
  

  التعریف بالبحث-١

  المقدمة وأهمیة البحث  ١- ١
ان التطور الهائـل الـذي نالحظـه فـي نتـائج المـستویات الریاضـیة مـا هـو إال نتـاج التطـور 

 ویعـــد علـــم فـــسیولوجیا التـــدریب الریاضـــي ،العلمـــي فـــي شـــتى العلـــوم المرتبطـــة بالتـــدریب الریاضـــي
Exercise physiology ین فـي مجـال التـدریب الریاضـي   مـن العلـوم األساسـیة الهامـة للعـامل

ولقــد اســتطاع الكثیــر مــن البــاحثین الحــصول علــى المعلومــات والحقــائق الفــسیولوجیة الهامــة والتــي 
لكــي یكــون مالئمــا لقــدرة الجــسم علــى تحملــه  اســهمت فــي تطــویر التــدریب وتقنــین حمــل التــدریب 

لحالــة الوظیفیــة والــصحیة ولعــل واالســتفادة مــن تأثیراتــه االیجابیــة وتجنــب التــأثیرات الــسلبیة علــى ا
فهــم المــدرب لكیفیــة اســتجابة اجهــزة الجــسم المختلفــة الداء التــدریب الریاضــي یعــد مــن اهــم الفوائــد 

 اذ یمكـــن مـــن خـــالل هـــذه المعلومـــات وضـــع ،التطبیقیـــة لعلـــم الفـــسیولوجي فـــي المجـــال الریاضـــي
دریب ویعـد قیـاس معـدل وتخطیط برامج التدریب وتشكیل حمل التدریب وتطویر وتحسین طرق التـ

النبض من اكثر القیاسات الوظیفیة المستخدمة فـي هـذا المجـال والتـي تحـدد نوعیـة تـاثیر التـدریب 
مما یساعد على تقنـین مكونـات حمـل التـدریب حیـث ان اسـتخدام االحمـال البدنیـة ، على الالعب 

ي المطلــوب ویــصبح التــي یقــل مــستواها عــن مــستوى الالعــب ال تــؤدي بالتــالي الــى التقــدم الریاضــ
كمــا ان زیــادة حمـــل التــدریب عــن مقــدرة الالعــب یــؤدي الـــى ، البرنــامج التــدریبي مــضیعة للوقــت 
لــذا فــان تقنــین حمــل التــدریب بمــا یــتالئم مــع الحالــة الوظیفیــة . اخــتالل الحالــة الــصحیة لالعــب 

الداء ویساعد فـي للجسم یعتبر من اهم العوامل لنجاح البرنامج التدریبي وبالتالي تحسین مستوى ا
، تحقیق ذلك القیاسات الوظیفیة ومنها معدل النبض والتي یمكن للمدرب القیام بهـا اثنـاء التـدریب 

والتــي تــساهم فــي تتبــع حالــة الالعــب التدریبیــة ممــا قــد یجعلهــا مؤشــرا هامــا للتنبــوء بمــا یمكــن ان 
هـذا الـصدد یقـول وفي ) ٢٤-٢٠٠٠،١٠عالوي وعبد الفتاح ،(یحققه الالعب من مستوى ریاضي

انه مـن الـضروري ان یعـرف المـدرب الریاضـي كیـف یأخـذ القیاسـات  " Hellerstinطبیب القلب 
الوظیفیة ویسجلها وان كان االكثر اهمیة هو ان یعرف كیف یفسر تلـك القیاسـات وان یـستفید مـن 

  ) ١٩٩٨،٧٢رضوان ،.(دالالتها

نبض بعـد كـل شـوط مـن االشـواط وبناء على ما سبق تبرز اهمیة معرفة استجابة معدل ال
الثالثـة لمبــاراة المبــارزة بـسالح ســیف المبــارزة فــضال عـن نــسبة االستــشفاء التـي تحــدث بعــد فتــرات 
الراحــة بــین االشــواط والمحــددة بدقیقــة واحــدة وتبــرز اهمیــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تعطــي دالالت 

یهـه الوجهـة العملیـة التـي تـؤدي لمدرب المبارزة یمكـن علـى اساسـها تقنـین التـدریب الریاضـي وتوج
  . الى تحقیق افضل النتائج 
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  مشكلة البحث  ٢- ١
ان القــانون الــدولي لریاضــة المبــارزة حــدد زمــن كــل مبــاراة مــن مباریــات التــسقیط الفــردي بـــ 

دقائق یفـصل بـین كـل شـوطین راحـة لمـدة ) ٣(دقائق مقسمة الى ثالثة اشواط زمن كل شوط ) ٩(
وفـي كـل شـوط مـن هـذه )  Federation international Escrim , 1995,25.(دقیقـة واحـدة 

ان ) ٢٠٠٣الــصفار ،(وقــد لــوحظ فــي دراســة . االشــواط یرتفــع معــدل النــبض وحــسب شــدة االداء 
التــي یكــون فیهــا اللعــب مــن ) دوري المجموعــات(معــدل النــبض یرتفــع فــي مباریــات ســالح الــشیش 

  .دقیقــــــــــــة/ نبــــــــــــضة ١٨٠-١٧٠دقــــــــــــائق لیــــــــــــصل الــــــــــــى حــــــــــــوالي ) ٤(لمــــــــــــسات وبــــــــــــزمن ) ٥(
لــسالح ســیف المبــارزة والتــي تتكــون كـــل ) التــسقیط الفـــردي(امــا فــي مباریــات ) ٢٠٠٣الــصفار ،(

مباراة من ثالثة اشواط فان قـیم اسـتجابة معـدل النـبض بعـد اداء هـذه االشـواط الثالثـة وبعـد فتـرات 
كلة البحـث فـي هي غیر معروفة ومن هنـا بـرزت مـش) المحددة بدقیقة واحدة بعد كل شوط(الراحة 

  : التساؤل اآلتي 

مــا هــي اســتجابة واستــشفاء معــدل النــبض بعــد االداء وبعــد فتــرات الراحــة لألشــواط الثالثــة لمبــاراة 
  سالح سیف المبارزة ؟ 

  هدفا البحث  ٣- ١
الكــشف عــن اســتجابة معــدل النــبض بعــد اداء كــل شــوط مــن االشــواط الثالثــة لمبــاراة التــسقیط  .١

   .الفردي بسالح سیف المبارزة 

  . الكشف عن استشفاء معدل النبض بعد فترات الراحة بین االشواط .٢

  فرضا البحث  ٤- ١
  . توجد فروق معنویة في معدل النبض بین كل شوط والذي یلیه بعد الجهد مباشرة .١

  . توجد فروق معنویة بین قیاسات معدل النبض بعد الجهد مباشرة وبعد فترة الراحة .٢

  مجاالت البحث  ٥- ١
  .المنتخب الوطني العراقي للمبارزة لسالح سیف المبارزة  العبو :المجال البشري  -

ــاني  -  القاعــة الداخلیــة التابعــة لفــرع األلعــاب الفردیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة :المجــال المك
  . بجامعة الموصل 

   ٢٦/٦/٢٠٠٤-٢٥ للمدة من : المجال الزماني  -
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   الدراسات النظریة -٢
   ماهیة المبارزة ١-٢

 بــین متنافــسین یــتم خاللــه اداء حركــات الهجــوم والــدفاع باســتخدام احــد المبــارزة هــي لقــاء
بقــصد الحــصول علــى عــدد مــن اللمــسات فــي ) الــشیش ، ســیف المبــارزة ، الــسیف(انــواع االســلحة 

  ) ٢٠٠٣،٣٠الصفار ، .(زمن محدد حسب نظام البطولة وفق القواعد وشروط محددة 

   نظام بطولة سالح سیف المبارزة٢-٢
بطولـــة لـــسالح ســـیف المبـــارزة علـــى وفـــق القـــانون الـــدولي الجدیـــد یحـــتم علـــى ان نظـــام ال

وهنا یكـون زمـن ) تصفیات المجموعات(الالعبین المشتركین في البطولة اللعب ضمن مجموعات 
لمسات وبعد تصنیف الالعبین یتم اللعب بطریقة خروج ) ٥(دقائق ویكون اللعب من ) ٣(المباراة 

) التـــسقیط الفـــردي(وهنـــا یكـــون زمـــن خـــروج المغلـــوب مباشـــرة ) لفـــرديالتـــسقیط ا(المغلـــوب مباشـــرة 
دقــائق ، یفــصل بــین ) ٣(دقــائق مقــسمة الــى ثالثــة اشــواط كــل شــوط ) ٩(ویــستغرق زمــن المبــاراة 

  . االشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواط راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة دقیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
)Federation international Escrim , 1995,25(  

   اسلوب اللعب بسالح سیف المبارزة ٣-٢ 
 هذا السالح من االسلحة الصعبة في التبارز الن مجال حركته تتسع لكل جسم ویعـد یعد

الجسم كله هدفا یمكن اصابته لذا یجب ان یكـون دفـاع المبـارز واسـعا یـشمل الجـسم كلـه بـالهجوم 
دون ضرورة تحدید اتجاه الهجوم الن الهجـوم والهجـوم المـضاد فـي سـیف المبـارزة متـساویان فعنـد 

من قبل كال الالعبین وفي وقـت واحـد تحتـسب اللمـستان لكـال الالعبـین ویتطلـب هـذا اداء الهجوم 
النوع من االسلحة تدریبا شاقا متواصال كما یحتاج الى قـوة كبیـرة والـى سـرعة فـي االداء ودقـة فـي 
التـصویب والمبـارزة فـي هـذا الــسالح تـتم مـن المـسافات القریبـة والبعیــدة وعلیـه یجـب علـى المبــارز 

 الخذ اللمسات من المناطق القریبة مثل الكـف والـذراع المـسلحة ، الكتـف االمـامي وكـذلك التدریب
الركبــة والقــدم االمامیــة ، والتــدریب ایــضا الخــذ اللمــسات مــن المنــاطق البعیــدة مثــل القنــاع ،الكتــف 

ویختلـف سـالح سـیف المبـارزة عـن سـالحي ) الحـرة(الخلفي ، القدم الخلفیـة، الـذراع غیـر المـسلحة 
شیش والــسیف فــي المواصــفات العامــة وفــي اســلوب اللعــب وقــوانین اللعــب الــذي وضــعه االتحــاد الــ

  ) ١٤٨-١٩٨٨،١٤٧نصیف وعبد علي ،.(الدولي للمبارزة
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   معدل النبض ٤-٢
یعـد قیـاس معــدل النـبض مـن القیاســات المیدانیـة الــسهلة التـي یمكـن ان یقــوم بهـا الالعــب 

س معدل النبض مؤشرا للحالة التدریبیـة لالعـب ولعـل مـا نفسه وكذلك المدرب وعادة ما یعطي قیا
یزیــد مــن اهمیــة هــذا القیــاس فــي المجــال الریاضــي هــو ارتباطــه بكثیــر مــن الوظــائف االخــرى فــي 
الجسم والتي یـصعب علـى المـدرب قیاسـها میـدانیا حیـث یمكـن اسـتخدام درجـات معینـة مـن معـدل 

والتدرج بها ویمكن اجراء قیاس معـدل النـبض فـي القلب لتحدید مقدار شدة الحمل البدني المالئمة 
  -:توقیتات مختلفة منها 

  عند االستیقاظ في الصباح الباكر  .١
  خالل فترة االستشفاء بعد اداء الحمل البدني  .٢
  ) ٥٩-١٩٩٧،٥٨ابو العال وحسانین ،(اثناء اداء الحمل البدني نفسه  .٣

دقیقــة /نبــضة ) ٨٩-٦٠(ویتــراوح معــدل النــبض  لــدى االشــخاص الغیــر متــدربین مــا بــین 
 Tachycardia وتعــرف الزیــادة المــسجلة عــن هــذا بانهــا زیــادة معــدل النــبض  ،فــي وقــت الراحــة

وتظهــر حالــة زیــادة معــدل النــبض هــذه نتیجــة اخــتالل نظــام عمــل القلــب اثنــاء وقــت الراحــة وتبعــا 
 ٦٠اقـل مـن معـدل النـبض (للحالة النفسیة وكذلك في حالة امراض القلب اما ظاهرة بـطء النـبض 

 فـي ظـروف التمثیـل القاعـدي ال سـیمافي وقت الراحة لدى الكثیر مـن الریاضـیین و )  دقیقة/نبضة 
كمــا لــوحظ ظــاهرة بــطء ) عنــدما یكــون القیــاس بعــد االســتیقاظ مباشــرة والجــسم فــي وضــع  الرقــود(

) لتـدریبباسـتثناء اوقـات المنافـسة او ا(القلب لـدى الكثیـر مـن الریاضـین فـي جمیـع اوقـات الیقظـة 
واثبتت بعض الدراسات عدم ظهور هذه الظاهرة لدى بعض الریاضیین في منتـصف طرفـي نهایـة 
الیـــوم وذلـــك عنـــد القیـــاس فـــي الوضـــع الرأســـي وقلـــة معـــدل النـــبض لـــدى الریاضـــیین تقتـــصر علـــى 

 وهذا له اهمیته الصحیة العالیة ، فبالنسبة للریاضي فان مجموع ضربات  ،استعمال عضلة القلب
بالمقارنـــة بغیـــر % ٢٥-١٥ خـــالل االیـــام الخالیـــة مـــن المباریـــات او التـــدریب یقـــل بحـــوالي القلـــب

  ،الریاضي في نفس العمر والجنس وترتبط ظاهرة بـطء القلـب بطبیعـة النـشاط الریاضـي الممـارس
مثال على ذلك نالحظ هذه الظاهرة بوضـوح لـدى الریاضـیین الممارسـین لریاضـة التحمـل كالعبـي 

نبـــضة ) ٥٠-٤٠( المـــسافات الطویلـــة حیـــث یتـــراوح معـــدل النـــبض لـــدیهم مـــا بـــین االنـــزالق وجـــري
دقیقة اما بالنسبة للریاضیین الذین یتدربون على ریاضات تتطلب القوة الممیزة بالسرعة او االداء /

المهــاري او التــي تتطلــب درجــة عالیــة مــن التوافــق العــصبي العــضلي فــان ظــاهرة بــطء القلــب ال 
  : االسترشاد بالمستویات التالیة للحكم على معدل النبض تظهر بوضوح ویمكن 

   Bradycardiaدقیقة یعتبر معدال عادیا / نبضة ) ٦٠(اقل من  -
  دقیقة یعتبر معدال عادیا/ نبضة ) ١٠٠-٦٠( من  -
 Tachycardiaدقیقة یعتبر معدال سریعا / نبضة ) ١٠٠(اكثر من  -

    )٦٤-١٩٩٧،٥٦ابو العال وحسانین ،(     
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   اجراءات البحث -٣
   منهج البحث ١-٣

  .  تم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته لطبیعة البحث 

   عینة البحث ٢-٣

 شــملت عینــة البحــث العبــي المنتخــب الــوطني العراقــي للمبــارزة بــسالح ســیف المبــارزة 
  . مبارزین ) ٤(والبالغ عددهم 

   وسائل جمع البیانات ٣-٣
   القیاسات ١-٣-٣
  اس معدل النبض  قی١-١-٣-٣

تــم قیــاس معــدل النــبض بعــد كــل شــوط مــن االشــواط الثالثــة لمبــاراة ســالح ســیف المبــارزة 
  ) المحــــددة بدقیقــــة واحــــدة(كمــــا تــــم القیــــاس قبــــل انتهــــاء فتــــرة الراحــــة ، ثانیــــة )١٠(مباشــــرة ولمــــدة 

   ، وتـــــم القیـــــاس مـــــن منطقـــــة الـــــشریان الـــــسباتي وتـــــم اخـــــذ ٦×ثانیـــــة وتـــــم ضـــــرب النـــــاتج ) ١٠(بـــــ
  . بالتــــــــــــــدریب الریاضـــــــــــــي بالمبــــــــــــــارزة *قیاســـــــــــــات بمــــــــــــــساعدة اثنـــــــــــــان مــــــــــــــن المتخصـــــــــــــصینال
  ) ٦٠، ١٩٩٧ابو العال وحسانین ،(

   التجربة االستطالعیة ٤-٣
 على نفس الالعبین الـذین سـیتم ٢٥/٦/٢٠٠٤تم اجراء هذه التجربة یوم الثالثاء الموافق 

الالعبـــین علـــى كیفیـــة اجـــراء وكـــان الغـــرض منهـــا هـــو اطـــالع ، تطبیـــق التجربـــة الرئیـــسیة علـــیهم 
  . التجربة لتالفي حدوث االخطاء التي من الممكن ان تقع في اثناء تطبیق التجربة الرئیسیة 

  

  

  

   التجربة الرئیسیة ٥-٣
                                           

*   
  .السید رحیم فالح .١
  .السید زید مكي .٢
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 فـي  الـساعة العاشـرة صـباحا اذ ٢٦/٦/٢٠٠٤اجریت هذه التجربـة یـوم االربعـاء الموافـق 
وتـم اخـذ قیـاس معـدل النـبض بعـد كـل )  مباشـرةخـروج المغلـوب(تم اللعب بطریقة التسقیط الفردي 

  . شوط مباشرة وبعد فترة الراحة من كل شوط 

   الوسائل اإلحصائیة ٦-٣
  .الوسط الحسابي -

  .االنحراف المعیاري -

  .المرتبطة) ت(اختبار  -

  .النسبة المئویة  -

  ) ٢٥٨-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (
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   عرض النتائج وتحلیلها ومناقشتها -٤

  ض النتائج  عر ١-٤
   عرض نتائج معدل النبض بعد كل شوط من األشواط الثالثة للمباراة ١-١-٤

  )١ ( رقم الجدول

  یبین المعالیم االحصائیة لداللة الفروق في معدل النبض بین كل شوط والذي یلیه

  المعالم االحصائیة  )د/ن(معدل النبض 

   ع±  س-  االشواط

الفرق بین 
  الوسطین

النسبة المئویة 
  للزیادة

   ت المحسوبةقیمة

  ١٩.٨٩  ١٧١  الشوط األول

  ٢١.٥٦  ١٨١.٥  الشوط الثاني
٣.٦٥  ٧.٧٩  ١٠.٥*  

  ٢١.٥٦  ١٨١.٥  الشوط الثاني

  ١٦.٢٤  ١٨٦  الشوط الثالث
٢.٦٦  ٢.٤١  ٤.٥*  

ـــــــــد نـــــــــسبة خطـــــــــأ *  ـــــــــوي عن   ). ٢.٣٥(الجدولیـــــــــة ) ت(قیمـــــــــة ) ٣(امـــــــــام درجـــــــــة حریـــــــــة ) ٠.٠٥(معن
  ) ١٩٧٩،٤٥٦الراوي ،(

وجــود فــروق معنویــة مــن معــدل النــبض بــین الــشوط االول والثــاني ولــصالح ) ١(مــن الجــدول یبــین 
) ٢.٦٦(و ) ٣.٦٥(المحــسوبة ) ت(الثـاني وبــین الــشوط الثــاني والثالــث ولـصالح الثالــث حیــث بلغــت قیمــة 

امــا درجــة ) ٢.٣٥(لیــة البالغــة الجدو ) ت(علــى التــوالي وكــل قیمــة مــن هاتــان القیمتــان هــي اكبــر مــن قیمــة 
  .یوضح ذلك) ١(والشكل) ٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ٣(حریة 

  

  

  

  

  

  

160

170

180

190

200

  الشوط الثالث  الشوط الثاني  الشوط األول

یوضح معدل النبض بعد كل شوط من األشواط ) ١(الشكل 
  الثالثة للمباراة
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   عرض نتائج معدل النبض لكل شوط وبعد فترة الراحة بین االشواط ٢-١-٢

  )٢ ( رقم الجدول

  یبین المعالیم االحصائیة لداللة الفروق في معدل النبض بین كل شوط وفترة الراحة

  ةالمعالم االحصائی  )د/ن(معدل النبض 
   ع±  س-  االشواط

الفرق بین 
  الوسطین

النسبة المئویة 
  قیمة ت المحسوبة  لالنخفاض

  بعد الشوط االول
  بعد فترة الراحة

١٧١  
١٣٩.٥  

١٩.٨٩  
١٠.٩٧  ١٨.٤٢  ٣١.٥  ٢٣.١٧*  

  بعد الشوط الثاني
  بعد فترة الراحة

١٨١.٥  
١٤٢.٥  

٢١.٥٦  
١٣.٣١  ٢١.٤٨  ٣٩  ٢٧.٤٤*  

  بعد الشوط الثالث 
        ١٦.٢٤  ١٨٦  *)ال توجد راحة(

  ).٢.٣٥(الجدولیة ) ت(قیمة ) ٣(اما درجة حریة ) ٠.٠٥(معنوي عند نسبة خطا * 

ان هناك فرقا معنویا فـي قیـاس معـدل النـبض یـن القیـاس بعـد ) ٢( رقم  من الجدول یبین
.  التــي أعقبتــه ولــصالح القیــاس قبــل الراحــة) ةدقیقــة واحــد(الــشوط االول مباشــرة وبعــد فتــرة الراحــة 

كما یوجد فرق معنوي بین الشوط الثاني وفترة الراحة ولصالح القیاس قبل فتـرة الراحـة حیـث بلغـت 
الجدولیـــــة ) ت(علـــــى التـــــوالي وهـــــي اكبـــــر مـــــن قیمـــــة ) ١٣.٣١)(١٠.٩٧(المحـــــسوبة ) ت(قیمــــة 

  .بوضوح ذلك ) ٢(والشكل ) ٢.٣٥(

  

  

  

  

  

  

                                           
  .  المباراة تتكون من ثالثة اشواط وفترة الراحة بعد الشوط االول والثاني فقط *

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

  یقة واحدة راحة دق  راحة دقیقة واحدة   الشوط الثالث  الشوط الثاني  الشوط األول

  ١ش

  3ش  2ش

  ٢ر  ١ر

  الشوط= ش
  الراحة=  ر

  االشواط
 

  معدل النبض

  یوضح االنخفاض في معدل النبض بعد فترات الراحة بین االشواط) ٢(الشكل 
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  لنتائج  مناقشة ا٢-٤

ان هنــاك زیــادة معنویــة فــي معــدل النــبض بعــد اداء كــل شــوط ) ١(رقــم  مــن الجــدول یبــین
مباشــرة ، ویعــزو الباحثــان ســبب الزیــادة فــي معــدل النــبض الــى زیــادة تــراكم التعــب لكــل شــوط مــن 
اشواط المباراة ولمجموع اشواط المباراة ،فالزیادة فـي معـدل النـبض فـي كـل شـوط تعتمـد علـى شـدة 

   -: ولتوضیح هذه الحقیقة البد من توضیح النقاط االتیة الشوط

ان فعالیـــة المبـــارزة هـــي مـــن الفعالیـــات الریاضـــیة المتقطعـــة التـــي تعتمـــد علـــى تنـــاوب العمـــل  -
والراحــة لعــدة مــرات وبــشدد مختلفــة ولفتــرات زمنیــة مختلفــة فــي الــشوط الواحــد وان فتــرة العمــل 

لریاضـــي یعتمـــد معظمـــه علـــى مـــصدر الطاقـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن النـــشاط ا) الجهـــد المبـــذول(
اثناء فترات العمل التي تنفذ خالل تراكم فترات العمل العمل مع عـدم ) ATP-PC(الالهوائي 

وجود فترات راحة كافیة الستعادة الشفاء ففترات الراحة التي تعقب فترات العمل هي قصیرة ال 
 وازالــــة حــــامض اللبنیــــك ATP-PCتــــسمح باعــــادة خــــزن مــــصادر الطاقــــة للنظــــام الفوســــفاتي 

)LA.(  
امـا فتـرات ) الحالة المعروفة بنقص االوكـسجین( ان فترات العمل المتكررة اثناء االشواط تمثل -

  .الراحة التي تعقبها فتمثل الدین االوكسیجیني 
 ان نقـــص االوكـــسجین یمثـــل اســـتهالك الطاقـــة الفوســـفاتیة والطاقـــة الناتجـــة مـــن تحلـــل الـــسكر  -

 االوكسجین في حین ان الدین االوكسجیني یمثل فعالیة النظـام الهـوائي الالهوائي بدون وجود
  .وازالـــــــــــة حـــــــــــامض اللبنیـــــــــــك ) ATP-PC(فـــــــــــي خـــــــــــزن مـــــــــــصادر الطاقـــــــــــة الفوســـــــــــفاتیة 

)Fox,1984, 34-35  (  

دقیقـــة (انخفــاض معـــدل النــبض بعـــد فتــرة الراحـــة البالغــة ) ٢(رقـــم مـــن الجــدول یبــین كمــا 
نخفاض هـي غیـر كافیـة السـتعادة مـصادر الطاقـة بـشكل من كل شوط ولكن درجة هذا اال) واحدة

بعملیــة خــزن مــصادر ) مــا قبــل التمــرین(كامــل اذ تــرتبط عــودة معــدل النــبض الــى حالتــه الطبیعیــة 
 والـــدین  a lactacid oxygen deptالطاقــة وتعتمــد علـــى الــدین االوكــسجیني الالالكتـــاني

لنــوع االول هــو المــسؤول عــن اعــادة  وان ا lactacid oxygen deptاالوكــسیجیني الالكتــاني 
 دقیقـــة امـــا النـــوع الثـــاني فهـــو المـــسؤول عـــن ازالـــة  )٣-٢(خـــزن النظـــام الفوســـفاجیني ویـــستغرق 

حامض اللبنیك وهو نوعا مـا بطـئ وقـد یـستغرق الكثـر مـن سـاعة وفـي كـال الحـالتین ونتیجـة لقلـة 
  . الطبیعیــــــة  فتــــــرات الراحــــــة فــــــان ذلــــــك ســــــوف یــــــؤدي الــــــى عــــــدم رجــــــوع النــــــبض الــــــى الحالــــــة 

  ) ١٧٣-١٩٩٣،١٧٢عبد الفتاح وسید ، (
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  االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١-٥

  :على ضوء النتائج التي توصل الیها البحث تم استنتاج مایاتي

  .زیادة معدل النبض زیادة معنویة من شوط الخر .١

لنـبض الـى الحـد هـي غیـر كافیـة العـادة معـدل ا) دقیقـة واحـدة(ان فترات الراحـة بـین االشـواط  .٢
  .الذي یتم فیه استرجاع مصادر الطاقة الى مستواها الطبیعي

ان زیادة قیمة الفرق المعنوي لمقیاس معدل النبض بعد الجهد مباشرة وبعد فترة الراحـة یعكـس  .٣
  .اللیاقة البدنیة للمبارز

  التوصیات٢-٥
  :على ضوء االستنتاجات التي اسفر عنها البحث یوصي الباحثان بما یاتي

  .تنمیة اللیاقة البدنیة الخاصة لالعبي المبارزة على وفق انظمة الطاقة العاملة في الفعالیة  .١

  .تطویر المطاولة الهوائیة لالعبي المبارزة النها تساعد في عودة مصادر الطاقة بشكل سریع .٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر العربیة واالجنبیة

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

فــسیولوجیا ومورفولوجیــا الریاضــي ): ١٩٩٧(ابــو العــال ، احمــد عبــد الفتــاح وحــسانین محمــد صــبحي  . ١
  . ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١وطرق القیاس والتقویم ، ط

التطبیقــات االحــصائیة واســتخدامات ): ١٩٩٩(التكریتــي ، ودیــع یاســین والعبیــدي ، حــسن محمــد عبــد  . ٢
  . الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

  . المدخل الى االحصاء ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل) : ١٩٧٩(لراوي ، خاشع ا . ٣

، مركـز الكتـاب ١طـرق قیـاس الجهـد البـدني فـي الریاضـة ،ط): ١٩٩٨(رضوان ، محمد نـصر الـدین  . ٤
  .للنشر ، القاهرة 

د مـن المتغیـرات تاثیر تكرار مباریات المبارزة بـسالح الـشیش فـي عـد): ٢٠٠٣(الصفار ، زیاد یونس  . ٥
الوظیفیــة والكیموحیویــة والمهاریــة والبدنیــة ، اطروحــة دكتــوراه غیــر منــشور، كلیــة التربیــة الریاضــیة ، 

  . جامعة الموصل 

، ١فــسیولوجیا اللیاقــة البدنیــة ، ط): ١٩٩٣(عبــد الفتــاح ، ابــو العــال احمــد وســید ، احمــد نــصر الــدین  . ٦
  . دار الفكر العربي

فــسیولوجیا التــدریب الریاضــي ، دار ): ٢٠٠٠(لفتــاح ، ابــو العــال احمــد عــالوي ، محمــد حــسن وعبــد ا . ٧
  . الفكر العربي ، القاهرة 

  .، مطابع التعلیم العالي ، بغداد١،ط١المبارزة ،ج): ١٩٨٨(نصیف ، عبد علي واخران  . ٨

   
9- Fox , E. L. (1984): Sports Physiology , 2ed ., Saunders College Publishing , 

Japan .  
10- Federation International Escrime ,(1995): Manuel Del , Educater 

Coronation Des Travaux , Daniael Revenu, D.T.N Adjoint , Edition , 
France. 
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