وكلما كان توازن تلك السوائل في صورته الطبيعية ساعد ذلك على تخ

عن طريق الغدد العرقية وحافظ على معدل ضربات القلب وضغط الدم ولزوجته في صورته الطبيعية 
ثناء التدريب وبدرجات حرارة مرتفعة يؤثر سلبا على كفاءة وحيوية أبينما فقدان سوائل الجسم "، 

نتيجة لفقدان الرياضي كمية من الماء أكثر من فقدانه لألمالح يخرج الماء الموجود ف . )٢("الرياضي
 Osmoticوتسمى هذه الحالة التوازن التناضحي   ( لحفظ التوازن لى خارج الخليةإداخل الخلية 

equilibrium (  وبالتالي فأن الرياضي الذي يقوم بنشاط رياضي يجعله يعرق من دون تعويض للماء
 بسببنتيجة لخروج كميات اضافية من الماء الى خارج الجسم  كبيرة في دمه تحدث تغيراتد المفقو

لى قلة حجم إمما يؤدي داء التمارين الرياضية السيما في االجواء الحارة ألتعرق الناتج عن استمرار ا
استمرار الرياضي بفقدان وزيادة تركيز االلكترواليتات فيما تبقى من حجم الدم  الدم وهو يسبب زيادة

وبالتالي يفقد جسم الرياضي "لى حجم الدم ، إلى انتقال آلية التعرق إكميات اخرى من العرق يؤدي 
  ، )٣("جواء الحارة) لتر في الساعة عند بذل الجهد في األ٣–٢( مالح تقدر بحواليأسوائل و

أثناء ادائهم الجهد البدني في االجواء  فراد عينة البحثألدى الجسم درجة حرارة  وهو مايرفع
عشوائي مما زاد من لزوجة الدم بشكل كبير ويعتبر عامل  بأسلوبالحارة بل كان تعويض السوائل 

قلة قدرة الرياضي على  هو ما يحدزيادة اللزوجة تعمل على زيادة حرارة الجسم و فأن لألداءمعيق 
ذ تعتمد لزوجة الدم بدرجة عالية على عدد خاليا الدم الحمراء بصورة طردية وبالتالي إاالداء المثالي ، 

(1) Ken sparks and cary bjorklund , long distance runners guide to training and racing ,
prentice hall . 1984 .

.  ١٠٦)  بهاء الدين ابراهيم سالمة : مصدر سبق ذكره ، ص٢(
(3)  Scott k . powers & ; Exercise physiology ' chapter 15 . U .K. 2001 . P:409.
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حدث ويزيد من الكثافة النوعية للدم ، ماقربها من بعضها التي يزداد فيها تجاذب جزيئات السائل وهو 
ة لزوجة لى زيادة نقصان حجم سائل البالزما وبالتالي زيادإيؤدي  قدتعرق شديد في التمرين الرياضي 

  . )١(لى الشريان االبهرإسبب زيادة المقاومة الطرفية والضغط االنقباضي لتحريك عمود الدم بالدم 
فروقاً معنوية بين القياسين قبل  النتائج تظهرأ فقدأما متغير الهيموكلوبين  لألسلوب العشوائي 

ن فقدان كمية أذ إ التعويض العشوائي للسوائل لىإوتعزو الباحثة ذلك لصالح بعد الجهد  الجهد وبعده
حداث تغير في حجم بالزما الدم إمن السوائل دون التعويض المستمر خالل الجهد ساهم في  كبيرة

وبذلك حدثت  و مايسمى الهيماتوكريتأدى الى حدوث تغير في توزيع نسبة مكونات الدم أمر الذي األ
لى إسرعان ما يعود  ولكن هذازيادة مؤقتة نتيجة زيادة نسبة الخاليا الحمراء منسوبة الى بالزما الدم 

لى انخفاض إن فقدان الماء يؤدي أ" ،  كاملوضعه الطبيعي بعد الجهد وعند تعويض السوائل بشكل 
% ٤وب بفقدان الوزن بنسبة حجم بالزما الدم وينخفض حجم بالزما الدم اثناء فقدان الماء المصح

هبوط حجم السائل الموجود مابين  هفقدان الماء من الجسم يمكن اعتبارفوينخفض تبعا لذلك حجم الدم 
الخاليا التي تتسم بهبوط كمية  األنسجة) والسائل الموجود داخل الخاليا ايظا ويحدث في تلكالخاليا "(
أي عامل يؤدي إلى ف موكلوبين في الدم "بتركيز الهي ترتبطأن نسبة األوكسجين في الدم   )٢(الماء فيها"

زيادة اتحاد األوكسجين بالهيموغلوبين والذي يسمى باال وكسي هيموغلوبين يؤدي إلى زيادة في تشبع 
الدم باألوكسجين وكلما زاد تشبع الدم باألوكسجين زاد تركيز الهيموغلوبين ووجود خليط من الغازات 

زاحم األوكسجين ألخذ مكان على ي لطبيعي في هواء الشهيق فأنهااوبنسب مختلفة وزائدة عن الحد 
جزيئه الهيموغلوبين بعد أن يعود الهيموغلوبين إلى الرئتين ليجهز بكمية جديدة من األوكسجين إلى 

هذه العملية الفسيولوجية المستمرة تتأثر في حالة وجود ثاني اوكسيد الكاربون مثالً في الرئتين والجسم 
تحصل عملية تنافسية بين األوكسجين وثاني اوكسيد  بوصفها محطة لتلوث الهواء المستنشق حيث

نتيجة الجهد العالي وارتفاع درجة حرارة المحيط وبالتالي  )٣(الكاربون لالرتباط بجزيئه الهيموغلوبين "
ن ألية فقدان السوائل في الدم تتم عن طريق ثالث أ ارتفاع درجة حرارة الجسم وفقدان سوائل الجسم 

شرايين ، وأن اول من يتأثر  –أوردة  )ة ، خارج الخلية ، ما بين الخالياداخل الخلي( :مناطق هي
بعملية الفقدان هو السائل  خارج الخلية ومن ثم يأتي دور السائل داخل الخلية وذلك بسبب وجود 
بوابات خاصة ذات طبيعة نصف نفاذية تنفذ من خاللها السوائل والمواد الذائبة في الدم من خالل 

، ١٩٨٨،  د، مطبعة التعليم العالي ، بغدا ١،ط ٢ترجمة كنعان جميل ، ج: الكيمياء الفسلجية ،  هارولد هاربر:  )١(
  .  ٤٩٦ص

،  ٢٠١٦،  ١، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط التدريب الرياضيريسان خريبط و ابو العال عبد الفتاح :  )٢(
.٦٢٩ص

  ، ٤٩٦، ص ١٩٨٨المصدر السابق ،،  الكيمياء الفسلجيةهاربر :  )٣(
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اذ أن عملية فقدان "ارج الخلية وذلك لتعويض المفقود وخلق حالة من التوازن في الدم ، لى خإالخلية 
والتغير في  –ورطوبة المحيط  –التغيير في درجة الحرارة (السوائل تعتمد على مجموعة من العوامل 

  . )١(")طول التمرين وشدته

وداللة الفروق للمتغيرات (بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن  Tمناقشة نتائج قيم ١- ٢- ١- ٤
بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي )المفقود ، كمية السائل المستهلك ، درجة الحرارة

ن هنالك فروقاً غير معنوية بين أظهر في متغير بداية التعرق  ه) نجد أن٧من الجدول (
ن درجة حرارة الرياضي أتعطي مؤشرا عن  بداية التعرق أن ب الىالمجموعتين  وتعزو الباحثة السب

ن ينظم ذلك أبدأت باالرتفاع الى مستويات عالية مقارنة بوقت الراحة األمر الذي تطلب من الجسم 
ن بداية الزمن أهمها هو التبريد عن طريق التعرق ولذلك نالحظ أليات من آاالرتفاع من خالل عدة 

ن الجسم في هذة أالذي حدث فيه تعرق ملموس وواضح كان متساويا في كال االسلوبين على اعتبار 
. المرحلة لم يستنفذ بعد من السائل المعوض وفي الوقت نفسه يعتبر رد فعل لتنظيم درجة الحرارة

ذ يفرز إ الفردية بينهات مع االختالف لألفرادتمر بمراحل كيميائية ثابتة   التعرق عن مرحلة فضالً
، وتتم السيطرة على هذا  )٢(ملم زئبق أو أكثر )٢٥٠(العرق عند االنسان بمستوى ضغط مقداره 

 Autonomic(المستوى من الضغط وعلى نشاط الغدد العرقية نفسها بوساطة الجهاز العصبي المستقل 
Nervous system ()(  وعن طريق. )٣Adrenal cortical steroids (  التي تؤثر في مقدار المواد

  .  )٤(المكونة للعرق
  Cholinergicأن نشاط الغدد العرقية يحدث بعد إطالق ألياف العصب السبمثاوي مادة "  

مركز التنظيم الحراري الذي يقع في مركز تحت المهاد   من خاللالتي يسيطر عليها 
Hypothalamus")٥( .  
ن التعرق عملية أمركز الجسم عملية تسبق افراز العرق ون ارتفاع درجة حرارة أيستدل من ذلك 

  حياتية ضرورية تهدف الى تشتيت هذه الحرارة التي ترتفع باستمرار الحافز وزيادته . 

. ٣٤٨، ص ١٩٩٧غايتون وهول :مصدر سبق ذكره ،  )١(
(2)  Edward Stanton west , Wilbert R . Todd , Howard . mason , John .T. Von Bruggen : Text
book of Biochemistry . 4ed . U.S.A. 1970 , P:625 .  
(3) Pedersen S.A : Reduced sweating in aduts with grow the hormone deficiency . the lancet ,

vol . 11 , no . 8064 , 1989 . P:682 .  
(4) Edward S.w . , and etul , , Po.cit ., P:625 .
(5) Fortney S.M . , Nadel E.R . , Wenger G.B . and Bore J. R. : effect of blood volume on

sweating rate and body fluids in exercising humans , . J Apple physiol . 51 (6) , 1981 . 
P:1597 .  
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كون أفراد العينة في حالة لم تظهر فروق معنوية في متغير الوزن قبل اداء الجهد البدني و
المنتظم والعشوائي خالل التجربة بأوقات مختلفة وعليه راحة وكذلك نفس الالعبين تعرضوا لألسلوبين 

  لم تظهر فروق كون وزن الالعب ثابت لم يتغير .
  ، ن هنالك فروقاً غير معنوية بين المجموعتينأأيضاً ظهر في متغير الوزن بعد الجهد و

المنتظم لتعويض  ألسلوبباعينة البحث كان أقل لأن فقدان السوائل لجسم  لىإ السبب الباحثة تعزوو
لم تظهر فروق دالة في األوساط الحسابية ألن  ذلك معولسوائل مقارنة بأسلوب التعويض العشوائي ا

آلية فقدان السوائل نتيجة الجهد البدني العالي والحرارة المرتفعة كانت واحدة لكن الفرق في آلية 
ل نتيجة التعرق وعملية التنظيم لعملية فقدان السوائ التعويض على الرغم من وجود خاصية كيمائية

ذ أن كمية السوائل المفقودة عن طريق عملية التعرق  إ، الحراري ال تسمح بحدوث فروق كبيرة 
)Sweatعلى المحافظة على  تعمل ) لها عالقة بالجهد البدني ودرجة حرارة المحيط لكن  الغدد العرقية
تالي يحدث هنالك تناقصا أو انحداراً في معدالت فرازها بمعدالت واحدة حتى نهاية الجهد البدني وبالإ

في " خالل التعرق الطويل  ف ن يصل الى الثبات وأن تم تعويض مقدار النقصان  بالماءأالعرق الى 
حارة يظهر تناقص تدريجي في معدل السوائل المفقودة عن طريق التعرق حتى إذا عوض الماء  بيئة

  . )١(المفقود من الجسم بنفس المعدل "
ن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح أظهر أما بالنسبة لمتغير نسبة الوزن المفقود 

الفروق ان نسبة الوزن المفقود في  تكمن وراء هذهن االسباب التي أاالسلوب المنتظم وهنا تجد الباحثة 
ساهمت عملية التعويض المنتظم  نجد أن بين نتائج األسلوب المنتظم واألسلوب العشوائي المقارنة  ةحال
التقليل من اثار التعرق نتيجة الجهد والحرارة المرتفعة وبالتالي حافظت وبشكل كبير على نسبة  في

ودورها  اسلوب التعويضالمفقود من الوزن مقارنة باألسلوب العشوائي وهذه من خواص عمل وطبيعة 
  لى االداء لفترة اطول دون حصول التعبع قدرتهفي المحافظة على ديمومة عمل الجسم وبالتالي 

يؤخر تحلل و منضبطةفي الجو الحار يوفر حماية  ضافية قبل ممارسة التمريناتإتناول كمية ماء ف
ثناء التمرينات ويرفع درجة حرارة الجسم قليال مقارنة مع أالماء الى عناصره ويزيد من التعرق 

  . ت التي تمارس بدون تناول السوائلالتمرينا
ن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين أظهر فأما بالنسبة لمتغير كمية السائل المستهلك 

و أالتدريب ن الجسم يقوم بتعويض ما فقده من الماء خالل أولصالح االسلوب المنتظم وهنا تجد الباحثة 

(1) Per – olef . Astrand , Kaare Rodahl , Hans A . Dahl , M.D .Textbook of Work physogy
:physiological bases of exercise Human Kinetics , 2003   . P: 498 .
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على الحالة الطبيعية  الجسم ليه لكي يحافظإبالحاجة  شعورالن تناول الماء قبل أيجب لذا ،  المنافسة
ا تعود إذا م )الداخلية قدر ما يستطيع ويمكن تجنب مثل هذه المشاكل (السوائل المفقودة لألجهزة

من الماء قبل االشتراك في المباراة ، ويمكن استخدام الميزان لوزن الالعب  االالعبون ان يتناولوا قدر
  . )١(ثناء فترة التدريبأود من عملية تعويض العرق المفق للتأكدقبل وبعد التدريب 

 الفى زيادة حيوية الرياضي ومن هذا نجد أن عملية التعويض المنتظم للسوائل تساعد عل
  يحدث فقدان كبير للسوائل نتيجة التعويض المستمر بكميات تتناسب وطبيعة الجهد المبذول .

المجموعتين وهنا  ن هنالك فروقاً غير معنوية بينأظهر وفي متغير درجة الحرارة قبل الجهد 
لية تبقى لية لحرارة الجسم وهذه اآلآهنالك  أنهأن من أهم االسباب لعدم ظهور الفروق هو  تجد الباحثة

لية تتم من خالل درجة حرارة االجواء المحيطة وهذه اآل ارتفاعمن  على الرغممنتظمة اثناء الراحة 
ن االجرائيين (التعويض المنتظم أعلى ا فانه مؤشر عن ذلك فضالًعملية التعرق والتبريد للجسم 

لم يكن هنالك فرقا واضحا في درجة حرارة المحيط ف والعشوائي) قد تم في نفس الظروف البيئية تقريباً
 صشخاألدرجة مئوية  )٤٠(ن التعرض الى درجة حرارة ألبدرجة حرارة البيئة ، "  عادة تتأثرالتي 

 )٥.٣ ± ٣٧.٥ – ٠.٢ ±  ٣٦.٣(لى رفع درجة حرارة المستقيم بمعدل من إاعتيادين يؤدي 
  . )٢(ويصاحبها عملية افراز العرق

ن هنالك فروقاً  معنوية بين المجموعتين أظهر أما بالنسبة لمتغير درجة الحرارة بعد الجهد 
في المحافظة على درجة  يمتلك قدرة كبيرةن االسلوب المنتظم أولصالح التعويض المنتظم  وهذا يعني 

ن انتاج الحرارة الداخلية نتيجة عمليات االيض أمن  على الرغممن الحالة الطبيعية  الحرارة قريباً
ترتفع بشكل كبير مقارنة  من درجة حرارة الجسم للكخالل الجهد البدني  الغذائي تزداد بشكل كبير جداً
تبعا للنشاط الجسماني ولدرجة  كبيرةقود بالتعرق تكون كمية السائل المفذ إباسلوب التعويض العشوائي 

مليلتر / يوم فقط ، ولكن في الطقس  ١٠٠حرارة المحيط ، ويبلغ حجم العرق بالحالة السوية نحو 
في الساعة أحياناً ،  )لترين –لتر (الحار جدا أو أثناء التمارين القاسية يزداد فقدان الماء بالتعرق من 

، وبالتالي فان )٣(مما يسبب نفاذاً سريعا لسوائل الجسم أن لم يزداد المدخول أيضا بتنشيط آلية التعرق
رتفاع درجة حرارة أعملية التعويض بالسوائل بشكل منتظم مع كميات كافية توازن الجهد المبذول و

" فأن االرتفاع ارة الجسم بعد الجهد .وكذلك رتفاع درجة حراالمحيط تعمل على الموازنة والتقليل من 
رتفاع في أفي درجة حرارة مركز الجسم يرفع التحفيز المركزي للغدد العرقية ، ويصاحب هذا التحفيز 

. ٤١٣، ص مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ، ابو العال احمد عبد الفتاح :  )١(
(2) Mackenzie . M , : pathophysiology of thermoregulation in patients with poikilothermia .
Arctic . med . Res . , suppl , 1991 . P:532 . 

. ٢١علي مهدي هادي الجمالي: مصدر سبق ذكرة ،  ص )٣(
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ودرجة حرارة   Sweat Rateالنتيجة هي ازدياد في العالقة بين معدل العرق ودرجة حرارة الجلد . 
  . )١(ت التأقلم الشخصالى تحسن في حاالؤدي ي مام مركز الجس

وداللة الفروق للمتغيرات (لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ، التغيير في  Tمناقشة نتائج قيم  ١- ٣- ١- ٤
  بين االسلوبين التعويض المنتظم والعشوائي )حجم بالزما الدم ، زمن الجهد المنفذ

فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح  تظهرإلزوجة الدم بعد الجهد ن أنجد  )٨( من جدول
مر ن اللزوجة بعد الجهد تبدء بالزيادة مع زيادة الجهد األأاألسلوب المنتظم  وتعزو الباحثة السبب الى 

جهزة الجسم الداخلية المحافظة على درجة حرارتها الداخلية قريبا من الحدود أالذي يستدعي من 
مختلفة منها التبخر الذي يلزم سحب الماء من الخاليا  بأساليب الطبيعية وذلك من خالل عملية التبريد

حرارة الداخلية الناتجة الوبالزما الدم باتجاه سطح الجلد لغرض التخلص من االرتفاع الكبير بدرجة 
% من البالزما ٩١ن لزوجة الدم تزداد كون الماء يشكل نسبة أعن زيادة االيض الغذائي ولذلك نالحظ 

لسوائل بشكل منتظم تعمل على التقليل من األثار الكلي للجسم  لكن عملية التعويض ا الوزن% من ٨و
 قريب من الحدود الطبيعيةالسلبية ألرتفاع اللزوجة وبالتالي المحافظة على مستوى اللزوجة بشكل 

عملية التعويض تعمل على التقليل من االرتفاع الحاصل في لزوجة  نالعشوائي أ باألسلوبمقارنة 
نسبة الهيماتوكريت  على مما يؤثرارتفاع درجات الحرارة تساهم في فقدان كمية من البالزما  ألنالدم، 

تكون كثر لزوجة وأسيصبح الدم فلى نسبة البالزما إنسبة الخاليا الحمراء والبيضاء والصفائح  فتزداد 
رتفاع ضغط إ عن فضالًكثر صعوبة النخفاض سرعة دوران الدورة الدموية أتفال المواد عبره عملية ان

ستمرار العمل العضلي لفترة طويلة السيما في الجو الحار وعند زيادة التعرق تزيد لزوجة الدم أفالدم 
، ويعتبر هذا  نتيجة انتقال جزء من سائل البالزما إلى سائل ما بين الخاليا لكنتيجة خروج العرق وكذ

على سرعة التعب ولذا فأن أمداد الالعبين بالماء على فترات خالل االداء في الجو  عامال مساعداً
  . )٢(عن سهولة عملية التخلص من الحرارة الزائدة الحار يساعد على تقليل حدوث ذلك فضالً

المجموعتين لصالح ن هنالك فروقاً معنوية بين أ فأظهرت النتائجأما الهيموكلوبين بعد الجهد 
درجات  وبارتفاعفراد عينة البحث أأن بذل الجهد من قبل  األسلوب المنتظم  وتعزو الباحثة السبب الى

 ألنها غير حقيقيةومؤقتة لى حدوث تغير في مستوى الهيموكلوبين وهذه الزيادة إالحرارة للمحيط أدت 
و ألى تغير إجاءت من خالل زيادة نسبة تركيز حجم الخاليا مقارنة في البالزما وهذا األمر يعود 

(1) george harenith : Age predicts cardiorascular , but not thermoregulatory . responses to
humid heat stress . Eur . J . Apple . physiol . , 70 , 1995 . P:95 .  

. ١٦٤، ص مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي ، ابو العال احمد عبد الفتاح :  )٢(
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لى إن تعود النسب أمكن يبعد الجهد واالرتفاع  هذا لىإيؤدي  ممانقصان حجم البالزما وزيادة الخاليا 
فقدان كميات كبيرة  تدل على ان لزوجة الدم ازدادت نتيجة . طبيعتها عندما يتم التعويض بشكل كامل

من ماء البالزما ونتيجة التعويض المنتظم للسوائل ساهم في المحافظة على مستوى الهيموكلوبين 
عمل على المحافظة تذ أن عملية التعويض المنظم إبمستويات قريبة من المستوى الطبيعي قبل الجهد 

"ان زيادة عدد الكريات الحمراء ينسبة الهيموكلوبين بالدم عن أقرانهم الذين يستخدمون أسلوب عشوائ
تلك الجهود البدنية لفراد العينة أتعرض لو الهيموكلوبين ناتج عن فقدان السائل الموجود في الدم أ

و أما الزيادة أن عدد كريات الدم الحمراء ثابت في جسم االنسان أل وكذلك بسبب درجات الحرارة ،
السوائل المفقودة من الدم لذلك يزداد عدد كريات الدم لى النقص في كمية إالنقصان في العدد فيعزى 

  . )١(الحمراء"
ك فروقاً معنوية بين ن هنالأ فقد أظهرت الدراسة أما بالنسبة للتغير في حجم البالزما 

أن ممارسة أي نشاط بدني مع ارتفاع  لصالح األسلوب المنتظم  وتعزو الباحثة السبب الىالمجموعتين 
من قشرة الغدة  عملية افراز هرمون االستيرون هيزداد مع )O2(العمليات االيضية وحاجة الجسم الى 

الدرقية مسببا اعادة الصوديوم والماء من الكلية الى السائل الخاللي والى بالزما الدم واداء الدور ذاته 
وليس كريات الدم وعند أداء الجهد  )بالزما الدم(في الغدد العرقية مما يسبب زيادة طفيفة في حجم الدم 

  ْ تزداد الحاجة الى االوكسجين  )الهيبوتالمس(غ من الدما وبإيعازالبدني وبدرجات حرارة مرتفعة
بكميات كبيرة وذلك لتزويد العضالت العاملة بالكمية الكافية من االوكسجين ال سيما في االنشطة التي 
تكون قصوية التي تستمر لمدة قصيرة وهذا يقع في النظام الفوسفاجيني ونظام الالكتيك ، لذلك تزداد 

 )اوكسجين –هرمونات (ما الدم لنقل العناصر االساسية والضرورية من حركة الكرية الحمراء في بالز
لى داخل الخلية للقيام بالواجب الحركي لذلك تحصل زيادة في حجم الكرية الحمراء نتيجة لعمل النقل إ

عدم كفاية لا نسبهساسية التي تغيرت والتوصيل ما بين البالزما وداخل الخلية لتعويض العناصر األ
ن حجم أ أي )Mcv(، لذلك يزداد متوسط حجم الكرية  )النقص االوكسجيني(و ظاهرة أاالوكسجين 

عملية التعويض المنتظم عملت على التقليل من  نإ.  )٢(كبر من الحجم الطبيعيأة الحمراء الكري
العشوائي الذي كان السبب  باألسلوبلى أقل مستوى مقارنة إالتغيرات الحاصلة في حجم البالزما 

كمية السوائل المفقودة خالل الجهد البدني وصلت  ذ أنإفي زيادة نسبة التغير في حجم البالزما  الرئيس
االثار السلبية التي  ىاحد هاسلوب التعويض المنتظم وهذ عتمادإعند ضعاف مقدار التغير أ ١٠لى إ

١٢١علي مهدي الجمالي :مصدر سبق ذكره، ص )١(
. ٣٦علي مهدي هادي الجمالي: مصدر سبق ذكرة ،  ص )٢(
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خالل الجهد البدني  مما فقده الجسمقل بكثير أكمياتها كانت  ألنسببها التعويض العشوائي للسوائل 
  حداث تغيرات في حجم البالزما باالتجاه السالب .ألى إدى أمر الذي األ

ن هنالك فروقاً معنوية بين المجموعتين ولصالح األسلوب أظهر وفي متغير زمن الجهد المنفذ 
لتعويض االباحثة أن قدرة األفراد على االداء بفعالية عالية ولفترة زمنية أطول هو نتيجة  وتعتقد المنتظم

الذين يعوضون  باألفرادمقارنة  تعبطول دون أالداء لفترات إفراد المنتظم للسوائل بحيث يستطيع األ
ذ تعتبر عملية توازن السوائل إ، بشكل عشوائي نتيجة للجهد البدني وارتفاع درجة حرارة المحيط 

صورته بجميع الرياضيين ، وكلما كان توازن تلك السوائل لثناء التدريبات في غاية االهمية أبالجسم 
تخلص الجسم من درجات الحرارة عن طريق الغدد العرقية وحافظ على معدل  فيالطبيعية ساعد ذلك 

ثناء التدريب أبينما فقدان سوائل الجسم ضربات القلب وضغط الدم ولزوجته في صورته الطبيعية ، 
في اًمهم الهرمونات دوراً تلعبوبدرجات حرارة مرتفعة يؤثر سلبا على كفاءة وحيوية الرياضي . و

  .)١(عملية توازن السوائل في الجسم
مداد الجسم بالماء لتعويض المفقود ولمساعدة الجسم على افراز العرق أعادة إلذلك من االهمية 

ض ذ ينخفإلمحافظة على درجة حرارة الجسم التي تلعب دوراً كبيراً في تحمل الحرارة بامما يساعد 
  .التعويض غير الصحيح بسببة ررتفاع الحراأعدم تحملهم ل مستوى االداء لدى بعض االشخاص 

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الراحة والجهد  Tمناقشة نتائج قيم  ١- ٤- ١- ٤
المنتظم واألسلوب العشوائي  لألسلوب

معدل ضربات القلب لألسلوبين المنتظم  HRفي متغير  أنه) نجد ١٠ -  ٩من الجدولين (
ن هنالك فروقاً معنوية بين القياسين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وترى أظهر والعشوائي 

الرغم على لى طبيعة الجهد البدني المبذول من قبل أفراد عينة البحث إيعود  ن السبب الرئيسأالباحثة 
) أثناء الراحة يبلغ HRمعدل ضربات القلب (فمن اختالف أسلوب التعويض ودرجة حرارة المحيط  ، 

ويتأثر معدل القلب بعدة  .ض/ق في العمر المتوسط للرجل البالغ السليم ٨٠إلى  ٦٠متوسطة من  
 يزداد  ذإمعدل القلب أثناء الجهد البدني عوامل منها درجة حرارة البيئة والجهد البدني المبذول ، 

دل على شدة التدريب مباشرة ، وترتبط نسبة الزيادة بشدة التدريب، ويست معدل القلب أثناء الجهد البدني
كسجين، ويستخدم وبنسبة استهالك األوكسجين ، فكلما ازداد معدل القلب كلما ازداد معدل استهالك األ

.  ١٠٦بهاء الدين ابراهيم سالمة : مصدر سبق ذكره ، ص) ١(
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معدل القلب أثناء العمل على األرجوميتر للمقارنة بين األفراد في مدى قدرتهم على العمل مع زيادة 
  . )١(قلب مع زيادة معدل العمل البدنيالشدة للتعرف على معدل القلب األقصى والتغير في معدل ال

 ناتج عنلهذا نجد ارتفاع معدل القلب بعد الجهد لكل من أسلوبي التعويض المنتظم والعشوائي وهذا 
الخاصية السابقة .
ن هنالك فروقاً معنوية بين أظهر لألسلوبين المنتظم والعشوائي  )حجم الضربة( SVفي متغير 

زيادة كمية الدم المدفوعة مع زيادة الباحثة  ترى ولصالح بعد الجهد و بين القياسين قبل الجهد وبعده
ضربات القلب بعد الجهد مقارنة بقبل الجهد وبالتالي ارتفاع حجم الضربة لديهم أثناء الجهد نتيجة زيادة 

مع  الواحدة والذي يتناسب طردياً الدفعةالعائد الوريدي الذي يعمل على زيادة الكمية المدفوعة في 
 و خالل فترة االشرداد  مع العلمأاحتياج العضالت العاملة لالوكسجين سواء كان خالل الجهد البدني 

رتفاع أيهم أكبر مقارنة باألسلوب العشوائي مع دحجم الضربة ل كان مجموعة االسلوب المنتظم في أنه
ة حجم الضربة نتيجة الجهد لية السابقة لزيادلسوائل المفقودة وبسبب اآلادرجات الحرارة نتيجة تعويض 

لى أن يصل الفرد الى الحد إالبدني ، تزايد معدل عمل القلب وحجم الضربة مع زيادة شدة التدريب 
التدريب  استمرارلى أقصى مع إوالرياضيين عموماً يظلون متنقلين من أقصى  .األقصى لمعدل القلب

على  اإليجابيلتدريب أثرها على القلب ل وهذا من  ايجابيات التدريب السليم التي تتركالسليم ،..، 
  . )٢(القلب مما يساعدهم على زيادة المعدل األقصى للقلب وحجم الضربة لديهم

ن هنالك فروقاً معنوية بين أظهر الناتج القلبي لألسلوبين المنتظم والعشوائي  COPفي متغير 
أن أفراد عينة البحث قد لى إالقياسين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وتعزو الباحثة السبب 

لى  جهد بدني بارتفاع درجات الحرارة ولكال االسلوبين فالمحصلة من ذلك هو االرتفاع في إتعرضوا 
لجهد البدني تحدث زيادة في حجم الدم المدفوع نظراً لزيادة معدل ضربات القلب أثناء اوالناتج القلب 

لتر دم في الدقيقة ،أما في حالة الجهد  )٥(من القلب .. ففي فترة الراحة يضخ قلب الرياضي حوالي 
لتر في الدقيقة  وهذا  )٣٠(البدني ونتيجة اشتداد الطلب على الطاقة فإن قلب الرياضي يضخ حوالي 

، ٢٠١٦، مطبعة صفر واحد ، الديوانية ،  فسيولوجيا االنسان العامة وفسيولوجيا الرياضةأسعد عدنان عزيز :  )١(
. ٢٢٧ص

  ٥٤-٥٣ص، ٢٠٠٠بهاء الدين سالمة : مصدر سبق ذكره ،  )٢(
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) أضعاف كمية الدم المدفوع ٦(حوالي  يقيقة خالل الجهد البدني هيعني أن كمية الدم المدفوع في الد
  . )١(الراحة أي زيادة الناتج القلبي بعد الجهد ةخالل فتر

)   من أن الناتج القلبي يزداد مع زيادة حجم الضربة ومعدل ٢٠٠٣بو العال أكده  (أوهذا ما 
  . )٢(الراحةأضعاف عن حالة  ٦-٥ضربات القلب بحيث يصل الناتج القلبي من 

ن هنالك فروقاً معنوية أظهر مؤشر االنقباض لألسلوبين المنتظم والعشوائي  CIما في متغيرأ
 أن مؤشر االنقباض قدر أرتفع عن مابين القياسين قبل الجهد وبعده ولصالح بعد الجهد وترى الباحثة 

درجات حرارة المحيط نتيجة  كان علية قبل الجهد ولكل من االسلوبين المنتظم والعشوائي بأرتفاع
قلب هو الفمتطلبات االداء البدني خالل الجهد "  إلكمالللجهد المبذول والقدرة الوظيفية التي ترتفع 

من أربعة تجاويف منفصلة واربعة صمامات ، والذي يتولى استمرار  التي تتألفالمضخة العضلية ، 
  .  )٣("موية سائرة الى جميع انحاء الجسمالدورة الد
ن أ" أن وظيفة القلب هي ضخ الدم المحمل باالوكسجين الذي يصله من الرئتين الى الشرايين و  

عمل القلب هذا يتكيف مع التدريب الرياضي ، وأن نشاطه عند الرياضيين يتميز بميزات تختلف عن 
والدورة  نشاطه عند االشخاص الذين ال يزاولون الرياضة وهذا االختالف يأتي نتيجة لتعود جهاز القلب

  .  )٤(الدموية على نشاط عضلي منتظم ولمدة طويلة "
ن وبالتالي فان مؤشر االنقباض لعضلة القلب يرتفع نتيجة الجهد المبذول ويزداد بزيادة الجهد أل

  عضلة القلب وعملية االنقباض تزداد بزيادة الجهد لتوفير متطلبات العمل الوظيفي .
ن هنالك فروقاً غير معنوية بين أظهر الدم المدفوع في االسلوب المنتظم  ةكمي  EFما في متغير أ

هناك فروق معنوية لنفس المتغير لألسلوب العشوائي ولصالح  تالقياسين قبل الجهد وبعده بينما ظهر
رتفاع درجات أأن كمية الدم المدفوعة تزداد بزيادة الجهد البدني والسبب الى  بعد الجهد وتعزو الباحثة

 تغيرات فسيولوجية مختلفة بعد الجهد Heart muscleالقلب   ةعضل تحدث في ذإلمحيط ،اارة حر
والتناسب العكسى فيما بين حجم القلب ومعدل  ادة مساحة المقطع العرضى للقلب (حجم القلب)منها زي

لعضلة القلب وارتفاع  القوة االنقباضية ةان المغذيان لعضلة القلب وزياديواتساع الشريانان التاج هنبض

،  ٢٠٠٧، مطبعة قطر الوطنية ، الدوحة ، األسس الفسيولوجية والكيمائية للتدريب الرياضيجبار رحيمة الكعبي :  )١(
  .٥٦ص

  . ٤٠٤، ص مصدر سبق ذكرهابو العال احمد عبد الفتاح :  )٢(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،  ١، ط أمراض القلب واالوعية الدمويةعبد المنعم مصطفى :  )٣(

.٥، ص ١٩٨٩
، مجلة االتحاد  : قابلية القلب والدورة الدموية عند الرياضيين عامة والعبي كرية القدم خاصةمظفر عبد اهللا شفيق  )٤(

. ٧٥،ص ١٩٨٣، تموز ،  ١٠العربي لكرية القدم ، عدد 
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كبر من الدم والتناسب بين معدل القلب  وبين نوع النشاط الرياضي أمعدل الدفع القلبى ؛ وضخ كمية 
) ؛ وبين انقباضي وانبساطيالتخصصي فى حالة الراحة واثناء النشاط و التناسب  بين ضغط الدم (

خرى  وسرعة العودة ُأنقباضة قلبية ونوع النشاط الرياضى التخصصي وزياده الفترة الفاصلة بين كل ا
ن ممارسة الرياضة بصورة منتظمة تعمل على أوبالتالي ف، الى الحالة الطبيعية بأنتهاء الجهد البدنى 

. )١(عضاء الجسمألى جميع إم التى تصل زيادة حجم القلب وبالتالى تزداد قوتها فتزداد كمية الد
مما خالل فترة الجهد قلل من كمية الدم المدفوعة  العشوائي أعتماد اسلوب التعويضن ألذلك ف

الذي  المنتظممن أسلوب التعويض  خالفطول دون تعب على أقدرة االفراد على االداء لفترة رفع من 
لى أرتفاع كمية الدم المدفوعة .إدى أ

وداللة الفروق للمتغيرات العضلة القلبية خالل الجهد بين االسلوبين  Tمناقشة نتائج قيم ١- ٥- ١- ٤
المنتظم و العشوائي 

ن هنالك أظهر معدل ضربات القلب خالل الجهد  HRفي متغير  ه) نجد أن١١من الجدول (
لى أن أي عمل إالسبب  الباحثة فروقاً معنوية بين األسلوبين المنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وتعزو

 ويتأتىمنظم يعمل على خفض معدل النبض الى مستوى يتناسب ونوع الفعالية ونظام الطاقة المستخدم 
التعويض المنتظم للسوائل خالل الجهد وهذا يدل على امكانية عمل  أسلوب استخداممن خالل  ذلك

كمية السائل المفقود  تتفاوت ذإالقلب وضخ كمية كبيرة من الدم بكفاءة عالية نتيجة التعويض المنتظم 
 ١٠٠بالتعرق تبعا للنشاط الجسماني ولدرجة حرارة المحيط ، ويبلغ حجم العرق بالحالة السوية نحو 

مليلتر / يوم فقط ، ولكن في الطقس الحار جدا أو أثناء التمارين القاسية يزداد فقدان الماء بالتعرق من 
اً سريعا لسوائل الجسم أن لم يزداد المدخول أيضا في الساعة أحياناً ، مما يسبب نفاذ )لترين –لتر (

يتناسب مع الفعالية  التعويض المنتظم سلوبأل اًعملية التعويض وفق فأن لهذاوبتنشيط آلية التعرق 
والجهد المبذول ترفع من قدرة عمل القلب وبالتالي خفض معدل القلب مقارنة باالسلوب العشوائي أذ 

عدد  انخفاضية التي تحدث نتيجة التدريب الرياضي الصحيح  هو أن من أهم التغيرات الفسيولوج
.  )٢(ضربات القلب "

عمل على رفع مستوى االداء  وبالتالي زيادة كمية الدم تعملية التعويض المنتظم  عن أن فضالً     
ارتفاع معدل ضربات القلب  ومن ثمضربات القلب مقارنة باألسلوب العشوائي  انخفاضالمدفوعة مع 

ليديهم ألن عملية التعويض بارتفاع درجات الحرارة  ال تخدم العمل البدني .

. ٢٢٩، ص٢٠١٦،  مصدر سبق ذكرهأسعد عدنان عزيز :  )١(
.٤١، ص١٩٩١ريسان خريبط مجيد :مصدر سبق ذكره ،  )٢(
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ن هنالك فروقاً معنوية بين األسلوبين أظهر  )حجم الضربة خالل الجهد( SVفي متغير 
ء الجهد عملية التعويض المنتظم للسوائل أثناالمنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم وترى الباحثة أن 
القلب لوظائفه بالشكل  تأديهتعمل على  ومن ثموبارتفاع درجة حرارة الجو تقلل من األثار السلبية لذلك 

لناشئين الذين تمت التجربة المثالي وعدم تأثرها بتلك الظروف التي تطرأ على العبي كرة السلة ا
ذ يعتبر زيادة حجم الضربة من أهم أسباب سرعة سريان الدم أثناء أداء الحمل البدني وبالتالي إ، عليهم

عمل عضلة القلب ، ويتم تنظيم حجم ليقلل مقدار الطاقة المبذولة  هنخفاض معدل القلب والذي بدورإ
ي يبقى في ساليب وهي حجم نهاية الدياستول وهو حجم الدم الذأ ةالضربة خالل الجهد عن طريق ثالث

.)١(رتخاء عضلة القلب وضغط الدم األورطي المتوسط وقوة أنقباض البطينإنهاية الدياستول 
ن هنالك فروقاً معنوية بين األسلوبين أالناتج القلبي خالل الجهد ظهر  COP في متغير 

أن كفاءة عضلة القلب تتأثر بالجهد البدني المبذول  وترى الباحثةالمنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم 
االستمرار بالجهد بارتفاع درجات الحرارة يضع أعباء اضافية على القلب تقلل ومن قبل أفراد العينة 

 من كفاءته مالم يكن هناك أسلوب صحيح للمحافظة على ديمومة عمل عضلة القلب بالشكل الذي اليقلل
من خالل استخدام اسلوب التعويض المنتظم للسوائل الى الوصول لتلك وقد سعت الباحثة  كفاءتهمن 

لى فترات أطول وبكفاءة إالنتيجة عبر رفع كفاءة عمل عضلة القلب ألفراد العينة بشكل يجعلهم يؤدون 
وبالتالي زيادة الناتج القلب خالل الجهد ، أذ يتغير الناتج  عالية مقارنة باالسلوب العشوائي لنفس األفراد

   .    )٢(لقلبي أثناء الجهد البدني وتحدث زيادة له نتيجة زيادة حجم الضربةا
فروقاً معنوية بين األسلوبين المنتظم  تظهر فقد مؤشر االنقباض خالل الجهد CIما في متغير أ

لعضلة القلب  االنقباضذلك هو أن مؤشر ل السبب الرئيس الباحثةتعزو والعشوائي ولصالح المنتظم و
لألداء وعملية  معرقلةيتأثر وكما ذكرنا سابقاً بالجهد البدني ودرجة حرارة المحيط التي قد تكون 

قدرة مؤشر عضلة القلب، والتي  التعويض للسوائل خالل الجهد باألسلوب المنتظم تعمل على رفع
زمة لتجعلها أقصر أو ز بخاصية القوة التي بواسطتها تتقلص عضلة القلب وخاصية السرعة الالمتات

وبالتالي يعتبر  االنقباضأقل طوال وبواسطة هاتين الخاصيتين يتقرر حجم الدم المندفع خالل عملية 
ولها مدى تمدد العضلة قبل ألية ثالثة عوامل لعضلة القلب وتتحكم بهذه اآل لالنقباض المؤشر الرئيس

قلص والثالث الحالة التقلصية لعضلة التقلص والثاني مدى الحمل الذي يواجهه البطين خالل الت
  .)٣(القلب

  . ٤١١- ٤١٠، ص٢٠٠٣،  مصدر سبق ذكرهابو العال احمد عبد الفتاح : ) ١(
. ٥٥، ص٢٠٠٠بهاء الدين ابراهيم سالمة : مصدر سبق ذكره ،  )٢(
. ٢١- ٢٠، ص٢٠٠٦، شركة اب للطباعة الفنية المحدودة ،   قلب الرياضيعمار جاسم مسلم :  )٣(



٧٦     النتائج ومناقشتها عرض  –الفصل الرابع 

ن هنالك فروقاً معنوية بين األسلوبين أالدم المدفوع خالل الجهد ظهر  ةكمي  EFما في متغير أ
التعويض المنتظم  وتعتقد الباحثة أن سبب ذلك يكمن في أن عمليةالمنتظم والعشوائي ولصالح المنتظم 

ة رالذي يعمل على رفع قد باألوكسجينتعمل على رفع كفاءة عمل القلب وسرعة سريان الدم المحمل 
ثناء الجهد البدني وبالتالي كمية الدم المدفوع في أسلوب التعويض أطول أاالفراد على العمل لفترة 

ذ يزداد إى العمل بكفاءة عالية ، قل مقارنةباالسلوب العشوائي لقدرة عضلة القلب علأالمنتظم تكون 
كسجين أثناء العمل العضلي عن طريق زيادة سريان الدم في الشرايين التاجية وإمداد القلب بالدم واأل

كسجين الشرياني الوريدي بدرجة قليلة أثناء النشاط البدني بالمقارنة بحالة الراحة وحيث يتغير فرق األ
مرات بالمقارنة بوقت ٥ -  ٤أثناء العمل العضلي حوالي  كسجين في القلبواستهالك لأل ىأن أقص،

الراحة ويتم إمداد القلب بالدم بفضل شبكة كبيرة من الشعيرات الدموية وهذا يساعد علي تسهيل نفاذية 
ستهالكه ويتغير سريان الدم في القلب خالل الدورة القلبية حيث يقل في ألياف القلب أل ىكسجين إلواأل

يد في وقت االنبساط وعند زيادة معدل القلب أثناء العمل العضلي تقل فترة االنبساط وقت االنقباض ويز
. )١(األيسر السيما البطينلعضلة القلب ولذا فأن هذا يصعب من عملية إمداد عضلة القلب بالدم 

. ٢٣٠، ص٢٠١٦،  مصدر سبق ذكرة أسعد عدنان عزيز :  )١(



  االستنتاجات والتوصیات

.االستنتاجات والتوصيات  -٥
  .االستنتاجات -١-٥
  .التوصيات  -٢-٥



٧٨     االستنتاجات والتوصیات –الفصل الخامس 

  -االستنتاجات والتوصيات : -٥
  -االستنتاجات : -١-٥

  -: يأتي ما أستنتجت الباحثةليها في حدود عينة البحث إبعد مناقشة النتائج التي تم التوصل   
حافظت على مستوى كل من في األجواء الحارة لتعويض السوائل المفقودة  أن األزمنة الثابتة -١

باالسـلوب بعـد الجهـد مقارنـة    (الوزن ، درجة الحرارة ، لزوجة الدم ، الهيموكلوبين ) 
.فراد العينةفضل ألأ بصورةالعشوائي وبالتالي المحافظة على مستوى االداء بالشكل المثالي 

ثار التعرق نتيجة الجهد والحـرارة المرتفعـةآالتقليل من  في أسهمعملية التعويض المنتظم  -٢
(بداية التعرق ، الوزن ، نسبة الوزن المفقود ، كل من على  وبصورة كبيرةوبالتالي حافظت 

. مقارنة باألسلوب العشوائي )ةكمية السائل المستهلك ، درجة الحرار
لفترة زمنية أطول هو نتيجة للتعـويضعلى االداء بفعالية عالية و أفراد العينةقدرة زيادة أن  -٣

.ةعشوائي بصورةفراد الذين يعوضون المنتظم للسوائل مقارنة باأل
أن عملية التعويض المنتظم للسوائل أثناء الجهد وبارتفاع درجة حرارة الجو تقلل من األثـار -٤

وعـدم األمثـل  بالصورةوظائفه  ألداء القلب تقليل العبء على  السلبية وبالتالي تعمل على
.أفراد العينةالظروف التي تطرأ على بتأثرها 

عضلة القلب الفراد زيادة كفاءة عمل لى إدى أاستخدام اسلوب التعويض المنتظم للسوائل أن  -٥
الذي ولـد مقارنة باألسلوب العشوائي عاليةطول وبكفاءة أجعلهم يؤدن الى فترات  بماالعينة 

. لنفس االفراد وبالتالي زيادة الناتج القلب خالل الجهد عبء اضافي على عضلة القلب



٧٩     االستنتاجات والتوصیات –الفصل الخامس 

  التوصيات : -٢-٥

أعتماد اسلوب التعويض المنتظم للسوائل المفقودة أثناء تأدية الجهد لفترات طويلة في لعبة كـرة .١
وقـدرة بصورة مثاليةلما لها من دور مهم في المحافظة على وظائف الجسم  و التدريب أ السلة

. ث وادلى االداء لفترات طويلة دون حالرياضي ع
وحـدات تدريبيـةخـالل ال درجـات الحـرارة    أرتفـاع خذ بنظر االعتبـار  األعلى المدربين  .٢

فضـلألى إللوصول فسيولوجيا و التكيف الرياضي ألغرض التأقلم في لعبة كرة السلة المنافسة و
االنجازات . 

في برمجة التدريب في الفعاليات المختلفة . ة القلب في عضلاالستفادة من التغيرات الفسيولوجية  .٣
ضرورة قيام المدربين بمعرفة وزن الالعب قبل وبعد الوحدات التدريبية لمعرفة كمية المفقود من  .٤

السوائل ومحاولة تعويضها . 
تعميم نتائج الدراسة والقياسات المختبرية واعتمادها من المعنيين بالعمليـة التدريبيـة ألمكانيـة .٥

الستفادة العلمية والعملية في ظروف مشابهة لعينة البحث باختالف الفعاليات الرياضية . ا
جـواءالتأكيد على ضرورة تعويض السوائل المفقودة عند ممارسة الفعاليات الرياضـية فـي األ   .٦

مالح خذ جرعات من الماء خالل الوحدات التدريبية للمحافظة على توازن السوائل واألأالحارة و
.م الرياضي في جس

استخدام أزمنة مختلفة للدراسات الالحقة. .٧
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