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 سنة) ١٢-١١(الذكور واالناث باعمار تاثیر جهد هوائي في بعض المتغیرات الوظیفیة على 
  

  ٢م محمد محمود محمد.م                       ١ الرزاق الحسو  ریان عبد.د.م.أ
  

 الملخص
ت الفسیولوجیة ألجهزة الجسم وأعضائه لدى التالمیذ في أثناء الراحة والجهد مـن الواجبـات المهمـة التـي تعد دراسة المؤشرا

 وتقــویم منــاهج التــدریب مــن جهــة أخــرى، ،ینبغــي اإللمــام بهــا لمعرفــة مــدى تطــابق مكونــات الحمــل التــدریبي وقــدرة التالمیــذ مــن جهــة
  : وقد هدفت هذه الدراسة إلى ما یأتي،مجال الدراسة ومعرفة الفروق بین الجنسین في هذه الفئة العمریة 

  .سنة في الراحة) ١٢-١١(الكشف عن قیم بعض المتغیرات الفسیولوجیة لدى التالمذة الذكور واإلناث بأعمار  . ١
  .سنة بعد جهد هوائي) ١٢-١١(الكشف عن قیم بعض المتغیرات الفسیولوجیة لدى التالمذة الذكور واإلناث بأعمار  . ٢
 .الفروق بین القیاسات القبلیة والبعدیة في قیم المتغیرات الفسیولوجیة لكل من الذكور واإلناثالكشف عن  . ٣

 .الكشف عن الفروق بین قیم  التغیر المطلق للمتغیرات الفسیولوجیة للذكور واإلناث  . ٤

یـار العینـة بطریقـة عمدیـة  وقـد تـم اخت،ولغرض التحقق من فروض البحث اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي لمالءمتـه لعینـة البحـث
تلمیـــذًا مـــن الـــصف الخـــامس والـــسادس االبتـــدائي مـــن مدرســـة أبـــي ذر الغفـــاري ) ١٥ (األولـــىشـــملت مجمـــوعتین ضـــمت المجموعـــة 

تلمیذة من الـصف الخـامس والـسادس االبتـدائي مـن مدرسـة أبـي ذر الغفـاري للبنـات ) ١٥( في حین ضمت المجموعة الثانیة ،للبنین
اختبـار جهـد : (استخدم الباحثان االختبـار والقیاسـات وسـیلة لجمـع البیانـات التـي اشـتملت علـى مـا یـأتي . أیضًا في مدینة الموصل 

  ) قیاس بعض متغیرات فسیولوجیة القلب ودرجة حرارة مركز الجسم،هوائي، القیاسات الجسمیة
 هــوائي للبنـات فــي حـین شــمل االختبـار الثــاني  تـضمن الیــوم األول إجـراء اختبــار جهـد،وقـد تـم إجــراء االختبـار فــي یـومین منفــصلین

  . األولإجراء اختبار جهد هوائي للذكور بعد یومین من االختبار 
لوسـطین حـسابیین مـرتبطین ) ت(الوسـط الحـسابي، االنحـراف المعیـاري، اختبـار : (وقد استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائیة اآلتیة 

  )دلة التغیر النسبي معا،وغیر مرتبطین، معادلة التغیر المطلق
  :في ضوء عرض النتائج ومناقشتها تم استخالص مجموعة من االستنتاجات كان أهمها

  .كان للجهد الهوائي أثر واضح في بعض متغیرات فسیولوجیة القلب قیاسًا إلى وقت الراحة  . ١
  اإلناث كان أكثر وضوحًا ولكن في،اشتركت عینتا البحث بوجود أثر واضح في قیمة التغیر المطلق لمتغیر نبضات القلب . ٢

 . بصورة عامة لم تظهر اختالفات معنویة في قیمة التغیر المطلق لبقیة المتغیرات الفسیولوجیة موضع الدراسة . ٣
 

  
  
  
  
  

                                           
 .العراق/موصلجامعة ال/ كلیة التربیة الریاضیة/قسم التربیة الریاضیة  ١
 ٠العراق/مدیریة تربیة نینوى/معهد إعداد المعلمین  ٢
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THE EFFECT OF AN AEROBIC STRESS ON SOME      PHYSIOLOGICAL 
VARIABLES FOR BOTH GENDERS 

 ( 11 – 12 ) YEARS  
Asst .prof. Dr. Rayan Al Hasso       Asst. Lecturer Mohammed. M. Mohammed 

ABSTRACT  
The study of physiological implications of pupils body organs and systems during rest and 

effort is one of the important duties which should be recognized to know the extent of training load 
elements correspondence with the pupils abilities on the one hand and the evaluation of training 
curricula  on the other, and knowing the differences between the two genders of this age category 
under study. The present study aimed to: 
1- Discover the values of some physiological variables during rest of males and females pupils 

aged (11 - 12 ) years. 
2- Discover the differences between pre- and post measurements in the values of physiological 

variables of both males and  females pupils aged ( 11 – 12 ) years. 
3- Discover the pre- and post measurements in the values of physiological variables of both males 

and females. 
4- Discover the differences between males and females in the values of absolute changes of 

physiological variables. 
To verify the hypotheses of the research, the researcher used the experimental method because it 
suits the research sample . The sample was intentionally chosen and included two groups. The first 
group consisted of 15 pupils from fifth and sixth primary class in Abi-Thar Al-Ghafari school for 
boys. The second group consisted of 15 pupils from Abi-Thar Al-Ghafari school for girls in Mosul 
city center. The researcher used tests and measurements to collect data which included: testing an 
aerobic effort, physical measurement, measurement of some physiological variables of heart and 
core temperature. 
The test was conducted within  two separate days. In the first day, an aerobic effort test was 
conducted for girls, after two days , an aerobic effort test was carried out for boys. 
The researcher used the following statistical means: Media, Standard Deviation, T-test for Non-
coefficient media, Absolute change equation, and Percentage change equation. 
In the light of results and discussion , some conclusions were drawn out: 
1- The aerobic effort had a clear influence on the heart physiological variables during rest time. 
2- The two samples showed  a clear influence on the value of absolute change of heart rate 

variables, however it was more obvious in females. 
3- Generally, there were no significant differences in the value of absolute changes of other 

physiological variables under study. 
  : التعریف بالبحث-١
  :  البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

 ذلــك مــن خــالل ویــأتي الوظیفیــة أجهزتــه علــى اإلنــسان الجهــد المختلفــة التــي یقــوم بهــا أنــواع تــأثیر لــم یعــد خافیــاً 
الجهـــود الثمینـــة التـــي قـــام بهـــا علمـــاء كثـــر وعلـــى مـــدى عقـــود مـــن الـــسنین، وكلمـــا ظهـــرت تقنیـــات حدیثـــة لقیـــاس الظـــواهر 

 بــالظواهر الـــسابقة ومحاولــة اكتـــشاف ظـــواهر اإلحاطـــة باســـتغاللها مـــن اجــل والعلمــاءة المختلفـــة قــام البـــاحثون الفــسیولوجی
علـى مـستوى العـالم فسیولوجیة جدیدة والیاتها في الجسم البشري كلما تمكنوا من ذلك ورغـم التطـور الهائـل فـي هـذا المجـال 

 فــي األطفــال الظــواهر الفــسیولوجیة لــدى والســیما بهــم فــي هــذا المجــال  لــم یــزل هنــا فــي بلــدنا نحــاول اللحــاقأننــا إال مالمتقــد
 أو دراســـة الظـــواهر الفـــسیولوجیة المـــصاحبة للجهـــد تأخـــذهمـــراحلهم العمریـــة المختلفـــة، فمـــن المالحـــظ هنـــا ان الحیـــز الـــذي 

ـــة بالدراســـات التـــي تجـــري علـــى البـــالغین مـــناألطفـــالالناتجـــة عنـــه لـــدى  ـــم تلقـــى اهتمامـــا كبیـــرا مقارن ـــر ن الریاضـــیی ل  وغی
ــــدى أن فــــضال عــــن ،الریاضــــیین ــــى المهــــارات الحركیــــة وطــــرق تطویرهــــا ل ــــب الدراســــات ركــــزت عل  كدراســــة األطفــــال اغل
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 موضــوع لألعمــاربعــض الظــواهر الفــسیولوجیة تناولــت  مــن الدراســات التــي أمــا )١٩٩٥، محمــد(ودراســة ) ٢٠٠١عزیــز،(
 بعمــر األطفــالف ودراســة بعــض المتغیــرات الفــسیولوجیة لــدى  استكــشاإن).٢٠٠٣،وآخــرون ،الحــسو(دراســتنا فهــي دراســة 

 ودرجـة dBP)( واالنبـساطي )sBP( وضغط الدم االنقباضـي )HR( سنة لكال الجنسین كمعدل ضربات القلب )١٢-١١(
بعــد الجهــد الهــوائي تعــد  )VE( والتهویــة الرئویــة RR)( ومعــدل التــنفس )TV( االعتیــادي وحجــم التــنفس )Tcore(الحــرارة 

 األعمـار وقـدرات هـذه یـتالءم التمارین والوحدات التدریبیـة بمـا أساسهاورة للوصول الى قاعدة علمیة وظیفیة تبنى على ضر 
 الدراسة ولو بنزر یسیر في المعرفة بهذا االتجاه الذي یتطلب البحث والتقـصي لوضـع نتـائج هـذه الدراسـة إسهامفضال عن 

ـــسیة والتدریبیـــة لهـــذ ـــة التدری ـــة فـــي خدمـــة العملی ـــة العمری ـــى ) ١٢-١١(ه الفئ ـــسین وصـــوال ال  واالنجـــاز األداءســـنة مـــن الجن
  . وحسن التعامل البدني مع هذه الفئةاألفضل

  : مشكلة البحث٢-١
 ومخططـي وواضـعي البرنـامج  المعنیـینأمـام فـي عـدم وضـوح الـصورة العلمیـة الدقیقـة  محلیـاتتحـدد مـشكلة البحـث

ســنة والفــروق )١٢-١١(بان الخــصوصیة الفــسیولوجیة للفئــة العمریــة الــصغیرة البــدني المدرســي كــونهم لــم یــضعوا فــي الحــس
 الجـسم مـن جهـة وتقـویم منـاهج التـدریب والتـدریس للتربیـة أجهـزة بالغة فـي تطـور أهمیةبین الجنسین لهذه الفئة لما لها من 

لباحثـان دراسـة المتغیـرات التـي لـم یـتم ارتـأى الـذا  ،األمثـلالریاضـیة بالـشكل التربیـة الریاضیة لهـذه الفئـة واسـتغالل مفـردات 
  .ة في هذه المتغیرات كاستكشاف لها لهذه الفئواإلناثاالهتمام بها على مستوى القطر فضال عن المقارنة بین الذكور 

   : البحثافهد٣-١
 ١٢-١١ بعمـر واإلنـاث في الراحة وبعد جهد هوائي لـدى الـذكور *) الكشف عن قیم بعض المتغیرات الفسیولوجیة١-٣-١

  .سنة
ولوجیة في الراحـة وبعـد الجهـد  في قیم التغیر المطلق لهذه المتغیرات الفسیواإلناثالكشف عن الفروق بین الذكور ٢-٣-١

  .هوائيال
  : البحث اضفر  ٤-١
 واإلنــاثهــوائي لــدى الــذكور بــین الراحــة وبعــد جهــد  لوجیة مــاهنــاك فــروق معنویــة فــي قــیم بعــض المتغیــرات الفــسیو ١-٤-١

  . سنة)١٢-١١(بعمر 
 بعمـر واإلنـاثبـین الـذكور  جهـد هـوائي مـاغیرات الوظیفیـة فـي الراحـة وبعـد هناك فروق معنویة في قیم بعض المت٢-٤-١
  . سنة)١٢-١١(
   : مجاالت البحث ٥-١
 ذر الغفــاري االبتدائیــة للبنــین والبنــات للــصف الخــامس والــسادس أبــيعینــة مــن تالمیــذ مدرســة :  المجــال البــشري ١-٥-١

  . سنة)١٢-١١( بأعماردائي االبت
  .٢٠٠٧/ ١٤/٣ ولغایة ٢٨/٢/٢٠٠٧:ألزماني المجال ٢-٥-١
 .كلیة التربیة الریاضیة/ ملعب جامعة الموصل : المجال المكاني ٣-٥-١
  :  النظري والدراسات السابقةاإلطار -٢

                                           
  :المتغیرات الفسیولوجیة (*) 

١. HR تعني معدل نبضات القلب Heart rate  

٢. sBP  ضغط الدم االنقباضيSystolic Blood Pressure 

٣. dBP  ضغط الدم االنبساطي Blood Pressure Diastolic 
٤. Tcore درجة حرارة مركز الجسم Core temperature  
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  : االطار النظري١-٢
 هـو عــدد أونبـضات القلــب فـي الدقیقــة معــدل نـبض القلــب هـو عــدد  : Puls Rate(PR) معـدل ضــربات القلــب -١-٢

 غیــر األشــخاصد فــي /ن)٨٠-٦٠( ویكــون معــدل نــبض القلــب الطبیعــي بــین ،المــرات التــي یخفــق فیهــا القلــب فــي الدقیقــة
 مجهود بدني معین تحدث تغیرات وظیفیـة للقلـب لیـستطیع أداءوعند ).Bowers & Fox , 2001, 205-206.(المدربین 

زیـادة كـل  إذ یـتم ذلـك عـن طریـق  هذا المجهـودألداء والمواد الغذائیة O2حتیاجاتها المتزایدة من  العضالت العاملة باإمداد
 الراحـة بعوامـل عـدة منهـا أثنـاءویرتبط معدل نبض القلب فـي ،)Divid, 1978,199(دم من الناتج القلبي وسرعة سریان ال

 كمـا یزیـد ، عنـه لـدى الكبـاراألطفـالالقلبـي لـدى  ویزید معدل النـبض اإلنسان حجم الجسم، ظروف معیشة ، الجنس،العمر
 نبـضات عـدد أنالـى ) Rathe & Klioze(ویـذكر ).٢٠١، ٢٠٠٠ ،عـالوي وعبـد الفتـاح( عنـه لـدى الـذكور اإلنـاثلـدى 

د ولـــدى االطفـــال /ن 130)( یبلـــغ أشـــهر )٦(د ولـــدى االطفـــال بعمـــر / ن)(140 حـــدیثي الـــوالدة یبلـــغ األطفـــالالقلـــب لـــدى 
 ســنوات یبلــغ 8 االطفــال بعمــر أمــاد /ن )103( ســنوات یبلــغ 6د وبعمــر / ن)110(د وبعمــر ســنتین / ن)115(بعمــر ســنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى االطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر / ن)100( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ )10(د ول   د تقریبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا/ ن)95( ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات یبل
)Rathe & Klioze,2001,3. ( ویـنخفض)HR(اذ یــنخفض معـدل النــبض ، فـي الراحــة مـع تقــدم العمـر لــدى االطفـال 

 , Rowland(  ســــنة)5-15( األعمــــاربــــین  د مــــا/ ن)10-20( مــــنBasal Heart Rate) BHR (األساســــي
 أعلـىات قلـب قـصوى  والبالغین فان لالطفال معدل نبضلألطفال األقصىات القلب ل نبضوعند مقارنة معد).2005,116

  ).Shi,2002,26-31(د وینخفض هذا المعدل مع زیادة العمر/ ض)220-195(مقارنة بالبالغین تتراوح ما بین 
   :Blood Pressureضغط الدم  ٢-١-٢

 )Herlihy & Maebius,2003,307"( الدمویــةاألوعیــةالقــوة التــي یــسلطها الــدم علــى جــدران  "بأنــهیعــرف ضــغط الــدم 
)Shier et al,2003,363.( الـدم ینـدفع بـصورة أن إذ الجـسم المختلفـة أنـسجةوهذه القوة التي تدفع بالدم للوصول الـى كـل 

اذ یــدفع الــدم مــن منــاطق الــضغط العــالي باتجــاه منــاطق الــضغط  ...ألبطینــي الــضغط المنــتج مــن الــتقلص  تــسببأساســیة
 Martini( نـسبة الجریـان تتناسـب طردیـا مـع انحـدار الـضغط أخـر وبمعنـى أسـرعالواطئ وكلما زاد الضغط كان الجـدران 

etal,2001,702-703.( الــدرة القلبیـة الواحــدة فنجـده متذبــذب بــین أثنـاءوضـغط الــدم علـى جــدران الـشرایین غیــر ثابـت فــي 
  ).١٨٩، ١٩٨٨ ،سالمة( ارتخاء البطینأثناء انقباض البطین ومستوى منخفض في أثناءمستوى عالي في 

ویتناســـب معهمـــا ویـــذكر ) PR( الطرفیـــة أووالمقاومـــة المحیطـــة ) CO( ضـــغط الـــدم بعـــاملین همـــا النـــاتج القلبـــي ویتـــأثر
)Seely,1998 ( ـــدم  أو الطرفیـــة وان الزیـــادة أوهـــو حاصـــل ضـــرب النـــاتج القلبـــي فـــي المقاومـــة المحیطیـــة بـــان ضـــغط ال

 BP) (Seely et al( النقــصان فــي أوتــؤدي الــى الزیــادة ) HR,S.V( النــاتج القلبــي بعاملیــه أو) pr(النقــصان فــي 
ینقـبض البطـین ویطلـق ز عندما .ملم )120(وفي الدورة الجهازیة یصل معدل الضغط االبهري المرتفع الى ).1998,680,

 عنـد ئبـقز .ملـم )80(ویـصل معدلـه المـنخفض الـى ) sBP) Systolic Blood Pressureعلیـه ضـغط الـدم االنقباضـي 
 dbp) Distolic Blood Pressure ) (Silverthorn et alانبـساط البطـین ویطلـق علیـه ضـغط الـدم االنبـساطي 

,2001,448.(  
ویـدعى اقـل  ...ألبطینـي ضـغط یـسلطه الـدم خـالل قمـة الـضخ أعلى بأنهالضغط االنقباضي ) Vander(ویعرف 

 حـسب )bp(وتتفـاوت قـیم ) .Vander et al ,1998,408( بالـضغط االنبـساطي ألبطینـيضـغط للـدم یحـدث قبـل الـضخ 
 بطـول مـدة ریتـأث والتمارین الثابتة والمتحركة كمـا ،نوع المجهود وشكله اذ تختلف عند استخدام التمارین الهوائیة والالهوائیة

 )االطفـال والبـالغین( فضال عن اختالفه بین الفئات العمریة المختلفـة ،الجهد وقصرها والظروف الجویة المحیطة بالریاضي
  ).١٩٩٤،١٦٠ ،شلش(

  : عوامل هي ةوتتحكم في قوة ضغط الدم ثالث
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 ٦٠

  .ویتمثل بدرجة مطاطیة عضلة القلب وقوتها: القلب  . ١
 .عد في ضخ الدم واستمراریة بسالسةمطاطیتها التي تساوتتمثل بدرجة :  الدمویة األوعیة . ٢
  )٢٣٦-٢٣٥، ٢٠٠٢ ،زیتون( .زوجتهویتمثل بكمیته ول: الدم . ٣
   : Core Temperature(Tcore)درجة حرارة مركز الجسم ٣-١-٢
 ،ة وتختلــف فــي منــاطق الجــسم المختلفــة درجــ)37( بــصورة عامــة ثابتــة عنــد نحــو اإلنــسانتبقــى درجــة حــرارة مركــز جــسم "

عــــــداي "(األبــــــرد مــــــن درجــــــة حــــــرارة المــــــستقیم ویكــــــون الكبــــــد هــــــو الجــــــزء االدفــــــأ والجلــــــد هــــــو أوطــــــأفدرجــــــة حــــــرارة الفــــــم 
 درجــــــــة حــــــــرارة غیــــــــر یعــــــــد درجــــــــة )٣٧(وكــــــــل اخــــــــتالف لدرجــــــــة حــــــــرارة مركــــــــز الجــــــــسم عــــــــن ").١٩٨٧،٢٩٠وحنــــــــا،
 نــوعین همــا درجــة حــرارة  هنــاكأن نعــرف أن یجــب اإلنــسان حــرارة جــسم أنــواعولكــي نمیــز ).Sarad,1986,256("طبیعیــة

 درجــة حــرارة المركــز تــشمل حــرارة إن "Larryودرجــة حــرارة ســطح الجــسم ویــذكر الحجــار نقــال عــن ) TCore(مركــز الجــسم 
 درجــة حـرارة ســطح أمـا ،لإلطـراف المنـاطق العمیقــة مـن الكتـل العــضلیة ، الــدماغ، الداخلیـة للـبطناألحــشاء ، الـرئتین،القلـب
 تحت الجلدیة والمناطق الضحلة من العضالت وتتـراوح درجـة حـرارة سـطح الجـسم واألنسجةجلد فتشمل ال) السطحیة(الجلد 

  ).١٩٩٤،٨الحجار، (")34-23(ما بین 
 مـن درجـة حـرارة بـاقي أوطـأ تكـون األطـرافوتختلف حرارة مناطق الجسم المختلفة باختالف حاالتها الوظیفیة فدرجة حـرارة 

وتعـد درجـة حـرارة المحـیط واحـدة مـن ).٥٦٠، ١٩٧٢الهاللـي، ( الریاضـة أثنـاءنهـا  ماعلـي الجـسم فـي الراحـة وتكـون أقسام
 تنخفض كثیرا عـن معـدل درجـة الحـرارة المثالیـة أو المختلفة وذلك عندما ترتفع وأعضاءه الجسم أجهزة المهمة في التأثیرات

ارة المحــیط التـي تــنعكس بــدورها علــى  علــى اتــزان واسـتقرار حــر واألعـضاء األجهــزة المعتدلـة نتیجــة العتمــاد وظـائف هــذه أو
 Hypolhalamos)( مركــز فــي تحــت المهــاد (Tcore)ویــسیطر علــى ).١٥، ٢٠٠٤ ،ألنعیمــي(درجــة حــرارة مركــز الجــسم 

مركز یدعى مركز التنظیم الحراري الذي یعمل علـى معادلـة الحـرارة المفقـودة والمكتـسبة وعنـدما یكـون عـامال فقـد واكتـساب 
ویـتم تحـسس الحـرارة مـن تحـت المهـاد عـن طریـق الحـرارة والبـرودة تـة، رجـة حـرارة مركـز الجـسم ثابقـى دالحرارة متـساویان تب

 وكـذلك مـن خـالل ارتفـاع او انخفـاض درجـة حـرارة الـدم التـي یكتـسبها األخـرى الجـسم وأقـسام المخاطیـة واألغشیةفي الجلد 
سة جــدا لتغیــرات درجــة حــرارة الــدم لحــد یــصل الــى مــن الجــسم وعنــد مــرور الــدم الــى تحــت المهــاد ینبــه مــستقبالت فیــه حــسا

 الــنقص ویحــافظ جــسم الرجــل العــاري عنــدما یتعــرض الــى محــیط ذي درجــة حــرارة أو ســواء بالزیــادة ئویــةم درجــة )0.01(
م ویتـساوى عنـد ذلـك مـا یولـده الجـسم الـساكن مـن حـرارة مـع مـا یفقـده °37م علـى درجـة حـرارة ثابتـة  °)31-28(تتراوح بین

 لتنظــیم أخــرىلطرق الفیزیاویــة االعتیادیــة وهــي التوصــیل والنقــل والحمــل، دون الحاجــة الــى اللجــوء الــى أي فعالیــة منهــا بــا
ویــسمى هــذا المــدى الحــراري المــریح وفیــه الیحتــاج الجــسم الــى التعــرق او االرتجــاف لیحــافظ علــى ) التعــرق (حــرارة الجــسم 

م لتمــتعهن 33°-25 مــن الرجــال تتــراوح مــا بــین أوســعضــمن حــدود وتــشعر النــساء عــادة براحــة حراریــة .ثبــات حــرارة الجــسم
 معـدل سـرعة االیـض إن كمـا أجـسامهنبطبقة دهنیة تحت جلد دهن تحمیهن من الحرارة الواطئة وتمنع تـسرب الحـرارة مـن 

  ).٥٦٥-١٩٧٢،٥٦٣ ،الهاللي( من الرجال فال یولدن حرارة كبیرة أوطأ لدیهن األساسي
  : الجهد الهوائي ٤-١-٢

 یهـــدد قـــدرات الجـــسم أولجهـــد بـــشكل عـــام هـــو اســـتجابة الجـــسم العامـــة وغیـــر المحـــدودة تجـــاه أي عامـــل یربـــك ا
ــداخلي   )٢٠٠٥ ،محمــد توفیــق( الجهــد الهــوائي فیعرفــه أمــا.)Sherwood,2004,709(التعویــضیة للحفــاظ علــى توازنــه ال

ـــه ـــه النظـــام الهـــوائي هـــو المـــسیطبأن ـــى الجـــسم الـــذي یكـــون فی ـــة  الحمـــل الواقـــع عل ـــد الجـــسم بالطاق  ،محمـــد توفیـــق(ر لتزوی
 وبهـذا یمكـن ،لـألداء الطاقة الالزمـة إلنتاج باألوكسجینوفي هذا النوع من الجهد تلجأ العضلة الى االستعانة ).٢٠٠٥،١٧

 الریاضــیة مــن هــذا النــوع األنــشطة بظهــور التعــب ویطلــق علــى اإلحــساساالســتمرار فــي العمــل العــضلي لمــدة طویلــة قبــل 
 كمیـة بأقـصىوتقاس القدرة الهوائیـة .ومشابههاحمل الهوائي وتتمثل بجمیع مسابقات المسافات الطویلة والدراجات  التأنشطة
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 ٦١

ـــــة معینـــــة األوكـــــسجینمـــــن  ـــــستطیع الجـــــسم اســـــتهالكها خـــــالل وحـــــدة زمنی  األقـــــصى هـــــو االســـــتهالك االوكـــــسجیني أو ی
vo2max).(أوضــحوقــد ،)٢٠٧، ٢٠٠٣ ،عبــد الفتــاح ونــصر الــدین Williams,1979" (الطاقــة المتولــدة فــي النظــام إن 

 واسـتخدام مـادة إنتـاجفیما یخـص ) LA(أللبنیكوحامض )ATP-PC( كفایة من النظامین الفوسفاجیني األكثرالهوائي هي 
ATP  5خــالل %  80بعــد دقیقتــین مــن الجهــد ولكــن النــسبة تــزداد الــى % ٥٠إلــى تــصل األوكــسجینوان نــسبة اســتهالك 

  ).Williams,1979,17("في ساعة واحدة%  98دقائق بعد الجهد والى 
) ,Fahay et al( یـشیر اذ الطاقـة المختلفـة یـتم بـشكل متـداخل خـالل العمـل البـدني أنظمـة عمل إن القول وبجدر

 ولكـن شـدة التمــرین ومدتـه همـا اللتـان تحـددان نظــام ، عمـل معـینألداء الطاقــة الـثالث أنظمـةبـان الجـسم یـستخدم نموذجیـا 
  )Fahay et al ,2003,52(.دالطاقة السائ

  :الدراسات المشابهة ٢-٢
   Swaminathan et al (1996)دراسة  ١-٢-٢

  "إندیانا في جنوب األصحاءاستجابة السعة الهوائیة والقلبیة التنفسیة للتمرین لدى االطفال "
 األعمـارعمر من هـذه سنة وقسمت العینة لكل ) ١٤-٧ (بأعمار األوالدمن ) ٤٨(من البنات و) ٤٧(شملت عینة البحث 

 وتــم اخــذ القیاســات  treadmillوتــضمن االختبــار العمــل الــشدید المتــدرج علــى الحــزام المتحــرك  إنــاث) ٦(ذكــور و) ٦(
  : وبعده وهيوأثناءه قبل الجهد اآلتیةالوظیفیة 

  .قیاس التهویة الرئویة -
 .قیاس سرعة التنفس -
 .قیاس معدل ضربات القلب  -

سـاعة وبزاویـة انحـدار صـفر درجـة وتـزداد سـرعة /كـم) ٢(لـى الحـزام المتحـرك بـسرعة  الطفـل عوتـضمن االختبـار سـیر
 الحـد الـذي الیـتمكن الطفـل بعـده مـن إلـى درجـة كـل ثـالث دقـائق ٢.٥ساعة كل دقیقة وتـزداد زاویـة االنحـدار /كم١الجهاز 

نـت نتـائج القیـاس قبـل الجهـد وكایقـة، دق  )١٢-٨( مـن األكثـرالجري وصمم االختبـار بحیـث الیـتمكن االطفـال مـن العمـل 
  :تيأسنة كما ی) ١١(وبعده لالطفال بعمر 

  بعده  قبل الجهد  بعده  قبل الجهد  المتغیرات  االناث  الذكور
HR ٢٠٦  ٩٧  ٢١٢  ١٠٨  
RR ٦٣  ٢٦  ٦٥  ٢٣  
VE ٤٤  ٦  ٥١  د/لتر٦.٥  

Swaminathan et al,1996,114-115)(  
ــدني األساســیة المحــددات"Rutenfrarz et al ,(1986)دراســة ٢-٢-٢ ــة والتنفــسیة لالنجــاز الب ــة الوعائی  القلبی

 بأعمـار متـدربین أطفـالكانـت هـذه الدراسـة دراسـة طولیـة علـى   :"سنة خالل التدریب البدني الـشدید) ١٧-١٢ (لألعمار
ل تمثــ) Monark( تــم قیــاس المتغیــرات بعــد جهــد شــدید علــى الدراجــة الثابتــة نــوع ، ســنوات(5) ســنة واســتمرت لمــدة (12)

 ، واط(169) وصـل مقـدار المقاومـة الـى أن واط وتزایـد هـذا الـرقم مـع اسـتمرار االختبـار الـى (40)بتثبیت مقاومة مقـدارها 
 (12) مــع تقــدم العمــر وكانــت قــیم المتغیــرات بعــد الجهــد بعمــر إعادتــهوتــم تــسجیل القــیم العلیــا النتــائج االختبــار الــذي تمــت 

  :یأتيسنة كما 
  

  
HR 197 
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 ٦٢

RR 49 
SBP 160  
DBP 76   
VE 107.3 

VO2 59.5 
rutenfrarz et al , 1986,275)(  

 أثنــاء  فــي النــشاط البــدني علــى متغیــرات معــدل نــبض القلــبتــأثیر" Forsstorm et al ,(1986)دراســة  ٣-٢-٢
  "سنوات) ٧( بأعمارلمدارس  اأطفالاالختبارات المتعلقة بالنبض على 

 نـشیطین بـدنیا وغیـر نـشیطین أطفالفي السیطرة على معدل القلب بین  الكشف عن االختالفات إلى البحث هدف
  . خاملین١٣٠ طبیعیین و ١٠ نشیط و ١٢ سنوات تم تقسیم االطفال الى ٧ بأعمار طفال ٣٥وتكونت عینة البحث من 

د وكــل دقیقــة یتواصــل االختبــار / ض٨ ذاتیــا بــصورة خطیــة وبواقــع تزایــدي مقــداره واســتخدمت الدراجــة الثابتــة بحمــل متزایــد
  .حتى التعب

لـثالث اختبـار لـم تختلـف بـصور ة ملحوظـة لـدى المجـامیع  معدل ضـربات القلـب فـي بدایـة االأنواستنتج الباحث 
  )(Forsstorm et al ,1986,141 . كان متساویا لدى المجامیع الثالثاألقصىوان معدل ضربات القلب 

   : البحثإجراءات -٣
    : منهج البحث١-٣

  . التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث استخدم الباحثان المنهج
 ســنة ممثلــة بتالمیــذ الــصفین الخــامس والــسادس االبتــدائي مــن مدرســة ١٢-١١العینــة عمدیــة بعمــر  :  عینــة البحــث٢-٣
 لكـل منهمـا ١٥وتلمیـذه بواقـع تلمیـذ ) ٣٠(ینـوى وتكونـت العینـة مـن لبنین والبنات في محافظـة ن لالغفاري االبتدائیة بي ذرأ

یبـــین مواصـــفات عینـــة ) ١(رقـــم  التكـــون التلمیـــذات قـــد بلغـــن ظهـــور الطمـــث والجـــدول أنیتمتعـــون بـــصحة جیـــدة وروعـــي 
  .البحث

 BSA  كغم/الوزن  سم/ الطول   سنة/العمر  اإلحصائیةالمعالم 
  ناثإ  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

  ١.٢٦  ١.٢٨  ٤٠.٥  ٣٣.٧٦  ١٤٣  ١٤٢  ١١.٤  ١١.٥  س  
  ٠.١٢  ٠.٢٣  ٧.٢٠  ٧.٤١  ٤.٧٣  ٩.٣٧  ٠.٣٠  ٠.٢٧  ع±

  ٩.٥٢  ١٧.٩٦  ١٧.٧٧  ١٩.٦٢  ٣.٣٠  ٦.٥٩  ٢.٦٣  ٢.٣٤  ف
  : التصمیم التجریبي ٣-٣

 مــــن مجموعــــة تجریبیــــة وهــــو تــــصمیم ذو أكثــــراســـتخدم الباحثــــان تــــصمیم المجموعــــات المتكافئــــة الــــذي یتــــضمن 
  ).١٩٩٠،١٥٩داؤد وعبد الرحمن، (لألخرى ضابطة أحداهماتین تجریبیتین مجموع

  :  المستخدمة في البحثاألجهزة ٤-٣
 .كندي المنشأ Vacumedجهاز سبایرومیتر لقیاس وظائف الرئة نوع  •
 .جهاز قیاس ضغط الدم صیني المنشأ •
 .محرار طبي رقمي لقیاس درجة حرارة مركز الجسم یاباني المنشأ •
 .األذن لقیاس معدل نبضات القلب یتحسس عن طریق شحمة Cateyeجهاز  •
 .كندي المنشأ Vacumedمحرار لقیاس درجة حرارة المحیط والرطوبة النسبیة نوع  •
 .٤ من الثانیة عدد ١/١٠٠ ألقربساعة توقیت الكترونیة یدویة تقیس  •
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 ٦٣

 .سماعة طبیة  •
 . كندي المنشأDetectoجهاز قیاس الطول والوزن نوع  •
  .ختبار والقیاس واالستبیان وسائل للحصول على بیاناته*استخدم الباحث اال :جمع البیانات وسائل ٥-٣
وهــو جهــد هــوائي یهــدف الــى  :  لقیــاس مــستوى اللیاقــة البدنیــةRockport  اختبــار المــشي الــسریع ركبــورت١-٥-٣

العینــة لجهــد هــوائي  لبیــان مــدى صــالحیة * تــم عــرض االختبــار علــى مجموعــة مــن الخبــراء إذ)V02Max(الوصــول الــى
  ).Adams,2002,143-144(فضال عن صالحیة هذا االختبار للصغار والكبار 

یقف التلمیذ عند خط البدایة في مضمار الملعـب ویطلـق مـن قبـل مـساعدین وعنـدها یقـوم التلمیـذ بالمـشي  :وصف االختبار
مراعــاة قیامنــا بتحفیــز التالمیــذ بعــدم م ویحتــسب زمــن ذلــك الجهــد مــع )1609( مــایمكن لمــسافة میــل واحــد بأســرعالــسریع 

  . القیاسأجهزةالتلكؤ وبعد انتهاء التلمیذ من الجهد یجلس على كرسي قرب خط النهایة وقرب 
   :والمورفولوجي القیاسات الجسمیة ٢-٥-٣
   : قیاس الطول والوزن١-٢-٥-٣
  .سم0.5  ألقرب قیاس الطول -
  . كغم0.2 ألقرب قیاس الوزن -
  )BSA(السطحیة للجسم  المساحة ٢-٢-٥-٣

 )٨٥، ٢٠٠٥،محمد توفیق(. SA=(high)0.725 *(weight)0.42*(0.007184) اآلتیةوتم حسابها من خالل المعادلة 
  : القیاسات الفسیولوجیة ٣-٥-٣
ذو الـشاشة الرقمیـة وذو متحـسس یالمـس ) Cateye(تـم باسـتخدام جهـاز  )د/ن( قیاس معدل نبضات القلـب ١-٣-٥-٣

  .الرقمیةنقل النبضات منها الى الشاشة  ویاألذنشحمة 
  )ز.ملم( قیاس ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي ٢-٣-٥-٣

   .Shygmomanometerتم باستخدام السماعة الطبیة وجهاز قیاس ضغط الدم الزئبقي 
   قیاس درجة حرارة مركز الجسم ٣-٣-٥-٣

 صـوتیة مـن المحـرار بعـد حـوالي دقیقـة یـسحب رةإشـاوتمت بوضع بصلة المحـرار تحـت اللـسان مـع غلـق الفـم وعنـد سـماع 
  ).Cyton,1980,886( درجة كعامل تصحیح عند القیاس من الفم 0.6 إضافةالمحرار وتقرا الدرجة وروعي 

  :الفحص الطبي ٦-٣
 الجهـــاز الـــدوري التنفـــسي أمـــراض مـــن ســـالمة العینـــة مـــن للتأكـــد عینـــة البحـــث أفـــراداجـــري الفحـــص الطبـــي علـــى 

  .*ل جهد االختبار وقد اجري الفحص من قبل طبیب مختص واستعدادها لتحم
   : التجارب االستطالعیة٧-٣

                                           
  الخبراء *
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  
 –  

 
 .هراوي التعلیمي، نینوىشاهر خلف احمد، بورد طب وجراحة عامة، مستشفى الز .د *
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 ٦٤

  :یأتيتنوعت التجارب حسب هدفها وكما 
  :تالمیذ بواقع ثالثة من كل جنس لغرض) 6( على أجریتوقد  : لتحدید تعلیمات االختبار وتسلسله) ١(تجربة١-٧-٣
  . االختبارأداء صورة واضحة عن كیفیة إعطاء -
  .األجهزة العینة وعدم الفهم لهذه عمر المستخدمة في االختبار بسبب حداثة واألجهزة تالف بین المختبرین إیجاد -
ي  المــستخدمة فــاألجهــزة مــن صــالحیة عمــل التأكــدحیــث تــم  :  وصــالحیتهااألجهــزةتحدیــد كفــاءة ) ٢(تجربــة  ٢-٧-٣

  .المناط بهالقیاسات وكفایتها وكذلك تثبیت فریق العمل كل حسب الواجب 
 تجربـة اسـتطالعیة متكاملـة علـى سـتة تالمیـذ مـن عینـة بـإجراءقـام الباحثـان  :لتالفي معوقـات العمـل) ٣(تجربة  ٣-٧-٣

 مـن التسلـسل المنطقـي لقیاسـات البحـث واختبـاره التأكـد وهـدفت هـذه التجربـة الـى واإلنـاثالبحث بواقع النصف لكل الذكور 
 التالمیــذ فــي أداء فــي تطبیــق واجبــاتهم ومعرفــة الــزمن الــذي یــستغرقه )ملحــق ( اعدوللتعــرف علــى كفایــة فریــق العمــل المــس

  .التجربة الرئیسة الحقا 
  :  التجربة النهائیة٨-٣

 لمجموعـة ١٤/٣/٢٠٠٧ و اإلنـاث لمجموعـة ١٢/٣/٢٠٠٧ اختبار الجهـد الهـوائي فـي یـومي بإجراءام الباحثان ق
قـت االختبـار مـن الـساعة العاشـرة صـباحا وحتـى الثانیـة عـشر ظهـرا الذكور وعلى مضمار ملعـب جامعـة الموصـل وكـان و 

  %. 30م والرطوبة النسبیة  °22.22 وكانت درجة حرارة
  :  القیاسات القبلیة١-٨-٣

  : تمت في حالة الراحة وتضمنت
 .قیاس الطول  •
 .قیاس الوزن •
 .قیاس الحرارة •
 .BSAقیاس  •
 .Hrقیاس  •
 .sBPقیاس  •
  .dBPقیاس  •
  : دیةالقیاسات البع٢-٨-٣

  :اآلتیة العینة من تطبیق اختبار روكبورت مباشرة قیست المتغیرات أفرادبعد انتهاء كل فرد من 
 .قیاس الحرارة •
 .Hrقیاس  •
 .sBPقیاس  •
 .dBP قیاس  •
 .حساب الوقت لكل محتبر •
   الوسائل االحصائیة ٩-٣

  :اآلتیة اإلحصائیةتم استخدام الوسائل 
 .الوسط الحسابي •
 .االنحراف المعیاري •

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  " سنة١٢-١١تاثري جهد هوائي يف بعض املتغريات الوظيفية على الذكور واالناث باعمار "
 

 ٦٥

 .للعینات غیر المرتبطة) ت(تباراخ •
 .معامل االختالف •
  )٣١٠-١٠١، ١٩٩٩التكریتي والعبیدي، (.لعینتین مرتبطتین )ت(إختبار •

  :معادلة التغیر المطلق 
 . القیمة القبلیة–القیمة البعدیة لالختبار= التغیر المطلق •
 Dimintrion et al) ١٠٠)*يألبعـــداالختبـــار / االختبـــار القبلـــي–ألبعـــدياالختبـــار =(معادلـــة التغیـــر النـــسبي •

 تــم اســتخدام معادلــة التغیــر المطلــق عنــد مقارنــة االختبــارات البعدیــة مــع بعــضها الــبعض وذلــك إذ(2002,261-262,
وقــد تمـــت معالجــة البیانـــات ) القیــاس القبلـــي( للمتغیـــر فــي ظـــرف الراحــة األساســیةكــي نعبــر عـــن الفــرق بداللـــة القــیم 

  .13 إصدار minitab اإلحصائیةباستخدام الحزمة 
  : عرض النتائج ومناقشتها -٤
واإلنــاث ین القبلــي والبعــدي فــي قــیم المتغیــرات الفــسیولوجیة لكــل مــن الــذكور ســالفــروق بــین القیا عــرض نتــائج ١-٤

  ومناقشتها
   :واإلناث لذكورلالفروق بین القیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة  عرض نتائج ١-١-٤
     :لذكورلالفروق بین القیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة عرض نتائج  ١-١-١-٤

          
 المرتبطة بین القیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة  t(یبین المعالم اإلحصائیة وقیم)٣(الجدول 

  للذكور
   

  ع±  ع± 
t  

       

       
       
       

  ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة أقل من ** 
  ١٤بدرجة حریة  ، ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة أقل من * 
قیاسـین القبلـي والبعـدي للجهـد الهـوائي المنجـز للـذكور وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین ال :مایـأتي) ٣( من الجدولبینیت

-(المحــسوبة ) t(،إذ كانــت قــیم ألبعــدي القیــاس وكانــت جمیعهــا لمــصلحة)). HR،sBP dBP، Tcore((للمتغیــرات اآلتیــة 
علـــــى ) ٠.٠٠٣ ،٠.٠٢٦ ، ٠.٠٠١ ، ٠.٠٠١(لي،عنـــــد نـــــسبة احتمالیـــــةعلـــــى التتا) ٣.٦٥ ،٢.٤٩- ،٨.٠٩- ،١٣.٣٥

  .التتالي أیضاً 
  :لإلناثالفروق بین القیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة عرض نتائج ٢-١-١-٤

المرتبطة بین القیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة ) (tیبین المعالم اإلحصائیة وقیم  )٤(الجدول 
  لالناث

   
  ع±  ع± 

t  
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  ٠.٠١معنوي عند مستوى داللة أقل من ** 
  ١٤بدرجة حریة   ، ٠.٠٥معنوي عند مستوى داللة أقل من * 

  :مایأتي ) ٤( من الجدول بینیت
ــــ • ــــي والبعــــدي للجهــــد الهــــوائي المنجــــز وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنوی ــــین القیاســــین القبل ــــة لإلنــــاثة ب  للمتغیــــرات اآلتی

))HR،sBP ، dBP .(( إذ كانــــت قــــیم ،ألبعــــديوكانــــت جمیعهــــا لمــــصلحة القیــــاس )t ( المحــــسوبة)-١٢.٨٩، -
  .على التتالي أیضًا ) ٠.٠٢٥، ٠.٠٠١,٠.٠٠١(عند نسبة احتمالیة ، على التتالي ) ٢.٥٠- ،١٣.٠٣

إذ ) Tcore( لمتغیــرلیــست هنــاك فــروق ذات داللــة معنویــة بــین القیاســین القبلــي والبعــدي للجهــد الهــوائي المنجــز لإلنــاث •
  .)٠.٠٧٩(عند نسبة احتمالیة ، ) ١.٩٠(المحسوبة ) t(كانت قیمة 

  :واإلناث لذكورلمجموعتي البحث االقیاسین القبلي والبعدي في قیم المتغیرات الفسیولوجیة مناقشة نتائج ٢-١-٤
نالحــظ أن للجهــد الهــوائي المنجــز تــأثیرًا فــي المتغیــرات الفــسیولوجیة ) ٤-٣(مــن خــالل نتــائج القــیم فــي الجــدولین 

فبــاالطالع علــى النتــائج المتعلقــة بــالمتغیرات الفــسیولوجیة نالحــظ أن عینتــي البحــث مــن .موضــوع الدراســة لعینتــي البحــث 
وأن هذه التغیـرات ناتجـة عـن )) HR،sBP ، dBP((فروق معنویة في كل من االطفال الذكور واإلناث اشتركتا في وجود 

اآللیـــات التـــي تحـــدث عنـــد أداء التمـــارین التـــي تعمـــل علـــى رفـــع مـــستوى األداء للجهـــازین الـــدوري والتنفـــسي لیقابـــل الجهـــد 
أن ) عبــد الفتــاح(قـد ذكــر و . ومــن المعــروف أن هــذه اآللیـات متداخلــة فیمــا بینهــا وأن الواحـدة منهــا تتعلــق بــاألخرى،المبـذول

 إذ یقــوم الجهــاز التنفــسي بتــوفیر األوكــسجین للــدم وتخلیــصه مــن ثــاني ،الجهــازین الــدوري والتنفــسي یعمــالن كوحــدة واحــدة
، عبـدالفتاح .( ویقوم الجهاز الدوري بتوجیـه الـدم المحمـل باألوكـسجین والمـواد الغذائیـة إلـى أنـسجة الجـسم،أوكسید الكاربون

ن االرتفـاع فیـه بعـد أداء الجهـد البـدني الهـوائي افیعتقد الباحث) HR(ا فیما یخص معدل ضربات القلب أم،)٣٩١ ، ٢٠٠٣
 وهــذا مــا یــستدعي التزایــد فــي متطلبــات األوكــسجین المنقــول مــن الــرئتین إلــى أنــسجة ،خــصوصًا یتطلــب دورانــًا دمویــًا كبیــراً 

وقــد . الــسمبثاوي والباراســمبثاوي المــؤثرین فــي نــبض القلــب إذ تــرتبط زیــادة نــبض القلــب بعمــل الجهــازین . الجــسم العاملــة 
أن كمیــــة الــــدم التـــي یــــضخها القلــــب فـــي أثنــــاء التمــــارین تتغیـــر لتقابــــل زیــــادة حاجـــة العــــضالت إلــــى ) عبــــد الفتـــاح(ذكـــر 

ث  فـإن التغیــر الـذي یحــد،هـي المتحكمـة فــي نـبض القلــب) SA node( ونظـرًا لكــون العقـدة الجیبیــة األذینیـة ،األوكـسجین
ویعــد نــشاط الجهــازین الــسمبثاوي والباراســمبثاوي هــو العامــل الــذي یــؤثر فــي . یرجــع إلــى العوامــل المــؤثرة فــي هــذه العقــدة 

) node AV(والعقـدة األذینیـة البطینیـة) node SA( وعند أداء التمـارین فـإن اسـتثارة العقـدة الجیبیـة األذینیـة ،نبض القلب
 وتــــصل ألیــــاف الـــسمبثاوي إلــــى القلــــب بواســــطة األعــــصاب ،ادة نــــبض القلــــببوســـاطة الجهــــاز الــــسمبثاوي تــــؤدي إلــــى زیـــ

والعقــدة األذینیــة البطینیــة )  SA node(التــي تنبــه كــًال مــن العقــدة الجیبیــة األذینیــة) Accelerator Nerves.(المــسرعة
)AV node (انقبــاض عــضلتهدة قــوةوتفــرز نهایــة هــذه األلیــاف النــورابینفرین الــذي یــؤدي إلــى زیــادة نــبض القلــب وزیــا  
خـالل التمـارین الریاضـیة تـزداد نبـضات القلـب خـالل " :إلى أنه) ,.Javorka et al(كما أشار ).٤٠٧ ،٢٠٠٣عبدالفتاح (

توقف التحفیز غیر الودي وزیادة التحفیز الودي على القلب وهذا یؤدي إلى زیادة نـبض القلـب وحجـم الـضربة حتـى یغطـي 
  .)Javorka etal.,2003 , 1("حتیاج الطاقة للعضالت العاملةا

دقیقـــة بتـــدریبات األركـــاض الفتریـــة ) ١٣(أن العمـــل بنـــشاط بـــدني متوســـط لمـــدة ) Williams(وأظهـــرت دراســـة 
 Williams et(دقیقـة / ضـربة ) ١٤٠-١٣٠(ب مـابین سـنوات مـن األوالد جعـل معـدل نبـضات القلـ) ١٠(ألطفال بعمر 
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al., 2000 , 171  ( منیة نفسها التي استغرقها العمل الهوائي لعینـة بحثنـا والتـي بلـغ متوسـطها وهذا مایتطابق مع المدة الز
  .دقیقة) ١٣.٨١(الحسابي 

أما الفرق الحسابي في معدل نبض القلـب بـین الـذكور واإلنـاث فـي هـذه المرحلـة العمریـة فیعـود إلـى الفـرق فـي حجـم القلـب 
 األطفـال بدراسـة علـى) Shephard(نقـًال عـن ) ,.Rowland et al(وهـذا مـا أكـده ، بـین الـذكور واإلنـاث فـي هـذا العمـر 

 Chest(سنة والتي وثقت القیمة المطلقة المخمنة لمتوسط حجم القلب بواسطة جهاز تصویر أشـعة الـصدر) ١٣-٩(بعمر
radiograph(، إذ بلــغ عنــد األوالد)وبــانحراف ) ٣ ملــم٣٥٦( أمــا عنــد اإلنــاث فبلــغ ،)٧٧±(وانحــراف معیــاري ) ٣ ملــم٣٧٩

) كغـم٤٠(سـنة بـوزن) ١٢(أن الـوزن المتوقـع للقلـب للـذكور واإلنـاث بعمـر ) ,.Scholz et al(كما سـجل ).٦٩ ±( ريمعیا
 , Rowland et al., 2000)(غـم١٦٠(أما اإلناث بالوزن نفسه فكان وزن القلـب لـدیهن نحـو ) غم١٦٨(كان للذكور هو 

ــدم كنــاتج قلبــي لــدى اإلنــاث اكبــر مــن الــذكو ) HR(وهــذا مــا یــستدعي زیــادة فــي ،)9 ر لیكــافئ المتطلبــات المتكافئــة مــن ال
)Co ( كما یـذكر .لكال الجنسین)Rowland ( أنـه بعـد عمـر)(یكـون معـدل النـبض األساسـي )  سـنوات١٠BHR ( أسـرع

   .)Rowland , 2005,117(اإلناث مقارنة بالذكوردقیقة لدى / نبضة ) ٥-٣(بحدود 
المـــصاحب ) Co(الزیـــادة الحاصـــلة فیــه إلـــى زیـــادة النــاتج القلبـــي ان أمــا ضـــغط الـــدم بــصورة عامـــة فیعـــزو الباحثــ

مــع زیــادة معــدل نبــضات القلــب نتیجــة للمــؤثرات العــصبیة ) SV(للتمــرین مــن خــالل زیــادة حجــم الــدم المــدفوع فــي الــضربة 
  .والهرمونیة 

 الــذي یرافقـــه توســع فـــي )Co(لــك إلـــى أن الزیــادة فــي النـــاتج القلبــي ان فیعــزو الباحثـــ) sBP(أمــا ضــغط الـــدم االنقباضــي 
ــة  وعلــى الــرغم مــن هــذا التوســع فإنــه . الــشرایین وتقلیــل المقاومــة فــي العــضالت الهیكلیــة العاملــة وزیادتهــا فــي غیــر العامل

بقولـٍه أن الزیـادة فـي ضــغط ) Jardins(وهـذا مـا أشــار إلیـه . الیكفـي لمعادلـة ضـغط الـدم والرجـوع بــه الـى حالتـه الطبیعیـة 
  :ث بسبب الدم الشریاني تحد

  .لتحفیز الودي ا ) ١
 .زیادة الناتج القلبي  ) ٢
 .التقلص الوعائي لألوعیة الدمویة في مناطق العضالت غیر العاملة  ) ٣

 Co2 هـو زیـادة عملیـات األیـض نتیجـة الجهـد المبـذول ومـا یـصاحبها مـن زیـادة إنتـاج أیـضاوقد یكون سـبب ذلـك 
) Aortic arch(الموجــودة  فــي القــوس األبهــري ) Baroreceptors(  واســتجابة مــستقبالت الــضغطpHوحامــضیة الــدم 

) Pco2(المتحســـــسة لزیـــــادة الـــــضغط الجزئـــــي لثـــــاني أوكـــــسید الكـــــاربون ) Chemoreceptors(والمـــــستقبالت الكیمیاویـــــة 
أن المـستقبالت الكیمیاویـة تعمـل علـى المحافظـة علـى التـوازن ) Seeley( إذ یذكر ،وزیادة حامضیة الدم) Po2(وانخفاض 
ویــؤدي ذلــك إلــى اســتثارة وزیــادة نغمــة الجهــاز ، فــي الــدم ) +H(و) Co2(ویــزداد تركیــز ) Po2(عنــدما یــنخفض الجــسمي 

التــي تــؤدي إلــى زیــادة الــضغط الــدموي الــشریاني لزیــادة جریــان الــدم الــى الــرئتین ) vasomotor tone(القلبــي الوعــائي   
) dBP( زیــادة ضـغط الــدم االنبــساطي أمـا)O2).(Seeley , 1998 , 682(وزیـادة أخــذ ) H(+و ) Co2(للـتخلص مــن 

أن زیــادة ) Stolt et al., 2000(نقــًال عــن ) Shie( فقــد تعــزى إلــى زیــادة نــشاط األعــصاب الــسمبثاویة إذ یــذكر ،القلیلــة
تنـتج مـن زیـادة نـشاط األعـصاب الـسمبثاویة المـزودة للـشرایین فـي ) Peripheral resistance(المقاومة الوعائیة الطرفیـة 

إذ وجد في دراسـته علـى مجموعـة مـن أطفـال یتمیـزون بالمطاولـة ارتفاعـًا ، ) Vascular beds(بكات الشعریة الدمویة الش
 وجـود فـرق معنـوي فـي زیـادة الـضغط االنبـساطي سـبب ىوقـد یعـز ) Shie , 2002 , 71. (فـي ضـغط الـدم االنبـساطي 
فــاض درجــة حــرارة الجلــد التــي أدت بحــسب اعتقادنــا إلــى زیــادة التعــرق الــذي أدى إلــى انخالــى مــابین الراحــة وبعــد الجهــد 

قـد تكـون الـسبب فــي ارتفـاع ضـغط الـدم إذ أنـه أحــد ) Peripheral Vasoconstriction(حـصول تـضیق وعـائي جلـدي 
) ٢٨(إن انخفــاض درجــة حــرارة المحــیط عــن الحــرارة المثالیــة : بقولــه ) الحجــار(أســباب ارتفــاع ضــغط الــدم وهــذا مــا أكــده 
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 ممـا ینـتج عنـه زیـادة فقـدان الحـرارة مـن ،یة سوف یؤدي إلـى زیـادة الفـرق بـین درجتـي حـرارة الجلـد وحـرارة المحـیطدرجة مئو 
یق الوعـائي للجلــد والــذي یالتــض وهـذا یــؤدي إلـى ، كمـا أن درجــة حـرارة الجلــد سـوف تــنخفض،خـالل عملیتــي الحمـل واإلشــعاع

وقــد یكــون ســبب ذلــك أیــضًا ظهــور الهرمــون المــضاد ) ١٠ ،١٩٩٤، الحجــار.(ة جریــان الــدم فــي المنطقــة الجلدیــةینــتج عنــه قلــ
الـذي یظهـر كاسـتجابة لتنـاقص حجـم الـدم أو الزیـادة فـي تركیـز أوزموتـك ) ADH) (Antidiuretic Hormone(لإلبالـة 
فـي ) Angiotensin) (ANGII(الـدم أو اسـتجابة ثانویـة لوجـود هرمـون ) الضغط االزموزي أو التنافذي للبالزمـا(لبالزما 

  :والذي یطرح من الجزء الخلفي من الغدة النخامیة ومن وظائفه.الدورة الدمویة 
  .تقلص وعائي طرفي یؤدي إلى رفع ضغط الدم  -
 .یحفز على الحفاظ على الماء في الكلیتین  -
وهــذا الهرمــون یظهــر فــي الــدم بعــد طــرح أنــزیم ) Angiotensin) (ANGII(یمنــع تنــاقص حجــم الــدم وكــذلك هرمــون  -

وطریقــة إفــرازه هــي عــن . یین بواســطة خالیــا متخصــصة فــي الكلیــة اســتجابة لتنــاقص فــي ضــغط الــدم فــي الكلیــة الــرن
 ،  فـي األوعیـة الدمویـة الـشعریة فـي الرئـة ANGII الـذي هـو بـروتین ینـتج بوسـاطة الكبـد إلـى ANGIطریق تحویـل 

 :ن وظائفه  الذي هو الهرمون الفعال ومANGII  الى ANGIبواسطة أنزیم المحور للـ 
 یحفز الناتج القلبي ویؤدي الى تقلص الشرینات الذي بدوره یرفع ضغط الدم  -
 )٦٧ ، ٢٠٠٥، محمد توفیق ( مرات اكبر من التأثیر المنتج عن طریق النورایبنیفرین) ٨-٤(هوANGIIتأثیر -

) .Wernstedt et al(أكـده   وهـذا مـا،كما أن الجهد المستخدم كان جهد مطاولة وهو یعـد ذا تـأثیر حجمـي فـي القلـب
ولكـن مـن ،)Wernstedt et al ., 2002 , 23.( فـي القلـبألحجمـيتعـد المطاولـة مـن الفعالیـات ذات التـأثیر : " بقولـه 

 االنقباضـي واالنبــساطي وأن مثــل هــذه النتــائج نالــضغطیخـالل مالحظــة نتــائج بحثنــا تبـین لنــا أن هنــاك زیــادة فـي كــل مــن 
 والفعالیـات ذات الـشدة األجـسام مثـل فعالیـة كمـال ،ات التأثیر في حمل الضغط على القلبتتطابق مع تأثیرات التمرینات ذ

 ألإذ ذكروا أن هنـاك دراسـات أشـارت إلـى أن كـًال مـن ) . Serneri et al(و ) ,.Modesti et al( وهذا ماأكده ،القصوى
)Angiotensin  II(   ANGII والـــ  )Endothelin- 1 (ET- 1 ین التــي تــشكل حمــل الــضغط   یفــرز خــالل التمــار
)Preesure Load ( على القلـب)Serneri et al ., 1999 , 57-67) (Modesti et al., 2000 , 976-985(، وكـذلك

یــزداد ضــغط الــدم ازدیــادًا خطیــًا مــع الزیــادة الحاصــلة فــي النــاتج القلبــي وهــذه الزیــادة تــأتي مــن خــالل التــأثیرات العــصبیة 
ولكـن ،)٤٥ ،١٩٩٤ ،الحجـار.( تـأثیره فـي الـضغط االنبـساطينأكثـر مـ فـي الـضغط االنقباضـي  ویؤثر التمرین،والكیمیائیة

فـي اختبـارات علـى ) Rowland (أشـار إذ ،قد تحصل زیادة في الضغط االنبساطي أیضًا نتیجـة الجهـد البـدني أو التمـرین
عـن قیمـة %) ٤٠(ط االنقباضـي الـى إلى ارتفـاع قیمـة الـضغ) Cycle(أو الدراجة الثابتة ) Treadmill(الشریط المتحرك 

 نقـًال عـن )Rowland(كمـا یؤكـد ،)Rowland , 2005 , 118.(الراحـة بینمـا وجـد تغیـرًا قلـیًال فـي الـضغط االنبـساطي 
)Gumbiner & Gutgesell ( فــي وصـفه االســتجابات القلبیــة الوعائیـة لـــ)ســنة عنــد أدائهــم ) ١٨-٩(طفــًال بعمـر ) ١٨

دقــائق أنهمــا وجــدا ارتفاعــًا بالــضغط االنقباضــي مــن ) ٣(مــن الــشدة القــصوى ولمــدة %) ٣٣(بــشدة ) Handgrip(لتمــرین 
ملــــم زئبــــق إلــــى ) ٣±٦٤( وكــــذلك ارتفاعــــًا بالــــضغط االنبــــساطي مــــن ،ملــــم زئبــــق) ٦±١٢٨(ملــــم زئبــــق إلــــى ) ٤±١١٥(
عمقــة لكــي یــتم وأن مثــل هــذه النتــائج تحتــاج إلــى دراســات میدانیــة م،)Rowland ,2005 , 130. (ملــم زئبــق) ٤±٧٦(

وجـود فـرق  عـدم نالحظ ) ٥(الجدول في ) Tcore(وبمالحظة نتائج درجة حرارة مركز الجسم .التعرف على أسباب حدوثها 
فلم یظهر فـرق معنـوي مـابین ، ) ١.٩٠(المحسوبة لإلناث ) t(إذ كانت قیمة ، ) ٠.٠٥(معنوي عند مستوى داللة أقل من 

 Thermal center(باحثــــان ذلــــك إلــــى كفایــــة عمــــل مركــــز التنظــــیم الحــــراري ویعــــزو ال، القیاســــین القبلــــي والبعــــدي 
regulation ( والذي یـنظم معادلـة الحـرارة المفقـودة ، وتشتیت الحرارة بما لم یدع مجاًال لدرجة حرارة مركز الجسم لالرتفاع

ل مركز التنظـیم الحـراري فـي والمنتجة الضروریة للمحافظة على درجة حرارة مركز الجسم بشكل ثابت یسیطر علیها من قب
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 ٦٩

بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد ظهـر فـرق .)Hypothalamus ()Morhous & Miller , 1963 , 216(تحـت المهـاد 
ان إلـــى الـــذي یعـــزوه الباحثـــ) Tcore( ســـبب انخفـــاض ،بعـــد الجهـــد) Tcore( ألمتغیـــر فـــي للـــذكور ) ٤(معنـــوي فـــي الجـــدول 

دم ارتفــاع درجــة حــرارة المحــیط ممــا زاد فــي آلیــة الفقــد الحــراري بالوســائل التعــرق الــذي أصــاب األطفــال نتیجــة الجهــد وعــ
 والحمـــــل الحـــــراري Conduction والتوصـــــیل Radiationإذ تفقـــــد الحـــــرارة بآلیـــــات فیزیاویـــــة هـــــي اإلشـــــعاع . (المختلفـــــة

Convection والتبخیر للماء من الجلد وممرات التنفس evaporation).(Mcardle et al., 1981 , 334(   
  :  ومناقشتهالمتغیرات الفسیولوجیةالذكور واإلناث في قیم التغیر المطلق لالفروق بین عرض نتائج ٢-٤
  :لمتغیرات الفسیولوجیة الذكور واإلناث في قیم التغیر المطلق لالفروق بین عرض نتائج ١-٢-٤

 التغیر المطلق نسبةو  قیمین الذكور واإلناث في حتمالیة ب واال، لعینتین مستقلتینtیبین المعالم اإلحصائیة وقیمة  )٥(الجدول 
  والنسبة المئویة للمتغیرات الفسیولوجیة 

   
  ع± 

  ع± 
 

t  


         

         
         


         

  ٢٨بدرجة حریة ،٠.٠٥ معنوي عند مستوى داللة أقل من  *                        ،٠.٠١معنوي عند مستوى داللة أقل من ** 
  : في قیم التغیر المطلق للمتغیرات الفسیولوجیة واإلناثمناقشة نتائج الفروق بین الذكور ٢-٢-٤

بــین الــذكور واإلنــاث فــي قــیم التغیـــر ) ٠.٠٥(وجــود فــرق معنــوي عنــد مــستوى أقــل مــن ) ٥(مــن الجــدول بــین یت
دقیقــة بینمــا بلغــت فــي / ضــربة ) ٣٦.٧(إذ بلغــت قیمــة التغیــر المطلــق للــذكور ، ) HR(المطلــق لمعــدل ضــربات القلــب 

أمـا بقیـة قـیم التغیـر المطلـق للمتغیـرات الفـسیولوجیة األخـرى فقـد أظهـرت النتـائج أنـه لـیس .دقیقـة / ضـربة ) ٥١.٣(اإلناث 
. علـى التتـالي ) ٠.٥٦٠-، ٤.٨٧ ،٢٠.٧٣: (إذ كانت فـي الـذكور كـاآلتي) sBP ، dBP، Tcore(رق معنوي في هناك ف

  ).٠.٣٥٣- ،١٣.٤٢ ،٤.٨٩ ،٠.٣٠٤ ،٨.٨، ٢٢.٥٣(یر المطلق على التتالي أما في اإلناث فكانت قیم التغ
 إلــى أن ،ســنة) ١٢-١١(إلنــاث بعمــر بــین الــذكور وا) HR(ان ظهــور فــرق معنــوي لقیمــة التغیــر المطلــق لـــ ویعــزو الباحثــ

أن معــدل انخفــاض النــبض لــدى : " بقولــه ) Rowland(اللیاقــة البدنیــة لــدى اإلنــاث أقــل منهــا عنــد الــذكور، وهــذا ماأكــده 
فـضًال عـن أن حجـم قلـب األنثـى ، األوالد أسرع من البنات ویعود سبب ذلك إلى مستوى اللیاقة البدنیة األعلـى لـدى األوالد 

) BHR(یكـون معــدل النــبض األساســي ) ســنوات١٠(بأنــه بعـد عمــر ) Rowland( إذ ذكــر ،جــم قلـب الــذكرأصـغر مــن ح
وقد وجـد بعـض البـاحثین أن ) Rowland , 2005 ,117.(دقیقة لدى اإلناث مقارنة بالذكور/ نبضة ) ٥-٣(أسرع بحدود 

-٩(فـي دراسـة علـى األطفـال مـابین أعمـار  ف،هناك فرقًا فـي معـدل ضـربات القلـب بعـد التمـرین  مـابین األطفـال والبـالغین
سنة وجدوا أن استشفاء معدل ضربات القلب لـدى األطفـال أكثـر حـدة للهبـوط ممـا هـو ) ٢١-١٧(وبالغین بعمر سنة ) ١٢

 ویعـود سـبب االنخفـاض الـسریع لمعـدل نـبض القلـب لـدى األطفـال إلـى الجهـاز العـصبي الباراسـمبثاوي الـذي ،لدى البـالغین
وأن معــدل انخفــاض النــبض لــدى األوالد أســرع مــن البنــات ویعــود ســبب ذلــك إلــى .ن ذلــك مقارنــة بالبــالغین  عــمــسئوالیكــون 

إذ حقق األوالد زمن الجهـد بأقـل وقـت قیاسـًا الـى ،)Rowland , 2005 , 127.(مستوى اللیاقة البدنیة األعلى لدى األوالد 
 وهـذا یعنـي أن ،البیوت وقد یكّن أقل نشاطًا بـدنیًا مـن األوالد حیث أن البنات یعشَن حیاة محافظة ویقبعَن في ،وقت البنات
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 ٧٠

وعنـدما یكـون الجهـد ، )Swaminathan et al., 1996 , 115-117.(البیئـة االجتماعیـة قـد تلعـب دورًا أكثـر أهمیـة فیهـا
ل قلبــي أكبــر موحــدًا لكــال الجنــسین یعنــي أن متطلبــات النــاتج القلبــي یكــون متــساویًا ومــن ثــم ســتكون هنــاك حاجــة إلــى عمــ

  .لإلناث لإلیفاء بمتطلبات الجهد الهوائي 
التي لم یظهر فرق معنـوي بـین ) sBP ، dBP،Tcore(أما بقیة قیم التغیر المطلق للمتغیرات الفسیولوجیة األخرى 

ن نــشاط  عینــة البحــث ذكــورًا وٕاناثــًا بــسبب عــدم بــدء التغیــرات الجنــسیة الناتجــة عــأفــرادالجنــسین فیهــا فقــد تعــزى إلــى تــشابه 
إذ أن هـذه ، سنة أي في مرحلـة مـا قبـل البلـوغ ) ١٢-١١(الهرمونات الجنسیة ومایتبعها من تغیرات فسلجیة بهذه األعمار 

  . فروق معنویة في هذه المتغیراتدوال توج، الدراسة أثبتت أنه بهذه األعمار الیوجد اختالف یذكر بین الذكور  واإلناث
  

  :  والتوصیاتاالستنتاجات -٥
  : في ضوء عرض النتائج ومناقشتها تم استخالص االستنتاجات اآلتیة  : االستنتاجات١-٥
 .كان للجهد الهوائي أثر واضح في متغیرات فسیولوجیة القلب مقارنة بوقت الراحة  . ١
 .بصورة عامة لم تظهر اختالفات معنویة في متغیر درجة حرارة مركز الجسم لكال الجنسین  . ٢
ود أثــر واضــح فــي قیمــة التغیــر المطلــق لمتغیــر نــبض القلــب ولكــن فــي اإلنــاث كــان أكثــر اشــتركت عینتــا البحــث بوجــ . ٣

 .وضوحًا 
بصورة عامـة لـم تظهـر اختالفـات معنویـة فـي قیمـة التغیـر المطلـق لمتغیـري ضـغط الـدم ولكـن فـي اإلنـاث كانـت قیمـة  . ٤

 .الضغط االنبساطي أكثر وضوحًا 
 فـي متغیـر درجـة حـرارة مركـز التغیـر المطلـق بـین الـذكور واإلنـاثبصورة عامـة لـم تظهـر اختالفـات معنویـة فـي قیمـة  . ٥

  .الجسم
  : التوصیات ٢-٥
إقامــة دورات تأهیلیــة لمعلمــي المرحلــة االبتدائیــة ومــدربیهم لتعــریفهم وتــدریبهم علــى كیفیــة قیــاس المتغیــرات الفــسیولوجیة  . ١

    .لغرض التعامل مع جهد األطفال من خاللها وحسب العمر والجنس 
 ،وفیر األجهــزة التقنیــة الخاصــة بقیــاس المتغیــرات الفــسیولوجیة الســتعمالها مــن قبــل معلمــي المرحلــة االبتدائیــةضــرورة تــ . ٢

 .ومدربي المراحل العمریة الصغیرة 
توجیه االهتمام نحو إعادة تخطیط وٕاعـداد البـرامج الریاضـیة للمرحلـة االبتدائیـة علـى وفـق أسـلوب علمـي یهـئ للتالمیـذ  . ٣

 .كیًا وبدنیًا ووظیفیًا وعلى وفق القیم الوظیفیة للمرحلة العمریة والجنس النمو المتكامل حر 
 . ومن مراحل عمریة مختلفة للطفولة، وعلى عینات كبیرة،إجراء دراسات مشابهة ومعمقة لهذه المرحلة . ٤
 . إجراء دراسة مقارنة بین الجهد الهوائي والجهد الالهوائي وتـأثیرهما في المتغیرات الفسیولوجیة . ٥
  .األطفال خصوصًا األعمار وعلى عینات مختلفة ،راء دراسات مشابهة باستخدام اختبارات ذات شدة مختلفةإج . ٦
إجراء دراسات مشابهة على أجهزة الجسم األخرى لمعرفة تأثیر الجهد الهـوائي فیهـا وحـسب العمـر والجـنس وخـصوصًا  . ٧

 .األطفال 
 .یة بعضها ببعض وأثرها على هذه المراحل العمریة إجراء دراسات للتعرف على ارتباط المتغیرات الفسیولوج . ٨
 .دراسة تأثیر الجهد الهوائي على متغیرات البحث باختالف البیئة الحراریة والرطوبة النسبیة  . ٩

 
  :  العربیة واألجنبیةالمصادر

 واســتخدامات الحاســوب اإلحــصائیةالتطبیقــات ) ١٩٩٩( حــسن محمــد عبــد ، ودیــع یاســین والعبیــدي،التكریتــي •
 . جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة،بحوث التربیة الریاضیةفي 
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االســتجابات الوظیفیــة والعــضلیة بعــد عــدو المــسافات الطویلــة فــي ) ١٩٩٤(، یاســین طــه محمــد علــي،الحجــار •
 . جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة،)غیر منشورة( دكتوراه أطروحة ،الجو الحار والمعتدل

تـــأثیر تـــدریبات األشـــبال فـــي بعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة ) "٢٠٠٣ (وآخـــرون ،لـــرزاقا  ریـــان عبـــد،الحـــسو •
 .٣٣ العدد ،٩ المجلد ،مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة" وبعض المتغیرات الوظیفیة

 ، دار عمــار للنــشر، مبــادئ فــي التــشریح والفــسیولوجیااإلنــسان بیولوجیــا إلــىمــدخل ) ٢٠٠٢( عــایش ،زیتــون •
 ٤ط ،األردن -عمان 

 . القاهرة، دار الفكر العربي،فسیولوجیا الریاضة) ١٩٨٨ (إبراهیم بهاء الدین ،سالمة •
 مؤسـسة المجلـس العربـي ، العـاماألعـضاءالدراسات العملیة في علم وظائف ) ١٩٩٤( صبحي عمران ،شلش •

 .األردن ، عمان،للعلوم والطب والتكنولوجیا
 ١ دار الفكر العربي، ط،ب والریاضةفسیولوجیا التدری )٢٠٠٣( العال أبو ،عبد الفتاح •
 .فسیولوجیا اللیاقة البدنیة، دار الفكر العربي) ٢٠٠٣( احمد ، ونصر الدین، العال احمدأبو ،عبد الفتاح •
 مدیریـة دار الكتـب للطباعـة ،األول الجـزء ،علـم الفـسلجة )١٩٨٧( فـؤاد شـمعون ، محیـسن حـسن وحنـا،عداي •

 .والنشر جامعة الموصل 
ـــد الفتـــاح،سن محمـــد حـــ،عـــالوي • ـــو ، وعب ـــدریب الریاضـــي) ٢٠٠٠( العـــال احمـــد أب  دار الفكـــر ،فـــسیولوجیا الت

  ٢ ط، القاهرة،العربي
 أداء لجهاز الـدوران قبـل والمورفولوجياالستجابات الفسیولوجیة )  ٢٠٠٥( محمد توفیق عثمان ،محمد توفیق •

 .جامعة الموصل،  التربیة الریاضیة  كلیة،)غیر منشورة( دكتوراه أطروحة ،جهدین هوائي والهوائي وبعدهما
اثر ظاهرة الحمل الزائد ودرجة الحرارة المرتفعـة فـي بعـض متغیـرات ) ٢٠٠٤( عبداهللا إبراهیم نشوان ،ألنعیمي •

 . جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة،)غیر منشورة( دكتوراه أطروحة ،الجهاز المناعي
 ١ ط،٢ ج، البغدادیةاألدیب مطبعة ،يفسلجة الجهاز العصب) ١٩٧٢( صادق  ،الهاللي •
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