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امللخص

تحددت مشكلة البحث في بروز دور متغيرات البحث الكيموحيوية كتكيف لعملية التدريب الرياضي ،وهل أن هذا
التكيف الذي قد يحدث لعينة البحث بعد الجهد القصوي ،وفي مرحلة االستشفاء ،بإستخدام منهاج تدريبي الهوائي يهدف
إلى تطوير مطاولة السرعة لعدائي المسافات القصيرة .ويهدف البحث الكشف عما يأتي:

 داللة الفروق اإلحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لبعض المتغيرات الكيموحيوية بعد الجهد الالهوائي مباشرًة وفيمرحلة االستشفاء.

استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث .وشملت عينة البحث ( )6عدائين يمثلون عدائي المسافات

القصيرة في منتخب محافظة نينوى بألعاب القوى فئة المتقدمين ،وتم اختيار العينة بالطريقة العمدية .وتم استخدام
االختبارات والقياسات وسائالً لجمع البيانات .واستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية( :الوسط الحسابي واالنحراف

التغير) .
المعياري واختبار (ت) للعينات المرتبطة ونسبة ّ
وبعد عرض نتائج البحث ومناقشتها استنتج الباحثان ما يأتي :

 .1وجود نسبة تغير لكل من (حامض اللكتات والهيموغلوبين ،وايونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم) بين االختبارين
القبلي والبعدي بعد الجهد الالهوائي مباشرة وبعد ( )15دقيقة في مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين.

 .2على الرغم من استعمال تدريب فتري منخفض الشدة في المنهاج التدريبي الالهوائي المقترح لمطاولة السرعة ،إال أنه
احدث فرقاً ملحوظاً في إنجاز العدائين الختبار ونكيت.

وقد قدم الباحثان مجموعة من التوصيات تتلخص بما يأتي:

 على المدربين التركيز على تدريبات مطاولة السرعة في فترتي اإلعداد العام والخاص بالنسبة لعدائي المسافات القصيرةعلى وفق األسس العلمية الصحيحة ،ومراعاة استخدام مكونات حمل التدريب بشكل ينسجم مع قدرات وقابليات الالعبين.

الكلمات المفتاحية( :المتغيرات الكيموحيوية  ،منهاج تدريبي  ،مطاولة السرعة).
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اثر منهاج تدريبي مقترح لمطاولة السرعة في عدد من المتغيرات الكيموحيوية بعد جهد الهوائي وفي مرحلة االستشفاء
The study shows the role of biochemical variables, which be developed as training
adaptation for training program or what is called the internal load adaptation to outer load,
and quantifies in the training adaptation and recovery rate after sport achievement using
anaerobic training program that aims at developing the speed endurance of sprint runners.
The study aims to show the followings:
1- Significant differences between the pre and post tests of the functional variables directly
after anaerobic exercise and recovery.
The researchers used the experimental method via the experimental design of pre and
post test. The research Sample included (6) male athlete of short distance runners whom
they were represent Nineveh athletic team for track and field. The sample was intentionally
chosen. Tests, measurements, technical devices and scientific references were used as data
collection methods and means. For statistical treatments, the researcher used Mean, Standard
Deviation, t. Test. changes% ratio.
Conclusions:
1- The training program resulted in an increase in the systolic blood pressure and decrease
in the diastolic blood pressure between the pre and post immediately after the anaerobic
effort for the favor of post test.
2- Regadles of using low intensity interval training in the suggested anaerobic training
program in speed endurance, but it results in observed difference in the performance of
Wingate test.
Recommendations:
1- Coaches should concentrate on training programs that aims at developing the speed
endurance in preparatory and special period of training for short distance runners according
to proper scientific basics, taking into consideration using the components of training load
that correspond with the abilities and capabilities of athletes.
Key word:
1- Biochemical. 2- training program. 3- speed endurance.

 التعريف بالبحث-1
 المقدمة وأهمية البحث1-1
إن نسبة التطور التي تط أر على بعض المتغيرات الكيموحيوية من خالل المناهج التدريبية الالهوائية التي
المعدة على
ّ  تعكس وبشكل كبير نسبة تطور المناهج التدريبية المنظمة و،تؤثر بشكل مباشر على هذه المتغيرات
.وفق أسس علمية متطورة
لقد أثبتت دراسات علمية عدة وجود تطور في عمل المتغيرات الكيموحيوية من خالل التدريب الرياضي المنظم

 ومن هذه الدراسات، حيث نالحظ هنالك دراسات تناولت عدة هذه المتغيرات،على وفق أسس علمية
) التيLumb, 2000() وBushinsky, 1994() وWorthley, 1977() وBernards, 1973(

 إذ تطرقت إلى عملية ارتباط الهيموغلوبين بمركبات الكاربامينو المتحدة،تناولت عمل الهيموغلوبين كمنظم حيوي
 ومن ناحية أخرى المقارنة بين دارئة البروتين في هيموغلوبين الدم ودارئة بروتينات.مع ثاني اوكسيد الكربون

 فان الهيموغلوبين يكون أهم من بروتينات البالزما بست مرات تقريباً كونها موجودة بتراكيز أعلى بمرتين،البالزما
.وتحتوي على بقايا الهستيدين التي يفوق عددها بثالث مرات لكل جزيئه
Lumb, ( )Bushinsky, 1994, 40( )Worthley, 1977, 347( )Bernards, 1973, 17-26(
.)2000, 227-229
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أم ااا م ااا يخا ا

االيون ااات (البوتاس اايوم والص ااوديوم والكالس اايوم) فق ااد ذك اارت د ارس ااة (عب ااد  )2010 ،ه ااذه

المتغي ارات وعالقتهااا بالتاادريبات الالهوائيااة والتفاااعالت التااي تحاادث فااي الجساام ،والساايما العمليااات الكيميائيااة لهااذه
االيون ااات المتركا ازة داخ اال الخالي ااا كأيون ااات البوتاس اايوم ،بينم ااا يترك ااز ف ااي س ااائل خ ااارج الخالي ااا ايون ااات الص ااوديوم

والكالسيوم ،ويذكر أن هذه االيونات تؤدي أدوا ار متعددة وحيوية ،فهي فضالً عن أنها ضرورية لخلق بيئااة متوازنااة

لألجهزة الوظيفية لجسم اإلنسان بصااورة عامااة ،فإنهااا ضاارورية جاادا للرياضاايين والساايما عاادائي المسااافات القصاايرة
لتحمل األعباء البدنيااة الشااديدة الناتجااة ماان التمرينااات الالهوائيااة عاليااة الشاادة التااي تحتاااج إلااى مجموعااة كبيارة ماان

التفاعالت الكيميائية السريعة (عبد .)10 ،2010 ،

وممااا ساابق تباارز أهميااة البحااث فااي معرفااة التغيياار الااذي سااوف يحاادث فااي المتغي ارات الكيموحيويااة للبحااث ماان

خالل النتائج التي ظهرت للمتغيرات التابعة وسرعة استعادة الشفاء بعد جهد الهاوائي قصااوي ،واألثاار الااذي أحدثااه
المنهاج التدريبي لمطاولة السرعة من تكيف في متغيرات البحث الوظيفية.

 2-1مشكلة البحث
تحددت مشكلة البحث في بروز د ور متغيرات البحث الكيموحيوية كتكيف لعملية التدريب الرياضي ،وهل أن
هذا التكيف الذي قد يحدث لعينة البحث بعد الجهد القصوي ،وفي مرحلة االستشفاء باستخدام منهاج تدريبي

الهوائي في القمة األولى من المنهاج التدريبي السنوي يهدف إلى تطوير مطاولة السرعة لعدائي المسافات

القصيرة ،والذي تم تقنينه بنسب متساوية لمتغيرات حمل التدريب لعينة البحث ،ومن هنا تبرز مشكلة البحث في

التغيرات التي تحدث في متغيرات البحث ذات العالقة وأسباب حدوثها.
دراسة ّ
 3-1هدف البحث

الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لبعض المتغيرات الكيموحيوية بعد

الجهد الالهوائي مباشرًة وفي مرحلة االستشفاء.
 4-1فرض البحث

وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي لبعض المتغيرات الكيموحيوية بعد الجهد

الالهوائي مباشرة وفي مرحلة االستشفاء.
 5-1مجاالت البحث

المجال البشري :عداؤو السرعة لمنتخب محافظة نينوى فئة المتقدمين بألعاب القوى.

المجال المكاني  :مختبر االنجاز البشري في كلية التربية الرياضية ،والملعب الرئيس في جامعة الموصل
ومختبر الدكتور رضوان الجماس للتحليالت المرضية.

ابتداء من ( )2013/1/30ولغاية (.)2013/4/10
المجال ألزماني :
ً
 -2الدراسات ذات العالقة بالموضوع :
 1-2دراسة ()Marcello, et al, 2008
اختبرت الدراسة الحالية التغيرات والتكيفات العضلية في سعة الشغل لدى عدائي المطاولة بعد التغيير أو
التبديل من تدريبات المطاولة الى تدريبات السرعة ،وتم تقسيم العينة مجموعتين ،المجموعة األولى تدريبات
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السرعة بواقع ( )8مختبرين والمجموعة الثانية (الضابطة) بواقع ( )7مختبرين ،تم استبدال التدريبات االعتيادية
للمجموعة التجريبية بأركاض السرعة وبزمن ( )30ثانية وبواقع ( )4-3وحدات تدريبية في األسبوع .في ما

استمرت المجموعة الضابطة بالتدريبات االعتيادية بحدود ( )45كم في األسبوع .وبعد مرور ( )4اسابيع من

تدريبات السرعة لوحظ وجود زيادة معنوية بمقدار ( )%29في ( )α subunitو( )%30في ( Na+/H+
 )exchanges isoform 1الخاصان بمضخة الصوديوم-البوتاسيوم العضلية .واضف الى ذلك وجود

انخفاض معنوي في تركيز ايون البوتاسيوم ( )K+في البالزما في اثناء األركاض المتكررة مرتفعة الشدة .وقد
تطور في المجموعة التجريبية كل من انجاز انطالقات ( )30ثانية ( ،)%7وفي اختبار ( )Yo-Yoبنسبة

( ،)%19واختبار انطالقتين بالشدة القصوى متتاليتين وبنسبة ( .)%27في ما لم يتغير بعد برنامج المجموعة
التجريبية اقصى استهالك أوكسجيني رئوي ،وزمن اختبار ( )10كم .ولم يالحظ بوجود تغيرات لدى العينة
الضابطة.

وتؤكد البيانات الحالية للبحث تأثير مضخة الصوديوم البوتاسيوم في اتزان ايون البوتاسيوم،وفي تنامي التعب

في اثناء تمرين متكرر مرتفع الشدة .فضالً عن ذلك باإلمكان في اثناء التمارين المرتفعة الشدة تطوير اإلنجاز
والمحافظة على انجاز المطاولة حتى مع تخفيض حجم الحمل نتيجة رفع شدة التدريب إلى مستوى عالي جداً.

 -3اإلجراءات

 1-3منهج البحث
استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة البحث.
 2-3عينة البحث

شملت عينة البحث عدائي المسافات القصيرة لمنتخب محافظة نينوى بألعاب القوى لفئة المتقدمين

والبالغ عددهم ( )6عدائين.

الجدول ()1
يبين معلومات عن عينة البحث
المتغيرات

العمر الزمني

العمر التدريبي

(سنة)

(سنة)
6,288
2,657

الوزن (كغم)

الطول (سم)

س¯

71,333

178,250

22,500

±ع

4,633

3,882

2,125

المعالم اإلحصائية

 3-3وسائل جمع البيانات  :تم استخدام االختبارات والقياسات واألجهزة التقنية وسائالً لجمع بيانات البحث.
 4-3األجهزة واألدوات المستخدمة :

• دراجة ارجومترية نوع ) (Monark E839مبرمج على الحاسوب سويدي المنشأ.

• جهاز قياس الطول والوزن اليكتروني نوع ( )Detectoيقيس ألقرب ( )0,2كغم أمريكي.
• محرار لقياس درجة ح اررة المحيط والرطوبة النسبية ألماني المنشأ.

• ساعة توقيت الكترونية يدوية تقيس ألقرب ( )100/1ثانية عدد ( )8نوع (.)Diamond
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• جهاز الدراجة االرجومترية نوع ) (Monark E839مبرمج على الحاسوب سويدي.
• جهاز تحليل األمالح بالدم نوع ) (Optilionأمريكي المنشأ.

• عدة ( )Kitلقياس مستوى األمالح بالدم نوع ) (Optilionأمريكي المنشأ.
• جهاز تحليل ) (Fully auto meter uv Spectrophotometerنوع ) (Roshالماني
• جهاز الطرد المركزي ( )Centrifugeالماني المنشأ عدد (.)1
• مايكروبايبيت نوع ( )Gewstsالماني المنشأ.
• قطعة بالستيكية تركب على الماكروبايبيت (.)Tepse
• ماصات زجاجية بأحجام مختلفة.
• حاوية خاصة لحفظ عينات الدم ونقلها إلى مختبر التحليل ( )Cool Boxعدد (.)1
• أنابيب اختبار ( )Tubesبالستيكية حجم ( )5مل عدد (.)200
• حماالت أنابيب االختبار ( )Rakesبالستيكية عدد (.)4
• حقن بالستيكية ،وقطن طبي ،والصقات جروح.
• رابط مطاطي (تورنكا).

• مواد معقمة (كحول طبي مستوى التركيز  ،)%60وماء مقطر.
 5-3وصف القياسات واالختبارات
 1-5-3قياس الهيموغلوبين ))Hgb
تم أخذ عينة من الدم الوريدي للمختبر وقمنااا بسااحبه بواسااطة أنبوبااة شااعرية مدرجااة إلااى حااد العالمااة (الفاصاال)

في البايبيت الزجاجي (األنبوبااة الشااعرية) ،ثاام قمنااا بوضااع الاادم المسااحوب فااي حاويااة بالسااتيكية (أنبوبااة بالسااتيكية

تحتااوي علااى ( )5ماال ماان مااادة  )Drabkinوننتظاار ( 5دقااائق) ،ثاام بعااد ذلااك قمنااا بق اراءة المحلااول علااى جهاااز
( )Spectrophotometerبعد تصفير الجهاز بمادة الا( )Drabkinعلى طول موجي (.)Read 540 nm
()Makarem, 1974, 1128-1135
 2-5-3قياس كل من ايونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم

تا اام قيا اااس كا اال ما اان ايا ااون البوتاسا اايوم وايا ااون الصا ااوديوم وايا ااون الكالسا اايوم بجها اااز تحليا اال األما ااالح بالا اادم نا ااوع

) ،(Optilionوهو جهاز حديث يكون عمله ذاتياً ( ،)Full Electronicوحسب الخطوات اآلتية:

 -1بعد تعقيم منطقة سحب الدم من منطقة ثنية المرفق للمختبر قمنا بسحب ( )5CCماان الاادم الورياادي ،ثاام بعااد ذلااك
يتم فصلها بجهاز الطرد المركزي ( )Centrifugeللحصول على مصل الدم من المختبر.

 -2قمنا بفتح كارت ( )Charterجديد للعينة ،وهو عبارة عن ورقة فيبر تحتوي على خريطة فيها أخدود.
 -3قمنا بوضع مصل الدم للمختبر في األخدود وإدخالها إلااى داخاال الجهاااز ،بعاادها يقااوم الجهاااز بتحلياال عينااة مصاال
الاادم عاان طريااق وج ااود مسااتقبالت للمااادة الم اراد قياس ااها (كاال كااارت هااو لمس ااتقبالت أمااالح دم معينااة) ،إذ تعم اال

المستقبالت في الكارت باالرتباط مع األمالح الموجودة في مصاال الاادم وتكااوين معقااد ،إن زيااادة شاادة المعقااد يعنااي
زيادة كمية المادة المراد قياسها وعلى هذا األساس يعطي الجهاز قراءة العينة.
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 3-5-3قياس طول الجسم ووزن الجسم(القطان)37 ،2013 ،
 4-5-3وصف اختبار ونكيت ()Wingate
يتضمن نظام تنفيذ اختبار ونكيت خمس خطوات رئيسة هي:

 -1اإلحم اااء قب اال أداء االختب ااار :ويس ااتغرق م اادة زمني ااة تقت اارب ب ااين ( )5-2دق ااائق ،يق ااوم فيه ااا المختب اار بتن اااوب عم اال
ألن يعمل القلب من ( )160-150ضربة في الدقيقة.
الرجلين على الدراجة االرجومترية عند مستوى شدة تكفي ّ
 -2مدة الراحة (االستشفاء) :ويستغرق ماان ( )5-2دقااائق ،وتخصا لل ارحااة بعااد اإلحماااء وقباال باادء االختبااار ويجااب
أال تق اال ه ااذه الم اادة ع اان دقيقت ااين ،وأال تزي ااد ع اان خم ااس دق ااائق بع ااد انته اااء اإلحم اااء ،فق ااد وج ااد العلم اااء أن زم اان

الدقيقتين هو أقل زماان يكفااي لالستشاافاء ماان التعااب والعااودة للحالااة الطبيعيااة ،وان زماان الخمااس دقااائق هااو أقصااى
زمن يمكن أن تظل فيااه العضااالت محتفظااة بح اررتهااا وتاادفق الاادم إليهااا .ويالحااظ أن فتارة ال ارحااة هااذه يطلااق عليهااا

اس اام ال ارح ااة االيجابي ااة ،ألنه ااا تتطل ااب م اان المختب اار أن يظ اال جالسا ااً عل ااى مقع ااد الد ارج ااة االرجومتري ااة ،وان يق ااوم
بالتبديل ضد أقل مقاومة ممكنة (1كغم) مثالً عند معدل تبديل يقترب بين ( )20-10لفة في الدقيقة.

 -3ماادة ت ازيااد الساارعة :وتباادأ مباشارة بعااد فت ارة ال ارحااة (االستشاافاء) ،ويتضاامن قيااام المختباار بالتبااديل بمعاادل يصاال إلااى

( )20لفة في الدقيقااة لماادة ( )10ثاو ب
ان بمقاومااة تبلااغ ثلااث المقاومااة الكليااة التااي يتطلبهااا االختبااار .وفااي نهايااة ماادة
ألا( )10ثو ب
ان يطلااب ماان المختباار أن يزيااد ماان معادل التبااديل فااي الوقاات الااذي تاازداد فيااه المقاومااة ماان قباال الجهاااز
بالتدريج لتصل إلى القيم التي يتطلبها االختبار ،وأال يستغرق هذا اإلجراء أكثر من ( )5ثو ب
ان.

 -4مدة تنفيذ االختبار :في نهايااة فتارة ت ازيااد الساارعة ( )15ثانيااة مباشارة ،يعطااى المختباار األماار بالتبااديل علااى الد ارجااة
االرجومترية بأسرع ما يمكن للتغلب على المقاومة التي قام الباحثان بتحديدها سلفاً ،وذلك لمدة ( )30ثانية.
 -5م اادة التهدئ ااة :وتس ااتغرق م اان( )2-1دقيق ااة ،وتتض اامن التب ااديل بمس ااتوى م اان الق اادرة الالهوائي ااة يت اراوح م اان المس ااتوى
المنخفض إلى المستوى المتوسط ،وهي فترة تأتي مباشرة بعد زمن ألا( )30ثانية المقررة لالختبار.

()Adams, 2002, 107-108
علما أن الفترة األخيرة (فترة التهدئة) أهملت من قبل الباحثين وذلك بسبب اخااذ القياسااات الخاصااة بالد ارسااة فااي
ه ااذه الفت ارة .وق ااد ارت ااأى الباحث ااان اس ااتخدام ه ااذا االختب ااار كون ااه اختب ااار مق اانن ومس ااتخدم ف ااي الكثي اار م اان الد ارس ااات

والبحوث التي تعنى بقياس القدرة الالهوائية.
 6-3التصميم التجريبي

تعااد عمليااة اختيااار التصااميم التجريبااي أم ا اًر ضاارورياً فااي كاال بحااث تجريبااي وهااو إج اراء يهي ا للباحااث الساابل

الكفيلااة للوصااول إلااى النتااائج المطلوب ااة ،لااذا اسااتخدم الباحثااان التصااميم التجريب ااي الااذي أطلااق عليااه اساام تص ااميم

المجموعتين التجريبيتين غير المتكافئتين عشوائية االختيار ذات االختبارين القبلي والبعدي.
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 7-3خطوات إجراء البحث الميدانية
 1-7-3تحديد المسافات التدريبية المستخدمة في البحث

بعد تحليل محتااوى المصااادر والبحااوث والد ارسااات العلميااة وحسااب خبارة الباحثااان ،تاام تحديااد المسااافات التدريبيااة

المستخدمة لكل من الفعاليات ( ،100و ،200و400متر)
 مسافات تدريبية اقل من مسافة السباق وشملت: -1عدو 100متر = المسافة المحددة  80مت اًر.

 -2عدو 200متر = المسافة المحددة  150مت اًر.
 -3عدو 400متر = المسافة المحددة  300ب
متر.
 مسافات تدريبية أطول بقليل أو مساوية من مسافة السباق وشملت: -1عدو 100متر = المسافة المحددة  120مت اًر.

 -2عدو 200متر = المسافة المحددة  200متر.
 -3عدو 400متر = المسافة المحددة  400متر.
 -مسافات تدريبية أطول من مسافة السباق وشملت:

 -1عدو 100متر = المسافة المحددة  150مت اًر.

 -2عدو 200متر = المسافة المحددة  300متر.
 -3عدو 400متر = المسافة المحددة  500متر (.)Gardner & Purdy, 1970, 142-198
 2-7-3تحديد القيم القصوى لقطع المسافات المقترحة

تا اام تحديا ااد القا اايم القصا ااوى لقطا ااع مسا ااافات التا اادريب المقترحا ااة فا ااي يا ااوم األحا ااد الموافا ااق ()2013/1/20

واس ااتمرت خمس ااة أي ااام بواق ااع س اااعتين ونص ااف لك اال ي ااوم ،وف ااي تم ااام الس اااعة ( )3,00عص ا اًر ولجمي ااع أف اراد عين ااة

البحث في ملعب جامعة الموصل ،للتعرف إلى الشدد القصوى للمسااافات التدريبيااة المقترحااة فااي المنهاااج التاادريبي
قيد الدراسة ،وتم احتساب عدد تك اررات لكل تمرين بشكل ينسجم مع إمكانية العينة ،وتقساايمها إلااى مجاااميع حسااب
خصوصااية طااول المسااافة وشاادتها ،وأزمنااة ال ارحااة بااين التك ا اررات وبااين المجاااميع وبااين تم ارين و خاار لكاال مسااافة
تدريبية محدد في المنهاج التدريبي قيد البحث.
 3-7-3إجراءات حساب شدد التمارين

تم حساب شدد التمارين من القيم القصوى للمسافات المقترحة من خالل تطبيق المعادلة اآلتية:
 - %100 )1النسبة المئوية المراد العمل بها = ما تبقى من النسبة المئوية لإلنجاز.
( )2ما تبقى من النسبة المئوية لإلنجاز × زمن االنجاز األقصى)÷  = 100ناتج.

 )3الناتج من المعادلة رقم ( + )2زمن االنجاز األقصى = زمن النسبة المئوية المعمول بها
(التكريتي والحجار)446-445 ،2012 ،
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 4-7-3المنهاج التدريبي

تض اامن المنه اااج الت اادريبي ( 8اس ااابيع) بواق ااع وح اادتين ف ااي األس اابوع للم اادة م اان ( )2013/2/10ولغاي ااة

( )2013/4/4وبتموج حمل (.)3:1
 5-7-3التجارب االستطالعية
 1-5-7-3التجربة االستطالعية األولى
أجري ا اات تجرب ا ااة اس ا ااتطالعية أول ا ااى بت ا اااري ( )2013/1/13وف ا ااي تم ا ااام الس ا اااعة ( )10,00ص ا ااباحاً،

واستغرقت ساعتين ونصف على عينة البحث ،حيااث هاادفت هااذه التجربااة إلااى التأكااد ماان سااالمة األجهازة واألدوات
المستخدمة في البحث ومدى صالحيتها إلجراءات التجربة الرئيسة.
 2-5-7-3التجربة االستطالعية الثانية

أجري ا اات تجرب ا ااة اس ا ااتطالعية ثاني ا ااة بت ا اااري ( )2013/1/15وف ا ااي تم ا ااام الس ا اااعة ( )10,00ص ا ااباحاً،

واس ااتغرقت ث ااالث س اااعات عل ااى عين ااة البح ااث ،حي ااث ه اادفت ها اذه التجرب ااة إل ااى ت ااألف عين ااة البح ااث م ااع األجها ازة

واألدوات المستخدمة وبالذات جهازي الدراجة االرجومترية نوع ).(Monark
 6-7-3تجربة البحث الرئيسة
 1-6-7-3االختبارات القبلية

تا اام إج ا اراء االختبا ااارات القبليا ااة قبا اال البا اادء بتنفيا ااذ المنها اااج التا اادريبي المقتا اارح فا ااي الد ارسا ااة للما اادة ما اان

( )2013/1/30ولغاية ( )2013/2/4وكما يأتي:

❖ تم اخذ قياسات المتغيرات الكيموحيوية كافة في وقت ال ارحااة ،حيااث تاام هااذا اإلجاراء بعااد جلااوس العينااة لماادة ()20
دقيقة متتالية بدون إي جهد بدني بسيط.

❖ تم اخذ أوزان وأطوال عينة البحث.

❖ جلوس المختبر على الدراجة االرجومترية ومعايرة ارتفاع مقعدها بما يتناسب مع طول المختبر حيااث يضاااف هااذا
إلى معلومات اختبار ونكيت ،وتثبيت القدمين بإحكام في مكانها المخص

على الدراجة.

❖ بدء المختبر بتنفيذ اختبار ونكيت بكامل إجراءاته مع م ارعاااة إعااالم المختباار بااالزمن المتبقااي ماان االختبااار ألاا()30
ثانية كل ( )5ثو ب
ان من قبل القائم على االختبار.

❖ بعد االنتهاء مباشرة من االختبار تم اخذ القياسات الكيموحيوية.
❖ يبقى المختبر جالس في محله على الدراجة االرجومترية لمدة ( )15دقيقة بعد انتهاء االختبااار ،حيااث تاام بعااد هااذا
الوقت اخذ القياسات الكيموحيوية كافة في فترة االستشفاء ،ومن ثم ينهي المختبر إجراءاته.

❖ كان تنفيذ االختبار بالنسبة للمختبرين كل مختبر يؤدي اختباره لوحده.
❖ كانت درجة ح اررة المختبر ( )ْ22درجة والرطوبة النسبية (.)%35
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 2-6-7-3تنفيذ المنهاج التدريبي

بع ااد إجا اراء االختب ااارات القبلي ااة للمتغيا ارات قي ااد البح ااث ،ق ااام الباحث ااان بتنفي ااذ المنه اااج الت اادريبي وذل ااك للم اادة م اان

( )2013/2/9ولغاية ( ،)2013/4/2وقد راعى الباحثان النقاط اآلتية في تنفيذ المنهاج وهي:

❖ بدء الوحدات التدريبية كافة باإلحماء العام والخاص.

❖ أستغرق تنفيذ المنهاج التدريبي مدة ( )8أسابيع ( 8دورات صغرى).

❖ تكون المنهاج التدريبي من دورتين متوسطتين استخدم فيها تشكيل الحمل ( )1 :3في كل دورة متوسطة.

❖ اشااتملت كاال دورة صااغيرة علااى وحاادتين تاادريبيتين تاام إجراءهااا فااي يااومي (الساابت ،الثالثاااء) وبااذلك فااان المنهاااج
التاادريبي يكااون قااد اشااتمل علااى ( )16وحاادة تدريبيااة لتاادريب مطاولااة الساارعة ،الملحااق رقاام ( )1يبااين دورة حماال
صغيرة لألسبوع األول لعداء ( 100متر) متقدمين بشدة (.)%70

❖ تاام تنفيااذ المنهاااج التاادريبي المقتاارح ماان قباال الباااحثين فااي القساام ال ارئيس للوحاادة التدريبيااة .دون التااأثير علااى أقسااام
الوحدة التدريبية األخرى كالقسم اإلعدادي والقسم الختامي.

❖ تاام اعتماااد طريقااة التاادريب الفتااري ماانخفض الشاادة فااي دورات الحماال الصااغرى كافااة باسااتثناء األساابوع السااابع فهااو
مرتفع الشدة وحسب متطلبات حركة الحمل ،وهذه الطريقة مناسبة لتدريب صاافة مطاولااة الساارعة (قيااد البحااث) فااي

هذه المرحلة.

❖ تم استخدام أسلوب التحكم بالتغيير بمكوني الشدة والحجم في المنهاج التدريبي.

❖ ت اام تحدي ااد زم اان ال ارح ااة ب ااين التكا ا اررات وب ااين المجموع ااات وب ااين تما ارين و خ اار م اان خ ااالل مؤش اار الن اابض ()120
نبضة/دقيقة ،وعلى ضوء التجارب االستطالعية.

❖ إن الوحدات التدريبيااة األخاارى لتطااوير الصاافات البدنيااة والمهاريااة للعاادائين والتااي كاناات تعطااى فااي األيااام األخاارى،
كانت متساوية في مكونات الحمل التدريبي مختلفة في زمن األداء وحسب اختبارات الشدد القصااوى ،وذلااك حسااب

المنهاج التدريبي لا(مدرب الفريق).

❖ تباادأ الاادورة المتوسااطة األولااى بشاادة ( )%70ثاام ( )%75ثاام ( )%80ثاام ( ،)%70أمااا الاادورة المتوسااطة الثانيااة تباادأ
بشدة ( )%75ثم ( )%80ثم ( )%85ثم ( )%75في المنهاج التدريبي.
❖ إنهاء الوحدة التدريبية بتمارين تهدئة واسترخاء العضالت.
 3-6-7-3االختبارات البعدية

بع ااد تنفي ااذ المنه اااج الت اادريبي ،ت اام إج اراء االختب ااارات البعدي ااة للم اادة م اان ( )2013/4/7ولغاي ااة ()2013/4/10

وكما يأتي:

تم إعادة إجراءات االختبارات القبلية نفسها ،مع م ارعاااة ترتيااب أفاراد العينااة نفسااه فااي االختبااارين القبلااي والبعاادي

وفي الظروف المختبرية نفسها.
 8-3الوسائل اإلحصائية
استعان الباحثان بالحقيبة اإلحصائية الجاهزة ( )SPSSفي تحليل البيانات وهي :

التغير).
(الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  ،اختبار (ت) للعينات المرتبطة  ،نسبة ّ
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 -4عرض ومناقشة النتائج
 1-4عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالمتغيرات الكيموحيوية بعد جهد الهوائي مباشرًة وبعد ( )15دقيقةة فةي
مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين
 1-1-4عرض النتائج الخاصة باالختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات الكيموحيوية بعد الجهد الالهوائي
مباشرًة لفئة المتقدمين

الجدول ( )2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التغير وقيمة (ت) المحسوبة

للمتغيرات الكيموحيوية في االختبارين القبلي والبعدي بعد الجهد الالهوائي مباشرًة لفئة المتقدمين
المعالم اإلحصائية

وحدة

المتغيرات

القياس

الهيموغلوبين

Mg/DL

ايون البوتاسيوم

mmol.L-1

ايون الصوديوم

mmol.L-1

ايون الكالسيوم

mmol.L-1

االختبار القبلي

االختبار البعدي

س

+ع

س

+ع

170,6

14,44

157,0

15,49

6

5

0

1

4,300

0,252

4,700

132,0
0

1,121

5,215
0,099

132,0
0

1,038

نسبة

قيمة (ت)

مستوى

االحتمالية

التغير

المحسوبة

%8,004

1,624

0,165

0,489

%9,30

1,922

0,113

4,000

%0

0,001

0,999

0,093

%7,40

2,139

0,085

 3-1-2-4عرض النتائج الخاصة باالختبارين القبلي والبعدي للمتغيرات الكيموحيوية بعد الجهد
الالهوائي بة( )15دقيقة في مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين

الجدول ( )3األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التغير وقيمة (ت) المحسوبة للمتغيرات
الكيموحيوية في االختبارين القبلي والبعدي بعد الجهد الالهوائي بة( )15دقيقة في مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين
المعالم اإلحصائية

وحدة

المتغيرات

القياس

الهيموغلوبين

Mg/DL

ايون البوتاسيوم

mmol.L-1

ايون الصوديوم

mmol.L-1

ايون الكالسيوم

mmol.L-1

االختبار القبلي

االختبار البعدي

س

+ع

س

+ع

154,6

17,31

147,6

12,35

5,083

0,719

4,533

6

130,0
0
1,038

6

1,414
0,090

6

131,0
0
1,030

نسبة التغير

قيمة (ت)
المحسوبة

مستوى

االحتمالية

%4,52

0,746

0,489

0,463

%10,82

1,955

0,108

3,949

%0,769

0,664

0,536

0,052

%0,77

0,175

0,868

5

 3-1-4مناقشة النتائج الخاصة بالمتغيرات الكيموحيوية بعد جهد الهوائي مباشرًة وبعد ( )15دقيقة في
مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين
في ضوء النتائج التي تم الحصول عليها فيما يخ

الهيموغلوبين وايون البوتاسيوم وايون الصوديوم

وايون الكالسيوم ،ومن خالل الجدولين ( )3 ، 2نالحظ عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين
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القبلي والبعدي بعد الجهد الالهوائي مباشرة ،وبعد ( )15دقيقة في مرحلة االستشفاء ،وللمتغيرات األربعة .يعزو
الباحثان سبب هذه النتائج إلى ما يأتي:
 -فيما يخ

الهيموغلوبين لم تظهر فروق ذات داللة معنوية ،يعزو الباحثان إلى أن ذلك ربما يعود سببه إلى

تغير في حجم الدم ،ولذلك لم
قلة عملية التعرق خاص ًة وأن التجربة اجريت في جو معتدل وبالتالي عدم حدوث ّ
يحدث تأثير في زيادة تركيز الهيموغلوبين في الدم.
وهنا يؤكد ذلك ( )Mougios, 2006فمن "خالل التمرين يزداد تركيز الهيموغلوبين في الدم (وليس مقدار

ألن الماء سيخرج من األوعية الدموية ألغراض التعرق .وان تركيز الهيموغلوبين يتناسب عكسياً
الهيموغلوبين)ّ ،
مع حجم الدم" .)Mougios, 2006, 278( .ويذكر (" )Wilmore & Costill, 1994أن نسبة التعرق
العالية تقلل من كمية بالزما الدم".)Wilmore & Costill, 1994, 251( .
 -أما فيما يخ

ايونات البوتاسيوم ( )K+والصوديوم ( )Na+والكالسيوم ( )Ca++فلم تظهر فروق ذات داللة

معنوية ،فإن قلة التعرق والتي تحدث في السائل خارج الخلية (السائل البيني فضالً عن السائل الوعائي) لم تؤثر

في كمية خروج ايونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والتي تؤثر في تركيزها داخل الدورة الدموية ،ومن ثم

فإن التأثير السلبي في لية التقل

لم تحدث بشكل كبير إذ إن ايونات البوتاسيوم والصوديوم أظهرت عدم تأثرها

بين االختبارين القبلي والبعدي ذات العالقة من خالل تحويل جهد الراحة إلى جهد الفعل لنقل اإليعازات

العصبية القادمة من الجهاز العصبي المركزي عبر غشاء الخلية إلى داخل الخلية ،مما أدى إلى حدوث اهتياج
العضلة أيضا بشكل مثالي في أثناء مدة العمل العضلي .ويؤكد ذلك (" )Marcello, et al, 2008ففي

التدريب على العدو السريع تقوم مضخة الصوديوم بوتاسيوم في العضلة بالسيطرة على ايون البوتاسيوم ()K+

خارج الخلية ،وقد أدت بدورها إلى زيادة إعادة امتصاص ايون البوتاسيوم ( ،)K+ومن ثم المحافظة على زيادة
اهتياج الخلية العضلية في العمل العضلي المستمر")Marcello, et al, 2008, 972( .

أما ايونات الكالسيوم ( )Ca++وللسبب السابق نفسه (قلة التعرق) فإن لوجود الكالسيوم ضروري لعملية

االنقباض العضلي فهذه العملية ال يمكن أن تحدث دون توفر هذا األيون ،فعند زوال الجهد في العضلة تبدأ

أيونات الكالسيوم باالتحاد مع تروبونين ( )Cلفك االرتباط مع التروبومايوسين والكشف عن مواقع االرتباط بين
خيوط االكتين والمايوسين في االكتين مما يؤدي إلى ان زالقهما على بعضهما ،وهذه هي عملية التقل
وبعد جزء من الثانية تض

ذاتها،

أيونات الكالسيوم عائدة إلى مكانها قبل زوال الجهد في الشبكة الهيولية لتبقى

مخزونة فيها حتى مجيء جهد فعل جديد وهنا يتوقف التقل

.

(عبد )Foss & Keteyian, 1998, 478( )11-10 ،2010 ،

عما ذكر من عوامل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية في ايونات البوتاسيوم والصوديوم
فضالً ّ
والكالسيوم مع وجود تغير نسبي بسيط في تركيز هذه األيونات ،يعزو الباحثان هذه النتائج إلى ما يأتي:
 -إن المنهاج التدريبي الذي نفذته عينة البحث نفذ في مدة زمنية لم تكن فيها درجة ح اررة المحيط مرتفعة لكي

تؤدي إلى زيادة عملية التعرق ،ومن ثم خروج كميات كبيرة من السائل العرقي وما يحتويه هذا السائل من أمالح
والذي يكون معظمه من السائل خارج الخاليا ،والذي يشكل فيه الدم جزءاً من هذا السائل ،وبهذا لم تحدث
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عملي ة التكيف لتكرار هذه العملية من خالل الوحدات التدريبية المستمرة التي نفذت في جو بارد كما لو نفذت في
جو حار ،أضف إلى ذلك أن الظروف المختبرية التي أجريت فيها تجربتي االختبار القبلي والبعدي كانت في

ظروف تجريبية معتدلة ،إذ كانت درجة ح اررة المختبر هي ( )22درجة مئوية ،وعلى هذا األساس فإن تقارب
درجتي ح اررة المحيط للمنهاج التدريبي كتكيف ودرجة ح اررة المختبر كاستجابة لالختبار لم تؤثر كثي اًر في تراكيز
هذه األمالح في بالزما الدم .وهذا يتفق مع (عبد  )2010 ،إذ تعتمد سرعة لية عمل أمالح الدم على مستوى

الجهد الحاصل على ا لجسم ،ويمكن إرجاع نسبة تغيير تركيزها في الدم نتيجة التدريب إلى كميات الماء الخارجة

من الجسم عن طريق العرق أو اإلدرار( .عبد  .)13 ،2010 ،ويذكر (" )Wilmore, et al, 2008انه

يتكون التعرق عن طريق فلترة البالزما ،عندما تمر المواد المرشحة من خالل قناة الغدة العرقية ،إذ يعاد

امتصاص األمالح تدريجياً وإرجاعها إلى األنسجة المحيطة ومن ثم إلى الدم .وفي أثناء التعرق الخفيف ،ينتقل
العرق المرشح ببطء من خالل األنابيب الصغيرة ،ليوفر الوقت إلعادة امتصاص األمالح .وهكذا فإن العرق
الذي يتكون في أثناء التعرق الخفيف يحتوي على القليل من هذه المعادن وبمرور الزمن يصل إلى البشرة.

ولكن ،عندما تزداد نسبة التعرق في أثناء التمارين في األجواء الحارة ،فإن األمالح المرشحة تنتقل بشكل أسرع
من خالل األنابيب الصغيرة ،وبذلك يعطي وقت اقل إلعادة االمتصاص .وكنتيجة لذلك فإن نسبة األمالح في

العرق يمكن أن تكون أعلى .ولسوء الحظ ،فإن الغدد العرقية ال تمتلك لية مشابهة لحفظ االلكتروليتات
(األمالح)" ()Wilmore, et al, 2008, 262
إن المنهاج التدريبي الذي نفذته عينة البحث كان في أثناء اإلعداد الخاص من القمة األولى والذي

استعملت فيه شدة شبه قصوى وحسب خصوصية تدريب هذه المدة ،إن هذه الشدة لم ِ
تلق العبء األقصى على

عمل المجاميع العضلية ،ومن ثم فإن الطاقة االيضية والح اررية التي تنتج من الجهاز العضلي لم تكن بحدودها

القصوى التي قد تؤدي إلى زيادة درجة ح اررة مركز الجسم ،ومن ثم زيادة عملية التعرق وخروج أمالح البوتاسيوم
والصوديوم والكالسيوم خارج الدورة الدموية من خالل عملية التوازن التناضحي لخروج الماء من داخل الخلية إلى

خارج الخلية واالنحدار التناضحي لغرض نقل الماء من الدم إلى السائل البيني ،ومن ثم إلى خارج الجسم .وعليه
فإن تزامن درجة ح اررة المحيط المعتدلة وشدة التمرين غير القصوية كان لهما اثر غير فعال لحدوث عملية

التعرق وخروج كميات مؤثرة من السائل العرقي تؤثر في تراكيز هذه األمالح.
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
بعد عرض نتائج البحث ومناقشتها استنتج الباحثان ما يأتي-:

 .1وجود تأثير للمنهاج التدريبي على كل من (الهيموغلوبين وايونات البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم) بين
االختبارين القبلي والبعدي بعد الجهد الالهوائي مباشرة وبعد ( )15دقيقة في مرحلة االستشفاء لفئة المتقدمين.

 .2على الرغم من استعمال تدريب فتري منخفض الشدة في المنهاج التدريبي الالهوائي المقترح لمطاولة السرعة ،إال
انه احدث فرقاً ملحوظاً في انجاز العدائين الختبار ونكيت.
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 التوصيات2-5

:من خالل ما تقدم من استنتاجات يوصي الباحثان بما يأتي

 على المدربين التركيز على تدريبات مطاولة السرعة في فترتي اإلعداد العام والخاص بالنسبة لعدائي المسافات.1
 ومراعاة استخدام مكونات حمل التدريب بشكل ينسجم مع قدرات،القصيرة على وفق األسس العلمية الصحيحة

.وقابليات الالعبين
: قائمة المصادر العلمية، الموسااوعة الكاملااة فااي اإلعااداد الباادني للنساااء:)2012(  ياسااين طااه، وديااع ياسااين والحجااار،التكريتااي

-1

 ت ا ااأثير الت ا اادريبات الالهوائي ا ااة باألس ا االوب التكا ا اراري ف ا ااي بع ا ااض المتغيا ا ارات:)2010(  احم ا ااد، عب ا ااد

-2

. اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،الطبعة األولى

. السويد، األكاديمية الدولية لتكنولوجيا الرياضة،البايوكيميائية في الجسم

 د ارس ااة مقارن ااة ب ااين ش اادتي حم اال مختلفت ااين ف ااي اس ااتجابة:)2013(  ب ااالل ص ااهيب عب اادالكريم،القط ااان

-3

 كليااة، رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة،بعض المتغيرات الوظيفية لبعض التمرينات المساعدة في فعالية رفع األثقال

. جامعة الموصل،التربية الرياضية
4- Adams G.M, (2002) Exercise Physiology Laboratory Manual, fourth Edition,
McGraw Hill.
5- Bernards, W.C (1973) Interpretation of Clinical Acid-Base Data, Regional
Refresher Courses in Anesthesiology.
6- Bushinsky, D.A (1994) Acidosis and bone, Miner Electrolyte Metab, PubMed
HubMed.
7- Foss M.L & Keteyian S.J (1998) Physiological basis for exercise and sport,
McGraw Hill.
8- Gardner, J.B & Purdy, J.G (1970) Computerized Running Training Programs,
Tafnews Press, California.
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Heinemann.
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T, Nordsborg, N, Krustrup, P, Nybo, L, Hellsten, Y, and Bangsbo, J. (2008) Reduced
volume but increased training intensity elevates muscle Na+-K+ pump a1- subunit
and NHE1 expression as well as short-term work capacity in humans, American
Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, Am J
Physiol Regul Integr Comp Physiol.
12- Mougios, V. (2006) Exercise Biochemistry, Human Kinetics.
13- Wilmore, J.H, Costill, D.L, and Kenney, W.L. (2008) Physiology of Sport and
Exercise, Human Kinetics.
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Kinetics.
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ملحق ()1
المنهاج الخاص بعداء مسافة ( )100متر لألسبوع األول بشدة ( )%70متقدمين  /الزمن الكلي ( 44:37د)

الوحدة التدريبية األولى (السبت )
التمرين

زمن األقصى

زمن األداء

التكرار

المجاميع

بين التكرارات

بين المجموعات

بين تمرين وآخر

الزمن لكل تمرين

 80متر

 9,00ثانية

 11،7ثانية

8

2×4

 1،15د

3د

5د

 17:04د

 120متر

 13,5ثانية

 17,55ثانية

6

2×3

 1,15د

4د

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 10:45د

زمن الوحدة

 27:49د

الوحدة التدريبية الثانية (الثالثاء)
التمرين

زمن األقصى

زمن األداء

التكرار

المجاميع

بين التكرارات

بين المجموعات

بين تمرين وآخر

الزمن لكل تمرين

زمن الوحدة

 150متر

 16,2ثانية

 21ثانية

8

2×4

 1,30د

5د

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 16:48د

 16:48د
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