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  الملخص
ة عامة وكرة الید خاصة وعلى المستویات  بالریاضاألخیرة اآلونةهتمام في  لزیادة االنظراً   

 دراسة العدید من العوامل التي تؤثر فـي إلى االنجازات دفعت الحاجة أفضلومحاولة تحقیق كافة 
لمهمـة فــي مــستوى الالعبــین مـستوى الالعبــین ومنهــا المتغیـرات الوظیفیــة والتــي تعـد احــد العوامــل ا

 إلـــىومــدى التكیــف الحاصــل لــدیهم نتیجــة التــدریب ومحاولـــة التحــسین مــن عمــل هــذه المتغیــرات 
 دراسـة هـذه أهمیـة مـن هنـا بـرزت بـاألخرى، أحـداهاالوظیفیة مرتبطـة  حد ولكون المتغیرات أقصى

) لــسعة الحیویــة ومعــدل التــنفس وااالنقباضــي واالنبــساطي الــضغطمعــدل النــبض و (وهــيالمتغیــرات 
تحـددت مـشكلة البحـث فـي قلـة االهتمـام او مراعـاة  على اختالف مراكز اللعب بكـرة الیـد و وتأثیرها

 علــى وأثرهــا دراســة هــذه المتغیــرات إلــى ممــا دفــع المــدربین فــي كــرة الیــدهــذه المتغیــرات مــن بعــض 
  .مراكز اللعب المختلفة

  :هدف البحث التعرف على
 االنقباضـــي واالنبــساطي ومعــدل التـــنفس الــضغطمعــدل النــبض و (ظیفیـــة الو المتغیــرات الفــروق فــي. ١

  .قبل وبعد الجهد للمراكز اللعب المختلفة بكرة الیدبین ) والسعة الحیویة

العبـا تـم ) ٢٠(استخدم المنهج الوصفي لمالئمته وطبیعـة البحـث وتكونـت عینـة البحـث مـن و 
المنطقـة الـشمالیة لفئـة المتقـدمین /ي الممتـاز عبي اندیة الـدور الباختیارهم بالطریقة العمدیة تمثلت 

لوســـط الحـــسابي امـــا الوســـائل االحـــصائیة المـــستخدمة فهـــي ا،)٢٠٠٥/٢٠٠٦(للموســـم الریاضـــي 
  .للعینات المرتبطة) ت(اختبار واالنحراف المعیاري و 

 تقـارب مـستوى المراكـز االربعـة فـي متغیـر معـدل  : البحـث ومن النتائج التي تـم توصـل الیهـا
وتفــوق مركــز المــوزع . وتقــارب مــستوى المراكــز االربعــة فــي متغیــر ضــغط الــدم االنقباضــيالنــبض

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٠( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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تقــارب مـــستوى المراكـــز االربعــة فـــي متغیـــر و .علــى بقیـــة المراكــز فـــي بقیـــة متغیــر معـــدل النـــبض
  .الضغط االنبساطي وتفوق مركزالجناح على بقیة المراكز في متغیر السعة الحیویة

  

ABSTRACT 
 

A comparative study for some functional Variables 
before and after physical effort for handball players 

according to their playing positions. 
 

Assit Teacher Researcher 
Zeni M. H. al Hraqi Assit Prof.Dr. Nawfal M. M. Al Hiyali 

Mosul University / College of Physical Education 
 Handball event, as other team events, is characterized by a variety 
of variables, which it requires. some of these variables are basic while 
other variables are complimentary. This distinction of variables led that 
the studies considered them separately expounding their effects either by 
comparison, analysis or through training programs.  

The effects of these variables are interrelated and are reflected in 
the level of performance among players. Thus the importance of this 
study emerged as a requirement to study all these variables and 
attempting to expound their results. 

The study problem is defined by the lack of consideration and 
focus on various playing positions through training sessions or 
preparation periods or there is a shortage in this field. This led to  study 
these positions from the functional, physical, and skill variables point of 
view .  
The study aimed at achieving the following:  

1- Expounding the differences in some functional variables among 
handball players according to their positions  .   
The theoretical framework included the functional variables, physical 
components, basic skills and various players’ positions in handball in 
addition to the previous literature concerning the subject. The descriptive 
method was used because it is  appropriate to the current study. The 
study was conducted on a sample of 20 advanced  players deliberately 
selected from the Northern region form the premium teams tournament 
for the 2005/2006 playing season.  

The researcher conducted two pilot studies. The first was carried 
out in January 23rd 2006 on a sample of four players for the purpose of 
control for all the variables in the study. The average mean, standard 
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deviationt, analysis of variance and the least significant difference L.S.D 
were used as statistical methods. 
The results concluded were as following  

1-  vital capacity, can be considered important and necessary indicators 
for evaluating the state of the individual player and the team in 
functional adaptations, thus preparing a program based on this 
adaptation.  

2- The position of the wing player was the first in order concerning the 
vital capacity followed by the position of  outside player. 
The researcher recommended the following.  

1- Depending upon all functional variables in evaluating the training 
conditions of the players for the individual player and the team.  

2-  Emphasizing that handball couches to pay ther attention in 
various playing positions each according to the nature of its 
performance. 

3- It is necessary to adopt a group of tests  and measurements for 
functional a, physical and skill variables for  handball players 

   التعریف بالبحث-١
  :المقدمة أهمیة و البحث ١ – ١

لمحاولـة الوصــول كافـة لقـد ازداد االهتمـام فـي اآلونـة األخیـرة بالریاضــة وعلـى المـستویات   
إلى أعلى االنجازات وان هذا االهتمام دفع الباحثین إلى دراسة العلـوم التـي لهـا عالقـة مباشـرة فـي 

والقیاس علم التدریب الریاضي ،فسلجة التدریب الریاضي(مستوى األداء الریاضي ومن هذه العلوم 
لذا اهـتم ،والتـي تـؤثر بـشكل أو بـأخر فـي رفـع المـستوى الریاضـي)ب الریاضي وغیرهاوالطوالتقویم 

دراســـة التـــأثیرات المختلفـــة لممارســـة النـــشاط الریاضـــي فـــي لون والبـــاحثون فـــي هـــذا المجـــال و العـــام
إذا أمكـن بفـضل هـذه الدراسـات معرفـة الكثیـر ،ة والوظیفیـةمكونات الجسم البـشري وأجهزتـه الداخلیـ

 رفــع نــشاط الــدورة الدمویــة فــي التــي تعمــل علــىمــن هــذه التــأثیرات الفــسیولوجیة للتــدریب الریاضــي 
  ).١٥٤، ١٩٨٢المندالوي،محجوب،(الخالیا العصبیة والعضلیة وسرعة نقل األوكسجین 

وجــه البــاحثین والمــدربین إلــى االهتمــام  عالمیــاوان التطــور الحاصــل فــي فعالیــة كــرة الیــد   
اذ أنهـا مـن المتطلبـات الـضروریة للفعالیـة التـي ،بالمتغیرات الوظیفیة وتأثیرها على العبي كـرة الیـد

تمتــاز بــاألداء الــسریع والقــوي ولمــا لهــذه المتغیــرات مــن دور فــي األداء الــوظیفي لــدى العبــي كــرة 
 لعـب أساسـیة وتتنـوع واجبـات الالعبـین فـي هـذه المراكـز وبما إن فعالیة كرة الید تلعب بمراكـز،الید

وتختلف من مركز إلى أخر ادى هذا إلى االختالف في الجهد المبذول وهذا یتطلب مـن المـدربین 
لفعالیـة كـرة الیـد ونظرا لـألداء الحـدیث ،متطلباتهـاالتركیز أثناء العملیة التدریبیة على هذه المراكز و 

المتغیرات الوظیفیـــة وتأثیرهــا علــى أداء الالعبـــین لكــي یــتمكن مـــن وجــب علــى المـــدربین اإللمــام بــ
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تقنین األحمال التدریبیة حسب مراكز اللعب المختلفة ومن هنا ظهرت أهمیـة البحـث والحاجـة إلـى 
دراســــة للمتغیــــرات الوظیفیــــة لمعرفــــة االخــــتالف والفــــروق بــــین المراكــــز اللعــــب المختلفــــة فــــي هــــذه 

  .لفعالیة وتطویرهاالمتغیرات واالرتقاء بمستوى ا
  : مشكلة البحث٢-١

تطلـــب فـــي فعالیـــة كـــرة الیـــد ان اخـــتالف طبیعـــة وواجبـــات كـــل مركـــز مـــن المراكـــز اللعـــب   
البــدني مــستوى الومحاولــة تحــسین وتطــویر مــن قبــل المــدربین اإللمــام بهــذه االختالفــات والواجبــات 

ن على العملیـة التدریبیـة بـاختالف لدى القائمیواالهتمام ٍ عدم وجود المعرفة العلمیة ان  و والمهاري 
 فقـد بـرزت المتغیـرات علـى هـذه المراكـز هوتأثیر هذرات الوظیفیة بین مراكز اللعب المختلفة المتغی

االختالفـات تـساعد المـدربین فـي تحـسین وتطـویر مـستوى  هـذه  التعرف علىاناذ  ،مشكلة البحث
یــك وتكتیــك الفریق،وهــذا ممــا دفــع إلــى العبــي هــذه المراكــز والتــي تعــد الركیــزة األساســیة  فــي تكن

  .دراسة المتغیرات الوظیفیة من اجل الوصول إلى نتائج جیدة تخدم فعالیة كرة الید
  : هدف البحث٣ -١

ضـــغط الـــدم االنقباضـــي  معـــدل القلـــب و (الوظیفیـــة المتغیـــرات  الفـــروق فـــيالتعـــرف علـــى  
لمراكــز اللعــب المختلفــة بكــرة جهــد قبــل وبعــد ال بــین) الــسعة الحیویــةو معــدل التــنفس  وواالنبــساطي 

  .الید
  :ض البحثفر  ٤- ١

 وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي  معدل القلب و (الوظیفیة المتغیرات فروق فيوجود   
 .لمراكز اللعب المختلفة بكرة الیدقبل وبعد الجهد  بین) السعة الحیویةو معدل التنفس 

  : مجاالت البحث٥-١
 .المنطقة الشمالیة/ أندیة الدوري الممتاز بكرة الید العبي : المجال البشري١-٥-١

 .٢٧/٤/٢٠٠٦ ولغایة ٨/٢/٢٠٠٥من  ابتدًا : المجال الزماني٢-٥-١

كلیـة / الفتوة ونادي اربیل في قاعة اللیاقة البدنیـة نادي(قاعات األندیة : المجال المكاني ٣-٥-١
لیمانیة جامعــة الموصــل، وقاعــة نــادي بیــشمركة والــس/ التربیــة الریاضــیة

  .محافظة السلیمانیة /وسیروان
  
  
  : اإلطار النظري - ٢
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تـــؤدي ممارســـة النـــشاط الریاضـــي إلـــى حـــدوث تغیـــرات فـــي جـــسم الریاضـــي ســـواء كانـــت   
اذ ،وان أي نـشاط ممـارس یعـد بمثابـة جهـد بـدني أو حمـل بـدني،وظیفیة أم بدنیة أم مهاریة وغیرها

حقــق ا كانــت هــذه التغیــرات ایجابیــة تــم تي وكلمــ فــي مــستوى األداء لــدى الریاضــهــذه التغیــراتتؤثر 
 الحمـــل البـــدني وتحمـــل األداء بكفـــاءة عالیـــة مـــع ل عـــبءالتكیـــف الـــوظیفي ألجهـــزة الجـــسم لتحمـــ

  :،واهم متغیرات البحث هي)٢٤، ١٩٨٤عبد الفتاح،عالوي،(االقتصاد في الجهد 
  : معدل القلب١-٢

نــاء الجهــد وبعــده مباشــرة هــي وان التغیــرات التــي تحــصل فــي معــدل ضــربات القلــب فــي أث  
ـــــب وجهـــــاز  ـــــة تحمـــــل الجـــــسم للجهـــــد والســـــیما القل ـــــة المهمـــــة الموضـــــحة لقابلی المؤشـــــرات الحقیقی

وان معــدل ضــربات القلــب یــزداد نتیجــة الجهــد البــدني وهــذه الزیــادة ترجــع إلــى نــوع النــشاط ،الــدوران
اذ "ة إلى أخرى أیضاالریاضي وطول فترة األداء وتختلف سرعة أو معدل ضربات القلب من فعالی

تحــــصل اكبــــر كمیــــة قیمــــة تــــسارع فــــي عــــدد ضــــربات القلــــب فــــي فعالیــــات الــــسرعة حتــــى یــــصل 
،وان انتظـــام معـــدل ضـــربات القلـــب یعطینـــا فكـــرة عـــن )٢٥٨، ١٩٨٦الحجـــار، التكریتـــي،(أقـــصاه،

الحالــة الوظیفیــة للقلــب ویبلــغ معــدل ضــربات القلــب فــي وقــت الراحــة للــشخص االعتیــادي حــوالي 
فــــي حــــین یــــصل معــــدل ضــــربات القلــــب لــــدى ) ٧٦، ١٩٨٣شــــفیق،(لدقیقــــة ا/ ضــــربة )٩٠-٦٠(

المـــسافات (دقیقـــة والســـیما العبـــي المطاولـــة /ضـــربة ) ٤٠-٣٠(الریاضـــیین فـــي وقـــت الراحـــة الـــى
 یعرف معدل ،)Macardle etal,1981,210(لما یمتاز به من حجم وسعة كبیرة للقلب) الطویلة

عبـد (القلب في كل دقیقة ویعبر عنه بالـضربة فـي الدقیقـة ) ضربات(القلب بأنه عدد االنقباضات 
،هنـــاك تغیـــرات وظیفیـــة للقلـــب تـــصاحب المجهـــود الریاضـــي لیـــستطیع )٣١٨، ٢٠٠٣الفتاح،ســـید،

أمــداد العــضالت العاملــة باحتیاجاتهــا مــن األوكــسجین الــالزم ألداء هــذا المجهــود ویــتم عــن طریــق 
امــاخالل الجهـــد یــزداد معـــدل ).David,1978,199(كــل مــن النـــاتج القلبــي وســرعة جریـــان الــدم 

، ١٩٩٧غـازي،(الدقیقـة / ضـربة ) ٢٠٠(القلب طردیـا مـع زیـادة شـدة الجهـد البـدني اذ یـصل إلـى 
 مـن الالعبـین تحـدث لـدیهم تغیـرات فـي معـدل القلـب موالعبي فعالیة كرة الید كغیـره) ٣٢٠-٣١٩

لــى مركــز اخــر نتیجــة طبیعــة االداء نتیجــة الجهــد البــدني المبــذول والــذي یختلــف مــن مركــز لعــب ا
  . تؤثر في أدائهم ، ومن ثموالمسافات التي یقطعها هذا الالعب عن االخر

  : ضغط الدم٢-٢
تحـت تـأثیر التـدریب أو الجهـد البـدني تحـدث تغیـرات فـي الـدم باعتبـاره المـسؤول عـن نقـل   

  ویـــــــة بمقـــــــدار یزیـــــــد حجـــــــم الـــــــدم المتحـــــــرك فـــــــي الـــــــدورة الدماذاألوكـــــــسجین للعـــــــضالت العاملـــــــة 
وهــذا یــساعد علــى زیــادة حجــم الهیموكلــوبین الــذي یحمــل األوكــسجین إلــى العــضالت ) ٢٥-١٥(

، وان هـــذه التغیــــرات تحـــدث بــــسبب التغیـــرات فــــي كمیـــة الــــدم )٣٩، ١٩٩٧عبـــد الفتــــاح،(العاملـــة 
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 فزیادة كمیــة الــدم التــي یــدفعها القلــب تــؤدي إلــى ســریان،المــدفوع مــن القلــب وحجــم األوعیــة الدمویــة
قباض الـشرایین یـساعد علـى وان،الدم في الشرایین ومن ثم یزداد ضغط الـدم داخـل األوعیـة الدمویـة

ونتیجـــة لـــذلك یتعـــین علـــى القلـــب زیـــادة قـــوة الـــضخ لینـــدفع الـــدم داخـــل الـــدم ســـریان زیـــادة مقاومـــة 
دي أمـا اتـساع األوعیـة الدمویـة فیـؤ ،  إلـى ارتفـاع ضـغط الـدميالشرایین الضیقة المنقبضة مما یـؤد

إلى انخفاض ضغط الدم ویتأثر ضغط الدم بحجم الدم فهو یزداد مع زیادته ویـنخفض عنـدما یقـل 
  ).Davide,1978,212(هذا الحجم 

، اذ یـسیر الـدم مـن منطقـة ذات يویعد ضغط الدم القوة المحركة للدم داخـل الجهـاز الـدور   
 ینقـبض اذالـدورة الدمویـة ضغط عالي إلى أخرى اقل ضغطا، فالدم ینتقل من البطین األیسر إلى 

ینتقل الـــدم إلـــى منطقـــة اقـــل ضـــغطا وهـــي األوردة ثـــم مـــن ،البطـــین األیـــسر فیرتفـــع الـــضغط داخلـــه
 یصب مرة أخرى في األذین األیمن للقلب وذلك بسبب اختالف الضغط في منطقة عـن اذاألوردة 
ضغط الــــزئبــــق و  ملــــم ١٢٠ط الــــدم االنقباضــــي ویــــساوي وینقــــسم ضــــغط الــــدم إلــــى ضــــغ األخــــرى

الـضغط /باضيالضغط االنق: زئبق ویسجل ضغط الدم بالصورة اآلتیة ملم ٨٠االنبساطي ومقداره 
یرتفع ضغط الدم االنقباضي . هذا في حالة الراحة)زئبق  ملم ٨٠/زئبق ملم ١٢٠(االنبساطي أي 

دم فــي أثنــاء الجهــد البــدني أو تظهــر الزیــادة مباشــرة فــي بدایــة أداء الجهــد البــدني المتحــرك مــع عــ
 ویتــأثر ،تغیــر ضــغط الــدم االنبــساطي أو حــدوث تغیــرات بــسیطة جــدا مقارنــة بالــضغط االنقباضــي

ضـــغط الـــدم بعوامـــل مختلفـــة منهـــا العمـــر ونـــوع التـــدریب أو النـــشاط الریاضـــي وكمیـــة العـــضالت 
  .المشتركة في العمل العضلي

  )٥١٢ - ١٨٧، ١٩٩٨حسین،(
  : معدل التنفس٣-٢

اذ یعبـر تعبیـرا عـن الجهـد ،زة الحیویة في التدریب الریاضيالجهاز التنفسي من األجهیعد   
یعد مـن المؤشـرات علـى شـدة األحمـال هو و .البدني وما یصاحبه من أحمال تدریبیة مختلفة الشدة 

، ١٩٨٤البـصري،"(واحـدةمـرات التـي یرتفـع بهـا الـصدر فـي الدقیقـة الالعـدد "التدریبیة ویعـرف بأنـه 
١٢٠.(  

تنفس من اهم المتغیرات األساسیة في زیادة اونقصان التهویـة  معدل التنفس وحجم الویعد
 فــــــي الدقیقــــــة الواحــــــدة)  مــــــرة٢٠-١٢(الرئویــــــة ویبلــــــغ معــــــدل التــــــنفس فــــــي حالــــــة الراحــــــة حــــــوالي

)Macardle etal,1981, 162 ( وقــد یبلــغ هــذا المعــدل مــابین)مــرة فــي الدقیقــة بعــد ) ٦٠-٣٠
ــــــــــــــــــــشدة وحجــــــــــــــــــــم ذاداء التــــــــــــــــــــدریب اوعنــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــك الجهــــــــــــــــــــد جهــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــدني تبعــــــــــــــــــــا ل   ل

 معـــدل التـــنفس بعوامـــل عدیـــدة منهـــا العـــضالت التنفـــسیة ویتـــأثر، )٨٥، ١٩٩٨درویــش واخـــرون،(
اذ ان عملیة التنفس ، في تسهیل حركة دخول وخروج الهواء من والى الرئتین رئیساً التي تلعب دوراً 
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وجــد عملیـة ال ارادیــة یــسیطر علیهــا الجهــاز العــصبي عــن طریـق مراكــز عــصبیة فــي الــدماغ كمــا ت
عوامـــل الكیمیائیــة التـــي تتمثــل بزیـــادة غازثــاني اوكـــسید الفـــي ســرعة عملیـــة التــنفس ك عوامــل تــؤثر

اذ تكــون المــستقبالت ، الــدمPHالكــاربون فــي الــدم الــشریاني وزیــادة تركیــز ایــون الهیــدروجین وقلــة 
الكیمیائیـــة التـــي تقـــع خـــارج الجهـــاز العـــصبي المركـــزي حـــساسة للتغیـــرات الحاصـــلة فـــي كـــل مـــن 

هـذا فـضال عـن درجـة الحـرارة التـي .الوكسجین وثاني اوكسید الكاربون وتركیـز ایـون الهیـدروجین ا
محـي .(تعمل على زیادة معدل التنفس وذلك عند زیادة درجة حـرارة الجـسم او درجـة حـرارة المحـیط

،ویختلف معدل التنفس باختالف عمر الالعبین والجهد الـذي یبذلونـه )٢٦٧-٢٦٦، ١٩٧٨الدین،
كلمـا كـان تكیـف الجهـاز التـنفس جیـدا  و )٢١١، ١٩٨٩،سـالمة( الحالة الصحة بشكل عـام وكذلك

ذلــك فــي العــودة الــسریعة الــى الحالــة الطبیعیــة واالســتقرار بخاصــة لــدى العبــي كــرة الیــد ســاعدهم و 
  .ومن ثم القدرة على االداء الجید طوال المباراة او في اثناء الوحدات التدریبیة

  : السعة الحیویة٤-٢
أقصى كمیة من الهواء یطردها اإلنسان بعد ان یكـون قـد "تعني السعة الحیویة أیضا بانها  

او هــي عبــارة عــن أقــصى زفیــر یمكــن  ،)١٥٤، ١٩٩٦الــشیخ وصــادق،(اخــذ أقــصى شــهیق ممكــن
 حجـم دان یطلقه الفـرد بعـد أقـصى شـهیق ویقـاس بـاللتر وتـزداد قیمـة الـسعة الحیویـة للـرئتین بازدیـا

تعلــق ایــضا بعمــر الــشخص وبـالجنس وكــذلك تــؤثر فــي قیمتهــا التمرینــات الخاصــة الجـسم ووزنــه وی
ـــــــة ممارســـــــة  ـــــــصورة منتظمـــــــةالتمـــــــارین بـــــــالتنفس فـــــــي حال ـــــــدوري (    الریاضـــــــیة باســـــــتمرار وب ال

  ).١١٩، ١٩٨١،واألمین
امـة الـذي یمكـن تحدیـده باقـصى حجـم  السعة الحیویة ذلك الجزء من السعة الرئویة العتعد  

حجــم هــواء الزفیـــر :وتنقــسم الــسعة الحیویـــة الــى ثالثــة اجــزاء هـــي ،عــد اقـــصى زفیرلهــواء الزفیــر ب
وحجم هواء التنفس وحجم احتیاطي الشهیق،والسعة الحیویة تساوي مجموع حجم احتیاطي الشهیق 

 اكبــر حجــم للهــواء وهــذه الــسعة تعــد،تیــادي وحجــم احتیــاطي الزفیر هــواء الــشهیق االعفــضال عــن
لیلتر ویمكن ان یصل ل م٤٦٠٠ه بعد اخذ اقصى شهیق وعادة ما تبلغ یستطیع االنسان ان یخرج

ق عدیـدة لقیـاس الـسعة ائـتـستخدم طر )١١٨ ،١٩٩٧عبد الفتـاح، ( لتر لدى طوال القامة ٧-٦الى 
 هنــاك عــدة انــواع مختلفــة مــن االجهــزة لقیــاس الــسعة الحیویــة نا اذ،الحیویــة مباشــرة وغیــر مباشــرة
وعند قیاس السعة الحیویة یجب ،السبیرومتر المائي والجاف وغیرها بالطریقة المباشرة منها جهاز 

وتعـد الـسعة الحیویـة مـن المقـاییس المهمـة للحالـة الوظیفیـة .سـي أان یكون المختبر في الوضـع الر 
ویتطلـب تقـویم ،یـرتبط مقـدارها باالحجـام الرئویـة وكـذلك بقـوة عـضالت التـنفس اذ للجهاز التنفسي 

مقارنـــة بـــین الــسعة الحیویـــة المــسجلة والتـــي قـــام فعــال بتحقیقهـــاعلى الجهـــاز الــسعة للفـــرد ان تــتم ال
  .ومقدار السعة الحیویة المفترض ان یكون علیها هذا الفرد
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اما الطریقة غیر مباشرة فیمكن حساب السعة الحیویة الفرضیة في هذه الحالة عن طریقة   
ییس االنثرومتریــــة للفــــرد عــــدة معــــادالت ریاضــــیة توصــــل الیهــــا العلمــــاء عــــن طریــــق بعــــض المقــــا

 ٨-٣ن بشكل عام مـن یویتراوح مدى السعة الحیویة لدى الریاضی. عاملي السن والجنسفضالعن
عبــد ( لتــر٥.٣ لتــر وللــسیدات  ٨.٧لتــر وقــد ســجلت بعــض الحــاالت النــادرة لــسعة لرجــال بلغــت 

 الیــد العبــین كــرةلوتعــد الــسعة الحیویــة ضــروریة ومهمــة ،)١١٩-١١٨. ١٩٩٧، حــسانین،الفتــاح
كغیـــرهم مـــن الالعبـــین اذ یجـــب ان یمتلكـــوا ســـعة حیویـــة جیـــدة لكـــي تـــساعدهم علـــى االداء خـــالل 
المنافــسات والتــدریب وان قلــة الفــروق بــین الــسعة الحیویــة فــي حالــة الراحــة وبعــد اداء جهــد بــدني 

جیــد لــدیهم دلیــل علــى حــصول تكیــف فــي الجهــاز التنفــسي لهــم ومــن ثــم لیاقــة عالیــة فــاداء مهــاري 
  .ائجتنلتالي تحقیق افضل البا

  : مراكز اللعب ٥-٢
یقصد به هو توزیع الالعبین حسب امكانیاتهم وقـدراتهم علـى مراكـز اللعـب االساسـیة كـل   

العب لمركز خاص بـه أي المركـز التخصـصي لـه طـول أو غالبیـة الوقـت الـذي یـستغرقه الهجـوم 
ام بتكنیــك معــین ولكــن فــي الهجــوم یبقــى أو المبــاراة وهــذا الیمنــع مــن تغیــر تلــك المراكــز اثنــاء القیــ

لجنــــــاح والــــــساعد والوســــــط م االساســــــیة ومــــــن هــــــذه المراكــــــز مركزاغالبیــــــة الالعبــــــین فــــــي مراكــــــزه
واالرتكاز،ویؤدي تخصص الالعب في مركز معین إلـى اكتـسابه لقـدر وافـر مـن النـواحي المهاریـة 

كــز والتــي تــؤدي إلــى إحــراز والخــصائص الفردیــة التــي تتناســب مــع متطلبــات الفعالیــة فــي هــذا المر 
  .أفضل النتائج

 تكــرار قیــام الالعــب بــأداء التحركــات الهجومیــة مــن هــذا المركــز یمنحــه المزیــد مــن  اناذ  
الخبـــرات ممـــا یـــسهم فـــي رفـــع كمیـــة ونوعیـــة مـــستوى المهـــاجم ســـواء بالنـــسبة للنـــواحي المهاریـــة أو 

ومركـــز مهـــاجم الـــدائرة ) الزاویـــة( الخطـــط الفردیـــة ونـــرى هـــذه المراكـــز متمثلـــة فـــي مركـــز الجنـــاحین
  .)الوسط( ومركز صانع األلعاب) الساعد( ومركز الهجوم الخلفیة) االرتكاز(

  )٢٧٥، ٢٠٠٤إبراهیم،(
  
  
  
  : البحثإجراءات -٣
  :  منهج البحث١-٣

  .مته وطبیعة البحثاستخدم المنهج الوصفي لمالئ  
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 ١٨٦

  : مجتمع البحث وعینته٢-٣
 الممتــاز بكــرة الیــد المنطقــة الــشمالیة والــذین یمثلــون تحــدد مجتمــع البحــث بالعبــي الــدوري  

) نادي بیــشمركه،نــادي ســیروان،نادي اربیل،نــادي الــسلیمانیة،نــادي الفتوة(هــي ریاضــي أندیــة ) ٥(
) ٢٠(امـــا عینـــة البحـــث فقـــد بلغـــت ،العبا)٧٥( والبـــالغ عـــددهم ٢٠٠٥/٢٠٠٦للموســـم الریاضـــي 

ساسـیة العبـین لكـل نـاد یمثلـون مراكـز اللعـب األ) ٤(العـب تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة وبواقـع 
  .باستثناء مركز حارس المرمى

  :األجهزة واألدوات المستخدمة ٤-٣
 .جهاز السبیرومتر  .١

 ).Treadmill(جهاز الشریط الدوار .٢

 .جهاز الحاسوب وملحقاته .٣

 .جهاز قیاس الضغط والنبض الرقمي .٤

 .میزان لقیاس الوزن والطول .٥

  :یفیةقیاس المتغیرات الوظ ٥-٣
  ):االنقباضي واالنبساطي(  قیاس ضغط الدم ١-٥-٣

یقــوم القــائم بالقیــاس بلــف جهــاز قیــاس النــبض الرقمــي حــول رســغ الالعــب فیقــرأ الجهــاز 
ضــــغط الــــدم االنقباضــــي واالنبــــساطي ویــــتم القیــــاس فــــي حالــــة الراحــــة وبعــــد أداء الجهــــد البــــدني 

  . ∗)الألهوائي(
  : قیاس معدل النبض٢-٥-٣

فــي حالـة الراحــة وبعــد أداء اس یـقبـنفس الجهــاز الـذي یقــیس الـضغط ویــتم الس  القیــایكـون
  .الجهد البدني

  
  
  
  : قیاس معدل التنفس٣-٥-٣

                                                 
بــزمن الــذي یــستغرقه مــن ) treadmill(هــوجري الالعــب علــى جهــاز الــشریط الــدوار :الجهــد الالهــوائي ∗

   )Adams,2002, 130-133%(٢٠ساعة وانحدار / كم ١٢.٨لحظة البدء لحین التوقف، بسرعة  
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 ١٨٧

یــتم القیــاس بحــساب عــدد مــرات ارتفــاع وانخفــاض صــدر الالعــب وال یــتم إخبــار الالعــب 
لتفـادي  وان الغـرض مـن ذلـك ،بهذه العملیة وٕانما یـوحي لالعـب بـأن القـائم بالقیـاس یجـس النـبض

  .سیطرة الالعب اإلرادیة على عملیة التنفس ولضبط القیاس
  : قیاس السعة الحیویة ٤-٥-٣

 طریقـة غیـر مباشـرة مـن خـالل اسـتخدام المعـادالت ،تقاس الـسعة الحیویـة عـادة بطـریقتین
الریاضـــیة الخاصـــة بـــذلك والتـــي تكـــون فیهـــا نـــسبة الخطـــأ كبیـــرة والطریقـــة األخـــرى هـــي اســـتخدام 

دیثــة ومنهــا جهــاز الــسبیرومتر المربــوط إلــى جهــاز الحاســوب والــذي یقــرأ مقــدار الــسعة األجهـزة الح
  :ياالختبار وكما یأتالحیویة لالعب وذلك بعد إجراء 

یأخذ الالعب أقصى شهیق ومن ثم یفرغ هواء الشهیق بأسرع ما یمكن في أنبوب الجهاز 
مـع مراعــاة غلـق فتحتـي األنــف بعـد إن یـضعها فـي فمــه ویطبـق علیهـا بـشفتیه لمنــع خـروج الهـواء 

بالید األخرى للتقلیل من تسرب الهواء قدر اإلمكان ویتم هذا اإلجراء قبل وبعـد أداء الجهـد البـدني 
  وتعطى لكل العب محاولتین لغرض ضبط قیاس المتغیرات الوظیفیة بعد أداء الجهد البدني

  : الوسائل اإلحصائیة المستخدمة٦-٣
 .الوسط الحسابي  .١

 .االنحراف المعیاري .٢

 .للعینات المرتبطة) ت(اختبار  .٣

  :ا عرض النتائج وتحلیلها ومناقشته-٤
  : عرض النتائج وتحلیلها ١-٤
ـــة للمتغیـــرات ١-١-٤ ـــل األوســـاط الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاری ـــائج وتحلی  عـــرض نت

  الوظیفیة ولمراكز اللعب المختلفة بكرة الید
  
  
  
  
  
  
  

  )١ (الجدول رقم
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 ١٨٨

معدل  ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي،معدل النبض،( یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لـ
  لمراكز اللعب المختلفة بكرة الید)السعة الحیویة،التنفس

االنحرافات لقیاسات معدل النـبض وضـغط الـدم األوساط الحسابیة و ) ١(الجدول رقم یبین 
وبعـد أداء الجهـد ) وقـت الراحـة(االنقباضي واالنبساطي ومعدل التنفس والسعة الحیویة قبل الجهـد 

لمركـــز الجنـــاح ) ٤.٥٣(دقیقـــة وبـــانحراف/ضـــربة) ٦٨(البـــدني فقـــد بلـــغ الوســـط الحـــسابي للنـــبض 
ــــــانحراف/ضــــــربة) ٦٨.٤(وبوســــــط حــــــسابي ــــــة وب ــــــساعد وبوســــــط لمركــــــز) ٠.٥٥(دقیق ) ٦٨.٦( ال

) ٥.٠٢(دقیقـة وبـانحراف /ضـربة) ٦٨.٢(لمركز االرتكاز وبوسط) ٥.٣٢(دقیقة وبانحراف /ضربة
  دقیقـــــة/ضـــــربة )١٣٥.٢(علـــــى التـــــوالي ا بعـــــد الجهــــد فقـــــد بلغـــــت هـــــذه القــــیم لمركــــز المـــــوزع، أمـــــ

) ١٣.٩٦(دقیقـة وبــانحراف /ضـربة) ١٢٠.٤(لمركـز الجنـاح وبوســط حـسابي ) ١١.١٩(وبـانحراف
لمركـز االرتكـاز وبوسـط ) ١٢.٧٩(دقیقـة وبـانحراف /ضـربة) ١٢٩(لمركز الـساعد وبوسـط حـسابي

 أمــــا متغیــــر ضــــغط الــــدم ،لمركــــز المــــوزع) ١٥.٠٩(دقیقــــة وبــــانحراف /ضــــربة) ١١٩.٤(حــــسابي 

  المراكز  الموزع  االرتكاز  الساعد  الجناح
  متغیراتال

  وحدة القیاس
    ع±  س    ع±  س    ع±  س     ع±  س  

  ٥.٠٢  ٦٨.٢  ٥.٣٢  ٦٨.٦  ٠.٥٥  ٦٨.٤  ٤.٥٣  ٦٨  دقیقة/نبضة  النبض قبل الجهد

  ١٥.٠٩  ١١٩.٤  ١٢.٧٩  ١٢٩.٠  ١٣.٩٦  ١٢٠.٤  ١١.١٩  ١٣٥.٢  دقیقة/نبضة  النبض بعد الجهد

  ٠.٣٧  ١٢.٢٤  ٠.٢٦  ١٢.٢٢  ٠.٣٨  ١٢.٤٣  ٠.٤٣  ١٢.٢٦  قملم زئب  الضغط االنقباضي قبل الجهد

  ٠.٣٥  ٨.٤٠  ٠.٣١  ٨.٤٢  ٠.١٣  ٨.٥٤  ٠.١٣  ٨.٧٢  ملم زئبق  الضغط االنبساطي قبل  الجهد

  ٠.٣٧  ١٤.٤٠  ٠.٤٩  ١٤.٣٦  ٠.٦١  ١٤.٥٢  ٠.٤٢  ١٤.٤٦  ملم زئبق  الضغط االنقباضي بعد الجهد

  ٠.٣٩  ٧.٦  ٠.٣٩  ٧.٨  ٠.٥٤  ٧.٧  ٠.٠٧  ٧.٥  ملم زئبق  الضغط  االنبساطي بعد الجهد

  ١.٠  ١٦.٠  ٠.٧١  ١٦.٠  ٠.٨٤  ١٦.٢  ١.١٤  ١٦.٤  الدقیقة/عدد  معدل التنفس قبل الجهد

  ٢.١٩  ٣٧.٤٠  ٢.١٧  ٤٠.٨٠  ٥.٩٧  ٤٠.٢  ٣.٩٤  ٣٩.٠  الدقیقة/عدد  معدل التنفس بعد الجهد

  ٠.٢٧  ٤.٦٨  ٠.٢٥  ٤.٧٤  ٠.٩٢  ٤.٩٢  ٠.٤٨  ٥.٠٢  الدقیقة/لتر  السعة الحیویة قبل الجهد

  ٠.٣٠  ٣.٣٢  ٠.٤٠  ٣.٥٧  ٠.٤٩  ٣.٨٣  ٠.٥٢  ٤.٥٧  الدقیقة/لتر  لحیویة بعد الجهدالسعة ا
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 ١٨٩

) ١٢.٢٦(ابیة وعلــى التــوالي الجهــد فقــد بلغــت أوســاطها الحــس وبعــد قبــلواالنبــساطي االنقباضــي 
ــــم  )٨.٧٢(و ــــق مل ــــم ) ٨.٥٤(و )١٢.٤٣(لمركــــز الجنــــاح و) ٠.١٣(و) ٠.٤٣(وبــــانحراف زئب مل

زئبـــق وبـــانحراف ملـــم ) ٨.٤٢(و )١٢.٢٢(لمركـــز الـــساعد وو ) ٠.١٣() ٠.٣٨(زئبـــق وبـــانحراف 
) ٠.٣٥( و)  ٠.٣٧(زئبق وبانحراف ملم ) ٨.٤٠(و) ١٢.٣٤(رتكازولمركز اال) ٠.٣١(و) ٠.٢٦(

) ١٤.٤٦(بـــدني وعلـــى التـــوالي بعـــد الجهـــد الحـــین بلغـــت قـــیم هـــذا المتغیـــر ي  فـــ،لمركـــز المـــوزع
زئبـــق ملـــم ) ٧.٧(و) ١٤.٥٢(لمركـــز الجنـــاح )  ٠.٠٧(و) ٠.٤٢(زئبـــق وبـــانحراف ملـــم ) ٧.٥(و

) ٠.٤٩( زئبـــق وبـــانحراف ملـــم) ٧.٨(و) ١٤.٣٦(لمركـــز الـــساعد و )٠.٥٤(و)٠.٦١(وبـــانحراف 
 لمركــز )٠.٣٩(و)٠.٣٧(زئبــق وبــانحراف ملــم ) ٧.٦(و) ١٤.٤٠(تكــاز ولمركــز االر و ) ٠.٣٩(و

  . الموزع

دقیقــة /مــرة ) ١٦(وكانــت قــیم األوســاط الحــسابیة لمعــدل التــنفس قبــل الجهــد وعلــى التــوالي   
لمركـــــز الـــــساعد ) ٠.٨٤(دقیقـــــة وبـــــانحراف /مـــــرة ) ١٦.٤(لمركـــــز الجنـــــاح و) ١.١٤(وبـــــانحراف 

) ١.٠(دقیقــــة وبــــانحراف /مــــرة ) ١٦(لمركــــز االرتكــــاز و) ٠.٧١(دقیقــــة وبــــانحراف /مــــرة ) ١٦(و
دقیقـة /مـرة ) ٣٩(حین بلغت قیم هـذا المتغیـر بعـد الجهـد البـدني وعلـى التـوالي ي لمركز الموزع، ف

لمركـــــز الـــــساعد ) ٥.٩٧(دقیقـــــة وبـــــانحراف /مـــــرة ) ٤٠.٢(لمركـــــز الجنـــــاح و) ٣.٩٤(وبـــــانحراف 
ـــــانحراف /مـــــرة ) ٤٠.٨(و ـــــانحراف /مـــــرة ) ٣٧.٤(لمركـــــز االرتكـــــاز و) ٢.١٧(دقیقـــــة وب دقیقـــــة وب
  . مركز الموزعل) ٢.١٩(

/ لتــر) ٥.٠٢(أمــا الــسعة الحیویــة قبــل الجهــد فقــد بلغــت أوســاطها الحــسابیة وعلــى التــوالي   
لمركــــز ) ٠.٩٢(الدقیقــــة وبــــانحراف / لتــــر) ٤.٩٢(لمركــــز الجنــــاح و) ٠.٤٨(الدقیقــــة وبــــانحراف 

حراف الدقیقة وبـان/ لتر) ٤.٦٨(لمركز االرتكاز) ٠.٢٥(الدقیقة وبانحراف / لتر) ٤.٧٤(الساعد و
حـــین انخفـــضت قـــیم هـــذا المتغیـــر بعـــد الجهـــد البـــدني وعلـــى التـــوالي ي  فـــ،لمركـــز المـــوزع) ٠.٢٧(
ـــــانحراف / لتـــــر) ٤.٥٧( ـــــاح و) ٠.٥٢(الدقیقـــــة وب ـــــر) ٣.٨٣(لمركـــــز الجن ـــــانحراف / لت الدقیقـــــة وب
ـــساعد و) ٠.٤٩( ) ٣.٣٢(لمركـــز االرتكـــاز و) ٠.٤٠(الدقیقـــة وبـــانحراف / لتـــر) ٣.٥٧(لمركـــز ال

  . لمركز الموزع) ٠.٣٠(ة وبانحراف الدقیق/ لتر

  
  
 وقت الراحة وبعد الجهد للمتغیرات الوظیفیة مابیننتائج الفروق وتحلیل  عرض ٢-١-٤

  .ومناقشتها) ت(البدني للمراكز األربعة وقیمة اختبار
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 ١٩٠

    ) ٢(الجدول رقم   
بین نبض المحسوبة لمتغیر معدل ال) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  هقبل الجهد وبعد
 

  
 ± 


  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  یــــــةل رقمالجــــــدو ) ت(قیمــــــة ) ٤( ودرجــــــة حریــــــة ٠.٠٥ ≤٭ فــــــرق معنــــــوي عنــــــد مــــــستوى داللــــــة 
 )٢.٧٨.(   

  )٣( الجدول رقم
 االنقباضي ضغط المحسوبة لمتغیر ) ت(اریة وقیمة یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعی

  قبل الجهد وبعدهمابین 
    

 ± 


 
 

  
 

 
 

 
 

٭ 
  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  یــــــةالجــــــدول رقم) ت(قیمــــــة ) ٤(ودرجــــــة حریــــــة)٠.٠٥(≤ ٭ فــــــرق معنــــــوي عنــــــد مــــــستوى داللــــــة 
 )٢.٧٨.(  

  )٤( الجدول رقم
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 ١٩١

مابین  االنبساطي المحسوبة لمتغیر) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  قبل الجهد وبعده

    
 ± 


 

 

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  ).٢.٧٨( یةالجدول رقم) ت(قیمة ) ٤( ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤ة ٭ فرق معنوي عند مستوى دالل
  )٥( الجدول رقم

المحسوبة لمتغیر معدل التنفس ) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  قبل الجهد وبعدهمابین 

    
 ± 


 

 

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  
 

 
 

 
 ٭  

  ).٢.٧٨( یةالجدول رقم) ت(قیمة ) ٤(ودرجة حریة)٠.٠٥( ≤٭ فرق معنوي عند مستوى داللة 
  )٦( الجدول رقم
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 ١٩٢

لحیویة المحسوبة للمتغیر السعة ا) ت(یبین األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة 
  قبل وبعد الجهد

    
 ± 


 

 

 
 
 

 
 

 
 

٭  

 
 
 

 
 

 
 

٭  

 
 
 

 
 

 
 

٭  

 
 
 

 
 

 
 

٭  

  ).٢.٧٨(یة الجدول رقم) ت(یمةق) ٤(ودرجة حریة )٠.٠٥( ≤٭ فرق معنوي عند مستوى داللة 
وجــــود فــــروق معنویــــة ذات داللــــة إحــــصائیة ) ٥، ٤، ٢،٣(المرقمــــة یتبــــین مــــن الجــــداول 

ومعدل التنفس والسعة الحیویة في وقت ) االنقباضي واالنبساطي( لقیاسات معدل النبض والضغط
) ت(إذ إّن قـــیم الراحـــة وبعـــد الجهـــد البـــدني للمراكـــز األربعـــة ولـــصالح األوســـاط الحـــسابیة األكبـــر 

 ١٤.٦٢ و٨.٠٣٣و ١٥.٩٦(فـــــــي معـــــــدل النـــــــبض لمراكـــــــز اللعـــــــب المختلفـــــــة هـــــــيالمحـــــــسوبة 
وكانت هذه القیم ) ٩.٦٠ و٨.١١ و٧.٩٤ و٨.٧٧(اما في متغیر الضغط االنقباضي ،)١٠.٠٩و

فــي حــین كانــت القــیم المحــسوبة ،)٤.١٧ و٣.٢٦ و٣.٧٢ و٢٤.٩٠(لمتغیــر الــضغط االنبــساطي 
المحــسوبة للــسعة ) ت(وقــد بلغــت قــیم ،)١٩.٨٧ و٣١.٠ و٨.٥٤ و١٥.٠٣(لمعــدل التــنفس هــي 

یـــة الجـــدول رقم) ت(أكبـــر مـــن قیمـــة   جمیعهـــاوهـــي )١٠.١٠ و٩.٧٠ و٧.٤١ و٦.٠٢(الحیویـــة 
    ).٠.٠٥( ≤داللة  ومستوى) ٤(عند درجة حریة ) ٢.٧٨(والبالغة 

  : مناقشة النتائج ٢ -٤
إذ إّن الزیـادة فـي ، زیادة احتیـاج الجـسم مـن الـدمیعزو الباحثان الزیادة في النبض بعد الجهد إلى

النبض تعمل على زیادة الناتج القلبـي الـذي یعتمـد علـى زیـادة عـدد الـضربات وحجـم الـضربة، فعنـد أداء 
 ألّن العضالت العاملة تحتاج إلى ،أي نشاط ریاضي أو جهد بدني تحدث زیادة في عدد ضربات القلب

 الــرئتین، وكــذلك للــتخلص مــن نــواتج العملیــات االیــضیة،ویعزو كمیــات مــن الــدم لنقــل األوكــسجین مــن
 تفوق مركز الموزع في معدل النبض وانخفاضه بعد الجهد یعود الى اداء هذا المركز عـن بقیـة نالباحثا
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 ١٩٣

 التحــرك الــدائم فــي الــدفاع والهجـوم یــساعد فــي اكتــساب مــستوى بـدني عــالي یتفــوق علــى بقیــة اذالمراكـز 
 مـــساحات كبیـــرة للتحـــرك داخـــل الملعـــب، فـــضال عـــن اتجـــاه الـــدم مـــن األعـــضاء المراكـــز وكـــذلك لوجـــود

بمقـدار طفیـف ) االنقباضـي واالنبـساطي(الداخلیة إلى العضالت العاملة سیعمل على زیـادة ضـغط الـدم 
یــتم ســحب الــدم وتوزیعــه "إلــى أّنــه ) ٢٠٠٠الكیالنــي (وذلــك مــن خــالل زیــادة المقاومــة المحیطیــة، ویــشیر

لعاملة بسبب التنظیم الهرموني للجریان بما فیها الحالة الغذائیـة للعـضالت العاملـة ومـن إلى العضالت ا
كما أن الـضغط ) ٢٦٢، ٢٠٠٠الكیالني،" (مناطق تستطیع أن تتحمل مؤقتا النقص في الترویة الدمویة

یحــدث بــسبب الــضغط الــذي تولــده كمیــة الــدم المدفوعــة علــى جــدران ) االنقباضــي واالنبــساطي(الــدموي 
الشرایین خالل مرحلتي االنقباض واالنبساط للعضلة القلبیة، لهذا فهو یمثل حالة تـأثیر متبادلـة بـین قـوة 

، وان  )Astrand,Rodahl,1977,pg 191(تقلـــص القلـــب ومقاومـــة الـــشرایین لكمیـــة الـــدم المدفوعـــة
الجهد البدني ومدة وهذه الزیادة تتناسب طردیا مع شدة دوام ،ضغط الدم یزداد في أثناء النشاط الریاضي

أما الزیادة في معدل التنفس بعد الجهد البـدني فأنهـا . دوامه، وهي ناتجة عن زیادة معدل ضربات القلب
 أجهــزة الجــسم أمــداد ع یــصبح فــي حاجــة ماســة إلــى األوكــسجین وال تــستطی اذطبیعــة الجــسمالــى تعــود 

ء مــن األوكـــسجین الموجـــود فـــي العــضالت العاملـــة بحاجتهـــا منــه لـــذلك فـــإن الجـــسم یقــوم باســـتهالك جـــز 
التي ،مــایوكلوبین العــضالت العاملــة، ونتیجــة لــذلك الــنقص یتجمــع حــامض الالكتیــك فــي هــذه العــضالت

تحتاج بعد االنتهاء من الجهد البـدني إلـى الحـصول علـى األوكـسجین مـن الـدم للـتخلص مـن األحمـاض 
أّن الــسبب فــي ذلـــك  )Ganongعبـــد اهللا نقــال عــن (، فــي حــین یــذكر)١٩٨٩،٢٣٦ســالمة،(المتجمعــة 

 ممـا pco2 فـي الـدم وارتفـاع ضـغط  ثـاني أوكـسید الكـاربونpo2یعود إلى انخفاض ضغط  األوكـسجین
یعمــل علــى تنــشیط أو تحفیــز المــستقبالت الكیمیائیــة الموجــودة فــي األجــسام الــسباتیة واألجــسام االبهریــة 

نجـــد أن ) ٦ (الجـــدول رقـــمومـــن ). ٨٣، ٢٠٠٠،عبـــدا هللا( فـــي الــدماغ ةالتنفـــسی المراكـــز ومــن ثـــم تحفیـــز
وأّن هــذا االنخفــاض هــو نتیجــة ســرعة ) الجهــد الالهــوائي(الــسعة الحیویــة انخفــضت بعــد الجهــد البــدني 

معـدل التــنفس أو زیادتـه علــى حــساب حجـم الــنفس الطبیعـي، إذ یتــضاعف حجــم هـواء التــنفس عنــد أداء 
معدل التنفس، وعموما تقل السعة الرئویة فـي فهناك عالقة مباشرة مابین السعة الحیویة و ،أي جهد بدني

، )حجـم الـدم فـي األوعیـة الرئویـة(أثناء العمل العضلي نتیجة زیادة حجم الدم في الدورة الدمویة الصغرى
هـــــذه الزیـــــادة ســـــببها زیـــــادة إعـــــادة توزیـــــع الـــــدم وزیـــــادة الـــــدورة الدمویـــــة ونتیجـــــة لـــــذلك تـــــنخفض الـــــسعة 

بین مــالوجود عالقــة ، الــسعة الحیویـةقلــت قـوة عــضالت التــنفس قلـتفكلما زادت مقاومــة التـنفس ،یـةالحیو 
  ). ٢٩٤-٢٩٢، ٢٠٠٠عبد الفتاح،،عالوي(السعة الحیویة والحد األقصى لهواء التنفس

 : االستنتاجات والتوصیات والمقترحات -٥

  :    االستنتاجات ١-٥
  : االتیة النتائج في  هذه الدراسة تمخضت
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 ١٩٤

الحـد األقـصى السـتهالك األوكـسجین (قیـة المراكـز بمتغیـري العب مركـز الجنـاح عـن ب امتاز .١
vo2maxثم أتى بعده في التمیز العب مركز الساعد وذلك لتقارب طبیعـة ) ، السعة الحیویة

 .عمل هذا المركزمع مركز الجناح

  :  التوصیات٢-٥
  : توصیات عدة وتمثلت بمایأتيانفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها وضع الباحث

 .المتغیرات الوظیفیة لها أهمیة لالعبي كرة الید بشكل عامأن  .١

 .على مدربي كرة الید كافة االهتمام بمراكز اللعب المختلفة كل حسب طبیعة أدائه .٢

 .ضرورة االعتماد على مجموعة االختبارات والقیاسات للمتغیرات الوظیفیة لالعبي كرةالید .٣

ي تجـــرى علـــى العبـــي كـــرة الیـــد وللفئـــات علـــى االندیـــة الریاضـــیة االســـتفادة مـــن البحـــوث التـــ .٤
  . الریاضیة كافة

ضــــرورة مراعــــاة درجــــات الحــــرارة والرطوبــــة النــــسبیة والــــضغط الجــــوي عنــــد اجــــراء القیاســــات  .٥
 .واالختبارات الوظیفیة 

) ، والـسعة الحیویـةVo2max  الحد األقصى الستهالك األوكـسجین(تعد المتغیرات الوظیفیة  .٦
ة لتقیــیم حالــة الالعــب مــن ناحیــة التكیــف الــوظیفي ومــن ثــّم مــن المؤشــرات المهمــة والــضروری

  .إعداد البرامج على ضوء هذا التقییم 

  : المقترحات٣ - ٥
تنظـــیم دورات خاصـــة بالمـــدربین فـــي مجـــال فـــسلجة التمرینـــات للمـــدربین العطـــائهم فكـــرة عـــن  .١

 .ة والمهاریةأهمیة المتغیرات الوظیفیة عند وضع المناهج التدریبیة إلى جانب الصفات البدنی

 .إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على فعالیات ریاضیة أخرى .٢

 من العبي كـرة الیـد علـى أن ةاجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالیة على عینات اكبر مختلف .٣
 ولمستویات كافة )  الناشئین، النساء،الشباب(تشمل فئات مختلفة

  :المصادر العربیة واالجنبیة 
  بیةالمصادر العر 

التـــدریب الـــشامل والتمیزالمهـــاري، دار : ، كـــرة الیـــد للجمیـــع)٢٠٠٤( منیـــر جـــرجیس ،ابـــراهیم .  ١
 .الفكر العربي، القاهرة
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 ١٩٥

الفــسلجة ) علــم وظــائف االعــضاء الریاضــي(، الطــب الریاضــي )١٩٨٤( البــصري، ابــراهیم  .٢
 . بیروت،الریاضیة، دار النضال للطباعةوالنشروالتوزیع
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