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   ملخص:

االختالفات في التطور الوظ�في خالل فترة ما قبل سن معرفة تهدف الدراسة إلى 
تمارس  )سنة14-11العینة من مجموعة من المراهقین ( ةتكون وعل�ه البلوغ،

استخدمنا  ومجموعة ثان�ة من المراهقین غیر الر�اضیینالنشاZ البدني المدرسي 
أثناء الراحة،  (عند هذه الفئةالتجر�بي لدراسة االستجا[ات الفسیولوج�ة  المنهج

[عد الحصول على نتائجنا، توصلنا إلى  )وأثناء التمر�ن وأثناء االستعادة
الوظ�في لدg  استنتاجات تؤfد التأثیر اإلیجابي للنشاZ البدني على عمل�ة التطو�ر

المراهقین، حیث وجدنا نوعین من االستجا[ات الفسیولوج�ة المساهمة في 
المعلمات التي تمت دراستها والتي تسمح [التمییز بین مرحلتین أساسیتین في فترة 

 )سنة حیث14-13)سنة و الثان�ة هي(12-11الفترة األولى هي( ما قبل البلوغ، 
مو تساعد في تخط�E برامج التدر�ب �عfس هذا التصنیف تفاصیل fل فترة ن

) 14-11واألحمال البدن�ة المناس[ة لتسر�ع العمل�ات التنمو�ة لدg المراهقین (
 سنة.

  بن ز�دان حسین :حث المرسلاال0
houcine.benzidane@univ-
mosta.dz 

Keywords: 
Physical load, 

moderate 

intensity, 

physiological 

indicators 

 Abstract  
This study aims to shed light on differentiations in functional 

development during the pre-pubertal period and to define the role of 

physical activity in accelerating this development process.. Our sample 

consists of a first group of adolescents (11-14 years old) practicing 

physical activity in the school setting and a second group of non-

athletic teenagers of the same age group. as FC, VO2, CV, lactic acid, 

blood pressure, After obtaining, analyzing and interpreting our results, 

our study goes on to conclusions confirming the positive impact of 

physical activity on the process of functional development in 

adolescents, period as am: the first period is that of (11-12 years) and 

the second is that ( 13-14 years). This classification reflects the 

particulars of each developmental period assisting in the planning of 

training programs and appropriate physical loads for the acceleration of 

developmental processes in our adolescents (11-14years). 
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І–  :مقدمة  

إن التر�qة البدن�ة والر�اضة تشارك في تكو�ن التالمیذ وترقیتهم في مختلف الجوانب       
النفس�ة والترqو�ة واالجتماع�ة وغیرها، وqوصفها مادة تعل�م�ة f[ق�ة المواد األكاد�م�ة 

ل األخرg خالل المرحلة التعل�م�ة، حیث ینظر إلیها تشارلز بیوتشر على أنها جزء متكام
من التر�qة العامة ومیدان تجر�بي  هدفه تكو�ن مواطن الئr من الناح�ة البدن�ة، العقل�ة، 
االنفعال�ة واالجتماع�ة وذلك عن طر�r ألوان من النشاطات البدن�ة اختیرت fبرامج 

). على حسب قدرات التلمیذ الوظ�ف�ة التي 1992[غرض تحقیr هذه المهام (الشاطىء، 
یف الفسیولوجي.لكن یجب أن تكون هذه البرامج مدروسة [صفة تؤدt إلى تحقیr التك

علم�ة وتناسب الفئة الممارسة وهنا تتعدد اإلشfال�ات خاصة عند المراهقین في مرحلة 
)، 2000م)، محمد عثمان (1997و�شیر fال من أبو العال عبد الفتاح( النضج الجنسي.

شfل اله�fل للبرامج التدر�ب�ة ) إلى أن عمل�ة تقنین حمل التدر�ب ت2002بهاء سالمه(
من حیث الشدة والحجم والراحة المستخدمة التي �ضعها المدرب للوصول [العب�ه إلى 
ظاهرة التكیف الفسیولوجي و[التالي رفع مستوg األداء الر�اضي، فإذا fان مقدار الحمل 

ه أقل لم التدر�بي مناسب لقدرات وٕامfانات الر�اضي تحقr الهدف منه، أما إذا fان مقدار 
 Eان مقدار الحمل أكبر ظهرت تأثیراته السلب�ة ل�س فقf التكیف الفسیولوجي وٕاذا rیتحق

)، 64،ص1997على مستوg أداء الر�اضي ولكن على حالته الصح�ة (ابو العال، 
و�ضیف حسن عالوt و أبو   ).67، ص2002)، (سالمة،165، ص2000(عثمان،

شاZ الر�اضي  تؤدt إلى حدوث تغیرات ) أن ممارسة الن2000العال عبد الفتاح (
فسیولوج�ة تشمل أجهزة الجسم المختلفة وتتم عمل�ة استجا[ة أجهزة الجسم ألداء الحمل 
البدني عن طر�r عدد من األجهزة واألعضاء ومن أهمهما الجهاز الهرموني الذt یتكون 

بینها هرمون  من مجموعة من الغدد التي تصب إفرازاتها الهرمون�ة م[اشرة في الدم ومن
،tورة والنمو(عالوfالضوء حول ما �قدم إلى  ).2000 الكورتیزول والذ Eومن  أجل تسل�
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 الناشئ من نشاطات بدن�ة في إطار مناهج التر�qة الر�اض�ة خالل المراحل التعل�م�ة
رغم وضوح وسالسة طرق وأسالیب الكشف عن حالة الجسم بواسطة [عض المختلفة، 

البدني الر�اضي و[عده في مرحلة االستشفاء ،إال انه  ند أداء النشاZالمؤشرات الوظ�ف�ة ع
ولحد اآلن الزال الغموض ونقص الدرا�ة الكاف�ة تح�E بخصوص�ة دینام�ة تلك المؤشرات 
الوظ�ف�ة أثناء الجهد البدني  المطبr حتى انخفاض المقدرة عند المراهقین وعالقته 

) ومستوg حالة النضج الجنسي للمراهقین في  [مراحل النضج الجنسي (األولى و الثان�ة
 gظروف  أداء الجهد البدني الواحد نسب�ا حتى النها�ة (مرحلة التعب) من جهة أخر

حیث أن لكل حمل بدني تأثیر فسیولوجي على أجهزة الجسم وتختلف هذه االستجا[ات .
فروق الفرد�ة أص[ح وتتغیر وفقا لنوع النشاZ الممارس fما أن تقنین األحمال وفقا لمبدأ ال

المدرqین المطالبین بتقنین الحمل لكل فرد على حدة في جم�ع للمرqین و �مثل عائf rبیر 
الر�اضات [صفة عامة وتزداد صعو[ة تقنین األحمال التدر�ب�ة عند التعامل مع األلعاب 

وفي هذا الصدد تطرقت [عض الدراسات السا[قة رغم قلتها عن أهم�ة تقننین  الجماع�ة .
محمود ألحمال التدر�ب�ة لدg الر�اضیین والممارسین للنشاZ البدني الر�اضي fدارسة ا

، دراسة فرقد عبد الج[ار  ) S.Robinson)، دراسة روqینسون (2007سل�مان عزب (
) tودراسة  حسین على حسن  وأحمد بهاء 2011أمین خزعل عبد ()، 2011الموسو (

المراحل العمر�ة في مرحلة النضوج الجنسي  fما أن االختالف بین ).2014الدین علي (
عند المراهقین والناتج عن قلة المعرفة في عدم التعبیر عن دینام�fة النمو لهذه المراحل 
العمر�ة األولى والثان�ة من النضوج الجنسي وارت[اطها [مؤشرات التكیف الفسیولوجي 

ستشفاء) لغیر الر�اضیین (الترددات القلب�ة " في الراحة والجهد" ، الضغE الدموt، اال
وfذلك للر�اضیین وما یترتب عنها من خصوص�ة في اختالف مfونات الحمل البدني 
 tل تقنین الحمل البدني الذfوفقا لخصائص وطب�عة المرحلة العمر�ة ،إضافة إلى مش

 -شfلت أكثر المشfالت الناتجة عن ارت[اZ النمو [اتجاه الحمل من مfونات( الشدة
الراحة) والتي یتوقف علیها نجاح تحقیr أهداف التكیف الفسیولوجي مع –فة الكثا -الحجم
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 gمستو Zاألهداف التدر�ب�ة وهبو rالنمو للمراحل العمر�ة أعاله أو فشلها وعدم تحقی
األداء البدني والر�اضي. حیث في مرحلة النضوج تحدث تطورات فسیولوج�ة في مختلف 

ثر على التمر�ن الر�اضي وهذا ما نر�د معرفته أعضاء الجسم من شأنها أن  تتأثر و تؤ 
حتى یتسنى لنا تقنین الحمل البدني  من خالل تطبیr المتوسE الشدة لهذه الفئة الواسعة 

  و عل�ه نطرح التساؤالت التال�ة: في المؤسسات التعل�م�ة [المرحلة المتوسطة
في  هل إن تحدید المعاییر وشروZ الحمل البدني المتوسE الشدة �ساعدان - 1

  تحسین النمو في مرحلة النضج الجنسي.
2 - Eهل هناك فروق في المؤشرات الفسیولوج�ة عند المراهقین أثناء الحمل البدني المتوس

 )12-11الشدة في مرحلة النضج الجنسي بین عینات ال[حث التجر�ب�ة[المرحلة األولى(
  ضیین)].ر�ا 13-12) والمجموعة الر�اض�ة المشترfة بینهما (14- 13الثان�ة(و 

 )12 -11هل یوجد فرق في سرعة االستشفاء بین fل من عینات المرحلة األولى(- 3
  ر�اضیین). 13- 12) والمجموعة الر�اض�ة المشترfة بینهما(14- 13والثان�ة (

  : أهداف ال0حث -
تقنین الحمل البدني المتوسE الشدة حتى النها�ة للمراحل العمر�ة األولى والثان�ة في - 1

  الجنسي للر�اضیین وغیر الر�اضیین. مرحلة النضج
تحدید االستجا[ات الفسیولوج�ة ل (ترددات القلب�ة والضغE الدموt االنق[اضي  -2

،ترfیز  Vo2واالن[ساطي ، ضغE الن[ض، السعة الحیو�ة، االستهالك األكسجیني
  الجهد واالستشفاء ) لعینات ال[حث. –حامض الالكت�ك في حالة  الراحة 

ؤشرات الحمل البدني والمؤشرات الفسیولوج�ة بین عینات ال[حث مقارنة بین م-3
  التجر�ب�ة.

  : فرض�ات ال0حث -
أن وضع المعاییر وشروZ الحمل البدني المتوسE الشدة �ساعدان في تحسین النمو   -1

  في مرحلة النضج الجنسي. 
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من  ُ�حدث النضج فرق في القدرة على تحمل الجهد البدني المتوسE الشدة بین fل -2
  المراحل العمر�ة األولى و الثان�ة.

وجود فرق في مدة االستشفاء بین fل من عینات المرحلة األولى و الثان�ة سب[ه  -3
  التقدم في مرحلة النضج.

  :مصطلحات ال0حث-
: هو ذلك المجهود البدني والعصبي الواقع على جسم الفرد نتیجة المثیر  الحمل البدني -

)، ومنه �ستخلص ال[احثان أن الحمل 2010ر�اضي (الراوt، الحرfي الهادف للنشاZ ال
البدني هو fل ما تستدع�ه إثارة حر�fة هادفة من النشاZ الر�اضي الممارس من مجهود 

  بدني وعصبي على جسم الفرد .
�قصد بتقنین الحمل البدني التحfم في مfوناته في اتجاه تحقیr تقنین الحمل البدني:  -

جمع  -"إلى ثالث مراحل:  1978قسمه العالم الروسي  " جودك األهداف المرجوة، و �
الب�انات عن مستوg الحمل المستخدم و نوعیته و طب�عة النشاZ التخصصي للر�اضي 

تخط�E حمل التدر�ب في ضوء ما  -تحلیل الب�انات و المعلومات المختلفة  -ودرجته  
  )1997تم جمعه من ب�انات      و معلومات. (رضوان، 

: مرحلة البلوغ هي مرحلة من مراحل نمو اإلنسان، والتي حلة النضوج الجنسيمر  -
�حدث فیها نمو جسدt ونضج جنسي وهذا أهم ما �میز هذه المرحلة العمر�ة..حیث 
�fون مستعدًا في مراحل متقدمة من البلوغ أو عند الوصول إلى نهایته [القدرة على إنتاج 

و�ضات عند البنت و�الح� أن التغیرات الجسمان�ة الحیوانات المنو�ة عند الولد أو الب
والفسیولوج�ة ترت[E [العدید من التغیرات النفس�ة والسلو�fة التي تتمیز بها هذه المرحلة. 

  )1991(اسعد، 
  الدراسات المشابهة:  -
تأثیر أحمال تدر�ب�ة مقننة [الذراعین والرجلین ): 2007دراسة محمود سل�مان عزب (-1

  ضغE الدم و[عض وظائف القلب.على استجا[ات 
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تهدف الدراسة إلى التعرف على نوع�ة ومدg استجا[ات ضغE الدم و[عض وظائف القلب 
  لتأثیر تدر�[ات الذراعین والرجلین، وذلك من خالل تحقیr األهداف الفرع�ة التال�ة:

التعرف على تأثیر أداء حمل تدر�بي [الذراعین على استجا[ة تغیرات: ضغE الدم 
والضغE الشر�اني  PRوضغE الن[ض  DBPوضغE الدم االن[ساطي  SBP[اضي االنق

 EالمتوسMBP  والمقاومة الطرف�ة للدمPR  و[عض وظائف القلب المتمثلة في حجم
  .SVالدفع القلبي وحجم ضرqات القلب 

المقارنة بین تأثیر fل من: حمل تدر�[ات الذراعین وحمل تدر�[ات على استجا[ة 
عند استخدام المستوg نفسه من شدة الجمل  –لوج�ة  موضوع الدراسة المتغیرات الفسیو 

  عقب أداء حمل التدر�ب. BHRالتدر�بي.مقارنة استشفاء معدل القلب 
ال[عدt  –استخدمت الدراسة المنهج التجر�بي [طر�قة الق�اس القبلي منهج ال0حث: 

  سة.لمجموعة تجر�ب�ة واحدة، وذلك نظرا لمالءمته لطب�عة إجراء الدرا
طال[ا من الذfور األصحاء،  18أجر�ت الدراسة على عینة مfونة من عینة ال0حث: 

 –اختبروا [الطر�قة العشوائ�ة بین طالب قسم التر�qة الر�اض�ة [fل�ة فلسطین التقن�ة 
 tأعمارهم  -حضور Eقدره ثالثة أشهر ونصف، وقد  21بلغ متوس tسنة [انحراف مع�ار

الق�اسات الوصف�ة تتضمن طول الجسم ووزنه ومعدل أجر�ت على العینة مجموعة من 
  القلب في حالة الراحة.
  االخت0ارات المستخدمة:

  استخدام جهاز التجدیف االلكتروني. 0النس0ة لحمل تدر�0ات الذراعین:
  الهدف: أداء حرfات الشد [الذراعین [معدل ثابت.

  .استخدمت الدراجة األرجومتر�ة  0النس0ة لحمل تدر�0ات الرجلین:
  أهم  االستنتاجات:
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%من أقصى معدل للقلب 70إّن أداء حمل تدر�بي لعضالت الذراعین محددا بنس[ة -1
و[استخدام تمر�نات الشد [الذراعین على جهاز التجدیف مع التحfم في عدم مشارfة 
عضالت الرجلین ط[قا لمfونات الحمل واإلجراءات المحددة [الدراسة الحال�ة، �حدث 

الفسیولوج�ة التي تختلف في نوعیتها بین الز�ادة واالنخفاض لمتغیرات [عض االستجا[ات 
و[عض وظائف القلب، وتتمثل في ظهور ز�ادة ملحوظة في fل من  -ضغE الدم –

 P.PوضغE الن[ض  DBPوضغE الدم االن[ساطي  SBPضغE الدم االنق[اضي
 Eالشر�اني المتوس EوالضغMBP   ات القلبqوحجم ضرSV لبي وحجم الدفع القQ  ماf

وتظهر  PRتتمثل هذه االستجا[ات في االنخفاض الملحو� في مقدار الطرف�ة للدم 
 gعند المقارنة [مث�التها في حالة  0,05التغیرات الحادثة بدالالت معنو�ة عند مستو

  الراحة.
إّن أداء تدر�بي لعضالت الرجلین [استخدام تمر�نات التبدیل على الدراجة  -2

% من أقصى معدل للقلب، ط[قا للمواصفات 70ستوg شدة مقدارها  األرجومتر�ة عند م
المحددة بإجراءات الدراسة الحال�ة، �حدث استجا[ات فسیولوج�ة مماثلة في نوعیتها لتلك 
الناتجة عن تأثیر حمل تدر�[ات الذراعین [استثناء استجا[ة ضغE الدم االن[ساطي، حیث 

  لم تظهر داللة إحصائ�ة في هذا المتغیر.
وضغE الدم SBPتؤثر تدر�[ات الذراعین في ز�ادة fل من ضغE الدم االنق[اضي - 3

fما تزداد المدة الزمن�ة الستشفاء معدل  PRوالمقاومة الطرف�ة للدم  DBPاالن[ساطي 
 gالقلب، مقارنة [االستجا[ات الحادثة تحت تأثیر حمل تدر�[ات الرجلین [استخدام المستو

  نفسه من شدة الحمل.
وحجم الدفع  SVتدر�[ات الرجلین في ز�ادة مقدار fل من: حجم ضرqة القلب تؤثر  -4

بدرجة أكبر من تدر�[ات  PRوانخفاض مقدار والمقاومة الطرف�ة للدم  COPالقلبي 
  الذراعین.
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بدرجة أكبر من تدر�[ات  RHRتؤثر تدر�[ات الرجلین في [طئ معدل استشفاء القلب  -5
  فسه من الشدة.الذراعین عند استخدام المستوg ن

  توصي هذه الدراسة [مایلي: التوص�ات:
ضرورة استخدام تدر�[ات العمل الموضعي لعضالت الذراعین والرجلین في تطو�ر  -1

الل�اقة الفسیولوج�ة الستجا[ات ضغE الدم و[عض وظائف القلب لدg فئات الر�اضیین 
  واألفراد ذوt اإلعاقات الجسم�ة المختلفة والمصابین.

ادة من نتائج الدراسة الحال�ة في تشfیل برامج اإلعداد البدني لل�اقة البدن�ة االستف -2
الخاصة في [عض األلعاب الر�اض�ة التي تعتمد [شfل رئ�سي على استخدام أطراف 

  عضالت الرجلین. -الجسم: عضالت الذراعین
: موضوعها االستهالك  ) S.Robinsonدراسة روqینسون ( - 2

  طفل .االوfجسیني االقصى عند ال
  :أهداف ال0حث

أثناء تمر�ن ذو الشدة  VO2maxدراسة تطور االستهالك االوfسیجیني األقصى  
  القصوg على السیر المتحرك.

  استخدم ال[احث المنهج التجر�بي فهو أكثر مالئمةفي حل هذا المشfل. منهج ال0حث: 
  :االخت0ارات المستخدمة

  VO2maxوfسیجین�األقصى : االستهالك اال-Fcmax .(2ن[ض القلب األقصى  :(- 1
3-  :gالسعة الهوائ�ة القصوledébitventilatoiremaxima 4-  :التهو�ة الیوم�ة

lequotientrespiratoire  
5 -: gالكتات الدم القصوlactatesanguinmaximal  

ن/د، االستهالك االكسجیني في فترة الراحة fان  114وصول الن[ض إلى  :النتائج
  میلیلتر/د. 808ستهالك االكسجیني [عد الجهد  fان :میلیلتر/د ، اال 224:
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  :االستنتاجات
سنة  �صل  12أثناء التمر�ن ذو الشدة التحت القصوg عند األطفال ال[الغ عمرهم 

  مرات أ�ض الراحة.  4االستهالك االكسجیني إلى

  التعلی) على الدراسات: -
تناولت دراسة المؤشرات  �الح� ال[احثان أن الدراسات السا[قة المتطرق إلیها و التي

الفسیولوج�ة،حیث أكدت هذه الدراسات على مجموعة من النتائج العلم�ة و التي لخصها 
  ف�ما یلي : 

حیث أكدت على ضرورة مراعاة الحمل المعطى واالعتماد على استخدام االخت[ارات 
عداد الفسیولوج�ة لتقو�م مستوg العداء أو توجیهه،مع تطبیr األسس العلم�ة أثناء إ 

البرامج التدر�س�ة و على المدرس أن �fون ملما [مختلف العلوم للتطور الحرfي، و 
أكدت على ضرورة إنجاز [حوث علم�ة في مجال التدر�س [حیث �fون االهتمام خاصة 
[فئة الناشئین .fما نالح� أن هذه الدراسات لم تعE اهتمام أكثر لشدة الحمل المناس[ة 

�ة لمختلف األنظمة الطاقو�ة عند المراهقة األولى في حقل لتنم�ة القدرات الفسیولوج
  تدر�س التر�qة البدن�ة والر�اض�ة.

П - :الطر�قة وأدوات 

لتحقیr أهداف ال[حث استخدمنا المنهج الوصفي  [األسلوب المقارن : منهج ال0حث -
  لمالءمته لطب�عة إشfال�ة ال[حث. 

المیذ المرحلة المتوسطة  أما عینة مجتمع ال[حث  �مثل في توعینة ال0حث : مجتمع -
جو�ل�ة [مستغانم) و fانت  05تلمیذ من متوسطة حمو بن سل�مان ( 40ال[حث شملت 

من المجتمع األصلي،حیث قسمت العینة إلى %19العینة مقصودة  وهي تمثل نس[ة 
  أرqع مجموعات متساو�ة العدد مجموعة fعینة استطالع�ة وثالثة متجانسة .

  :مجاالت ال0حث -
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  تلمیذ موزعین fما یلي: 40شملت العینة على  المجال ال0شر=:
تالمیذ ل�س لهم اختصاص ر�اضي و�مارسون  10: وتتكون من عینة المجموعة األولى

  ) سنة 12–11فقE  درس التر�qة البدن�ة والر�اض�ة في المؤسسة  وتتراوح أعمارهم بین (
رسون ر�اضات مختلفة [صفة دائمة تالمیذ �ما 10: وتتكون من عینة المجموعة الثان�ة

  ) سنة 13–12(العاب قوf,gرة القدم, جیدو ,fراتي)  وتتراوح أعمارهم بین (
تالمیذ ل�س لهم اختصاص ر�اضي و�مارسون  10: وتتكون من عینة المجموعة الثالثة 

  ) سنة 14–13فقE درس التر�qة البدن�ة  في المؤسسة  وتتراوح أعمارهم بین (
  ني :المجال الزم -

 29/04/2016إلى  02/02/2016أجر�ت الدراسة التجر�ب�ة في الفترة الممتدة من
  وfانت على النحو التالي:

–14:00من(  12/02/2016إلى  02/02/2016* التجرqة االستطالع�ة امتدت من 
17:00 (  

  )17:00–14:00من ( 29/04/2016إلى  02/04/2016* تم إجراء االخت[ارات من
: أجر�ت جم�ع االخت[ارات الخاصة [المخبر البیداغوجي لمعهد التر�qة المجال المOاني-

  البدن�ة و الر�اض�ة مستغانم 
  : أدوات ال0حث -

المصادر والمراجع  ,الدراسات السا[قة ، المجالت العلم�ة، المحاضرات، والملتق�ات 
  االخت[ارات الفسیولوج�ةالعلم�ة واالنترنیت. 

  :مواصفات االخت0ارات المستخدمة

  : ق�اس الضغ4 الدمو= و ن0ض القلب 1االخت0ار 

  ق�اس الضغE الدموt االن[ساطي و االنق[اضي .الغرض: 
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 - MANIEN-kp  في الراحة و [عد الجهد استخدمنا جهاز إلكتروني من نوعاألدوات :
  الذt �عطي ن[ض القلب وضغE الدم معاً  6241

معصم الید ال�سرg للمفحوص فوق �قوم القائم [الق�اس بلف الجهاز على طر�قة األداء : 
سم نحو الساعد و هو جالس على الكرسي في وضع مر�ح أو فوق  1,5مفصل ب 

الدراجة األرجومتر�ة حیث تكون الصف�حة اإللكترون�ة الحساسة مالمسة للشر�ان أسفل 
الرسغ ،�ضع المفحوص مرفقه فوق طاولة مقابلة له أو مقود الدراجة [حیث �fون الجهاز 

وجه المفحوص وفي نفس مستوg القلب وٕاال فلن تكن النتائج دق�قة �ضغE القائم مقابل ل
[الق�اس على زر التشغیل  و�نفخ الكم إلي أن  ینسد الشر�ان و [عدئذ یتم البدء بتخفیف 
الضغE على الكم تدر�ج�ا [صفة آل�ة دون تدخل أt احد و یراقب مستوg انخفاض 

تثبت  وتسجل أوال: الضغE العلوt(الس�ستولي) الدرجات اإللكترون�ة للجهاز إلى أن 
  ؛ثان�ا السفلي (الد�استولي) ون[ض القلب .

  :  ق�اس السعة الحیو�ة2االخت0ار 

  : ق�اس السعة الحیو�ة لشخص الغرض
  تم ق�اس السعة الحیو�ة بواسطة جهاز السبیرومتر الجافاألدوات : 

رة الرئتین بواسطة  جهاز :  یجلس المختبر على الكرسي   ق�اس قد وصف االخت0ار
  السبیرومتر الجاف ثالث محاوالت ونأخذ متوسE المحاوالت الثالث                         

  : ق�اس ترOیز الدم :3االخت0ار

  : ق�اس مستوt حامض الالكت�ك في الدم .الغرض 
  جهاز ق�اس حامض التكت�ك .ألدوات :

و عند تجمع الدم نقوم [أخذ عینة و  : نقوم بوخز الشخص في أحد أصا[عهطر�قة األداء
  وضعها في الشر�حة لحساب ترfیز الدم .

  واW لكل Oیلوغرام من وزن الجسم  2: اخت0ار مقاومة الشدة :4االخت0ار   
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وضع مؤشر الكفاءة لدf gل عینة من مختلف المراحل العمر�ة داخل مرحلة الغرض :
  البلوغ عند مختلف النظام الهوائي

،جهاز الكتروني لق�اس ضغE الدم ون[ض القلب ،سماعة طب�ة ، دراجةاألدوات :
  fرونومتر ،  آلة حاس[ة .

�قوم المختبر [الجلوس وتدو�ر الدواسة [سرعة متوسطة وشدة منخفضة طر�قة األداء:
ث تم [عد ذلك تعطى له الشدة المناس[ة  30قصد التسخین و التأقلم مع الدراجة لمدة 

محولة من الواZ إلى fغ. م/د) وذلك بتغییر درجة المقاومة (المحسو[ة بداللة الوزن وال
  المطلو[ة على الدراجة األرجومتر�ة .

  إجراءات تنفیذ االخت0ار:  -
  نقوم بوزن و حساب طول المختبر

تعیین ارتفاع مقعد الدراجة األرجومتر�ة المناسب لطول المختبر [حیث �سمح [أن تكون 
على البدال في أقصى وضع له ألسفل وأن تكون الرجل مفردة عندما تكون [طن القدم 

fلوة [طن القدم مالصقة للبدال  أثناء سح[ه من أسفل ألعلى مع وجود ثني خفیف في 
  درجة . 160–155مفصل الرf[ة [حیث صنع الساق مع الفخذ زاو�ة تتراوح من 

ق�اس fل من السعة الحیو�ة وترfیز حمض الالكت�ك في الدم وهو في وضع الجلوس 
  ى الكرسي أt في الراحة. عل

ق�اس fل من الضغE الدموt وعدد ن[ضات القلب في الدق�قة  للمختبر وهو على الدراجة 
  األرجومتر�ة .

للمختبر وهو على الدراجة األرجومتر�ة [استخدام طر�قتین:   HRق�اس معدل القلب
  السماعة والجهاز اإللكتروني.

دقائr للجلوس مسترخ�ا قبل تنفیذ  5بر فترة قبل بدء تنفیذ االخت[ار یجب أن �عطى المخت
االخت[ار وغیر مسموح [أt إحماء قبل تنفیذ االخت[ار ف�ما عدا الق�ام ب[عض تمر�نات 

  اإلطالة الخف�فة. 
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واZ لكل 2عند البدء وتحسب بهذه الطر�قة :مثال في حالة الشدة  Pتحدید مستوg القدرة  
واZ ثم تضرب  f60غ  ,إذا القدرة هي  f30غ من وزن الجسم  نفرض أن العینة تزن 

  fغ .متر/د  f370,8غ .م لتص[ح النتیجة  6,18في 
دورة في الدق�قة ) 50یبدأ المختبر في التبدیل و عندما �صل إلي معدل التبدیل المناسب (

دورة في  50% من 10یبدأ المحfم في حساب الوقت وال �ض[طه إال إذا نزل المختبر ب
سجل الزمن في [طاقة أعدت لهذا الغرض و �سجل fذلك الضغE دورة) و �45الدق�قة (

ون[ض القلب [عد العمل م[اشرة إلى جانب السعة الحیو�ة و ترfیز حامض الالكت�ك في 
 الدم و تسجل الناتج في االستمارة 

على ضوء ما تطرقنا إل�ه من معلومات حول خصائص هذه المرحلة  تحدید الشدة:
ة في مختلف المؤشرات الوظ�ف�ة و النتائج المتحصل علیها والفروقات داخل هذه المرحل

في مختلف االستجا[ات الوظ�ف�ة  تم تقس�م العینة إلي ثالث مجموعات تجر�ب�ة  fل 
  واحدة منها تم تطبیr علیها نفس الشدات. 

  نحسب أوال االستهالك األكسجیني-
  حساب االستهالك األكسجیني :

  ت لدقة النتائج fما یلي:استعمل ال[احثان طر�قة المعادال -
300) +2 x P = (VO2   ،.رضوان م)1998(  

2VO المقدر أثناء الجهد (میلي لتر / د)أما النسبي rاألكسجین المطل  :VO2 قسمة] :
  المطلr على وزن العینة.

P(غم متر / دf) الحمل البدني المستخدم في األداء  :  
  :   مقداران ثابتان 2و 300

الستطالع�ة األول�ة والوصول إلى تقنین شدة الحمل البدني و توصلنا [عد إجراء الدراسة ا
 3واZ تعfس النظام الهوائي حیث (fفاءته: غیر محدودة , وقدرته:من 2إلى أن الشدة 

  د). وذلك بداللة الزمن لكل نظام ومتوسE ن[ض القلب. 15 -د
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القدرة  حسب الجدول و[عد تحدید الشدة المناس[ة قمنا [التجرqة االستطالع�ة حیث ثبتنا 
الموجود في صفحات المالحr الذt یبین القدرة مع السرعة المناس[ة على الدراجة 

وذلك [عد التحو�ل ) بواسطة درجات التبدیل وعداد السرعة KettlerGolfاألرجومتر�ة (
من الواZ إلى fغ زم/د بداللة وزن العینة [حیث تضرب الشدة [الواZ في وزن العینة 

ا ق�اسات المؤشرات المدروسة في الراحة و[عد الجهد بنفس الطر�قة في fل [الكغ وأخذن
شدة یتم االخت[ار مع الحرص على تثبیت السرعة حتى �ظهر مؤشر التعب على العینة 
و[عدها ونسجل الوقت ثم نقوم [أخذ الق�اسات لضغE الدم ، السعة الحیو�ة ، حامض 

  نسجل الجم�ع في االستمارة . الالكت�ك في الدم ، ن[ض القلب [عد الجهد ثم
[عدها نسجل تطورات ن[ض القلب والضغE الدموt خالل مرحلة االستشفاء المشا[ه 

  د 3:30د ثم 2:30د   و1:30الخت[ار هارفارد وهو : عند 
  :  تسجل النتائج التجرqة في استمارة معدة لذلك مس[قا.التسجیل 
  الدراسة االستطالع�ة: -
ن للتجرqة الرئ�س�ة والوصول إلى أفضل طر�قة إلجراء من أجل ضمان السیر الحس 

 rذلك تطبیfبدورها للحصول على نتائج صح�حة ومضبوطة و tاالخت[ارات التي تؤد
الطرق العلم�ة المت[عة fان البد لل[احثین من إجراء تجرqة استطالع�ة ،وqناء على ذلك تم 

جر�ت من قبل ال[احثان تالمیذ ،وذلك من أجل تطبیr االخت[ارات التي أ 10اخت�ار 
حیث fان الغرض منها ما  12/02/2016إلى  02/02/2016وfانت بدایتها من  

  یلي:
الوقوف على مدg تناسب هذه االخت[ارات لعینة ال[حث ومعرفة أهم الصعو[ات التي  -

  تواجه ال[احث من أجل تجنبها وض[E المتغیرات التي تواجه ال[احث.
  الشدة المناس[ة التي تمfن العینة من العمل في النظام الطاقوt الهوائي . وضع -

  تحدید شدة الحمل البدني للنظام الطاقو= الهوائي: 
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دورة /الدق�قة   50تم تحدید سرعة دوران الدواسة على الدراجة األرجومتر�ة وهي : أوال
دورة في الدق�قة  50( التي تناسب العمل في النظام الهوائي على أدنى درجة في البدال

  ).f1996غ في ظروف الجاذب�ة األرض�ة) ( حسنین, 1:�عني جهد لتحر�ك fتلة 
  دورة ؛نوقفه ونسجل المؤشرات. 50% عن 10مالحظة :إذا نزل بــ  

واZ لكل fغم من وزن العینة  ونقرأ على 7واZ إلى1إعطاء شدات متزایدة ابتداء من:ثان�ا
  (fغ.متر/ الدق�قة) مع الدرجة المناس[ة لهذه العینة.جدول الدراجة ل�عطینا الشدة ب

تحدید الشدة التي توافr النظام الطاقوt الهوائي حسب زمن األداء ون[ض القلب  :ثالثا
  )Seddiki ,1994وذلك وفقا للجدول :مصادر الطاقة لكزورال. (

  .التأكد من سالمة الوسائل المستخدمة في التجرqة خالل االخت[ارات األساس�ة -
  معرفة fفاءة االخت[ارات المستخدمة ورqطها مع الوسائل التوض�ح�ة المستخدمة . -
  مدg فهم عینة ال[حث لالخت[ارات. -
  التوصل إلى أفضل طر�قة إلجراء االخت[ارات. -
  األسس العلم�ة لالخت0ارات:-

  ث0ات وصدق االخت0ار:  -
رت[اZ ال[س�E و[عد الكشف في لدراسة ث[ات االخت[ار قام ال[احثان [استخدام معامل اال 

) وجد أن 08) ودرجة الحر�ة (0,05جدول الداللة لمعامل االرت[اZ عند مستوg الداللة (
هذا ما تأكد [أن  0.549الق�مة المحسو[ة لكل اخت[ار هي أكبر من الق�مة الجدول�ة  

  )01االخت[ارات تتمتع بدرجة ث[ات عال�ة fما هو موضح في الجدول (
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  ): یبین معاملي الث[ات وصدق االخت[ارات01جدول (

 (ر) الداللة
 الجدول�ة

معامل 
 الث[ات

 المؤشرات الق�اسات القبل�ة الق�اسات ال[عد�ة
 َس  ع َس  ع

  دال
0.54 

 ن0ض القلب 170 1,54 170,6 2,01 0,84
 ضغ4 الن0ض 68,7 2,66 69 0,35 0,88 دال
حیو�ةالسعة ال 3,63 0,35 3,63 0,35 0,95 دال  
 ترOیز حمض الالكت�ك 3,61 0,48 3,61 0,47 0,96 دال

  
  التجر_ة الرئ�س�ة:

تم ق�اس االستجا[ات الفسیولوج�ة المتمثلة في ضغE الدم ، السعة الحیو�ة, االستهالك 
األكسجین ، الن[ض ، و أخیر ترfیز الدم، حیث عینة ال[حث مقسمة إلى ثالث 

) سنة  14- 13) سنة ر�اضیین   (13- 12() سنة غیر ر�اضیین  12- 11مجموعات:(
غیر ر�اضیین. وأجر�ت االخت[ارات على المجموعات التجر�ب�ة [مستوg الشدة المتوسطة 
 gة االستطالع�ة بهدف معرفة مدqمستخدمین نفس االخت[ارات التي استخدمت في التجر

ف تأثیرها في ظهور مؤشر التعب على العینات التجر�ب�ة وقد تمت في نفس الظرو 
  و[استخدام نفس األدوات.

  الوسائل اإلحصائ�ة: -
  معامل االرت[اZ  -االنحراف المع�ارt      -المتوسE الحسابي    -
  مؤشر شدة الحمل.-نس[ة الز�ادة.       -.     Fاخت[ار ف�شر  -
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ПІ– :النتائج  والمناقشة  

  عرض ومناقشة نتائج المؤشرات الفسیولوج�ة أثناء الراحة -
  نتائج المؤشرات الفسیولوج�ة أثناء الراحة ): یبین02م(جدول رق

سنة  12–13 13–14سنة F  الداللة
  ر�اضیین

  العینة                 11–12سنة
  المؤشرات

  س ّ   ع  س ّ   ع  س ّ   ع  المحسو[ة  الجدول�ة
   دال

3,4 
  ن[ض القلب (ن/د) 76,3 2 72,7 1,5 74,2 1,98 9,79

ضغE الن[ض (مم  43 6,03 44,7 8,9 44,9 7,95 2,51  غ دال
  زئ[قي)

  السعة الحیو�ة (لتر) 1,47 0,63 2,37 0,67 2,18 0,89 4,07  دال
حمض الالكت�ك  2,34 0,51 2,93 0,71 2,93 0,81 2,25  غ دال

  (میلي مول/ل)

  
  ن0ض القلب أثناء الراحة:

) 12- 11(لقد بلغ المتوسE الحسابي لمؤشر ن[ض القلب لدg التالمیذ الذt یبلغ عمرهم 
ن/ د 72,7سنة ر�اضیین)  13- 12, أما فئة (2ن/ د و[انحراف مع�ارt 76,3سنة

 tالحسابي لن[ض القلب للفئة (1,5وانحراف مع�ار Eسنة)  14-13, في حین أن المتوس
.ولداللة الفروق بین المجموعات 1,98ن/ د و[انحراف مع�ارt 74,2غیر الر�اضیین 

 9.69المحسو[ة  Fف�شر)حیث بلغت Fتحلیل الت[این ( الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار ال
وqدرجة  0.05عند مستوg الداللة 3.40الجدول�ة التي بلغت  Fوهي اكبر من ق�مة 

), هذا ما یبن أن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة ما بین المجموعات  27–2الحر�ة ( 
  سنة). 13- 12الثالث لصالح التالمیذ الر�اضیین ( 

ج ال[احثان أن التالمیذ الر�اضیین یتمیزون بن[ض القلب في الراحة أحسن ومما سبr �ستنت
سنة). حیث �fون ن[ض القلب 14- 13سنة) و(  12-11من أقرانهم غیر الر�اضیین (
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ضرqه في الدق�قة، و تكون اقل في وقت الراحة عند  80- 70في هذه المرحلة في حدود 
ة الر�اض�ة و خاصة المطاولة لفترة الر�اضیین الش[اب [عد مزاولة التدر�ب والممارس

طو�لة واقل عند الر�اضیین األكبر سنا وهذا ما تشیر إل�ه fل من ز�fة احمد فتحي 
). fما نالح� أن نتائج المتوسطات الحساب�ة لدg التالمیذ 2001ومحمود حاف� النجار (

فr ما سنة) وهذا ما یوا14- 13سنة) یتمیزون بن[ض القلب أعلى من أقرانهم (  11-12(
) انه تزداد سرعه الن[ض مع تقدم 2001ذfره ز�fة احمد فتحي ومحمود حاف� النجار (

المرحلة العمر�ة [سبب ارتفاع نشاZ الوظائف القلب�ة وتزداد ضرqات القلب في الراحة عند 
  األحداث ز�ادة fبیرة مقارنه مع الك[ار.

  ضغ4 الن0ض أثناء الراحة: -
-  Eالحسابي لضغ Eیبلغ عمرهم (لقد بلغ متوس tالتالمیذ الذ g11الن[ض لد -

سنة ر�اضیین) بلغ  13- 12, أما فئة (6,03وانحراف مع�ارt  ممل زئ[قي 43)سنة12
سنة) غیر الر�اضیین بلغ  14-13، أما فئة (8,9وانحراف مع�ارt  مم زئ[قي44,7

.ولداللة الفروق بین 7,95وانحراف مع�ارt  مم زئ[قي44,9المتوسE الحسابي  
المحسو[ة  F)حیث بلغت Fوعات الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار التحلیل الت[این( المجم
 0.05عند مستوg الداللة  3.40الجدول�ة التي بلغت  Fوهي اقل من ق�مة  2,51

) هذا ما یبن انه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة ما بین 2،  27ودرجة الحر�ة (
  المجموعات الثالث.

  اء الراحة:أثنالسعة الحیو�ة  -
- 11لقد بلغ المتوسE الحسابي في مؤشر السعة الحیو�ة لدg التالمیذ الذt یبلغ عمرهم (

سنة ر�اضیین) بلغ  13- 12, أما فئة (0,63وانحراف مع�ارt ل 1,47) سنة12
سنة) غیر  14- 13, أما فئة (0,67وانحراف مع�ارt  ل2,37متوسطها الحسابي 

.ولداللة الفروق 0,89ل و[انحراف مع�ارt 2,18ــ الر�اضیین جاء fتوسطها الحسابي بــ
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 Fف�شر)حیث بلغت  Fبین المجموعات الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار التحلیل الت[این ( 
عند مستوg الداللة 3.40الجدول�ة التي بلغت  Fوهي اكبر من ق�مة  4,07المحسو[ة 

داللة إحصائ�ة ما ), هذا ما یبن أن هناك فروق ذات  27–2و درجة الحر�ة (  0.05
  سنة). 13- 12بین المجموعات الثالث لصالح التالمیذ الر�اضیین ( 

ومنه �ستخلص ال[احثان أن  التالمیذ الر�اضیین یتمیزون [سعة حیو�ة أحسن من أقرانهم 
سنة)  وهذا [سبب الممارسة الر�اض�ة 14- 13سنة) و(  12- 11غیر الر�اضیین (

الرئتین إلى مستوg عالي من الت[ادل الغازt مما یؤدt المستمرة لما لها من فوائد fدفع 
إلى تك�فهما واتساع حجمهما. ز�ادة على وضوح الفرق في السعة الحیو�ة أثناء الراحة 

سنة) لصالح المجموعة 14-13سنة)  والثالثة  (  12- 11بین المجموعتین األولى(
اء الدین إبراه�م سالمة الثالثة وهذا ما �فسره fل من احمد أبو العال عبد الفتاح وqه

) انه تتأثر األحجام المختلفة للسعة الحیو�ة [حجم الشخص حیث ثبت أّن األفراد 1999(
طوال القامة سعتهم الرئو�ة fبیرة وهي تختلف [اختالف عمر األفراد، وتتأثر بوضع 
الجسم فهي أقل في وضع الرقود عنها في وضع الوقوف و ترت[E بنوع الر�اضة التي 

  ا الفرد .�مارسه
  أثناء الراحة:حمض الالكت�ك  -

) سنة 12-11لدg التالمیذ (حمض الالكت�ك بلغ المتوسE الحسابي [النس[ة لمؤشر 
سنة  13- 12, أما المتوسE الحسابي لفئة (0,51وانحراف مع�ارt  میلي مول/ل 2,34

. في حین جاء المتوسE 0,71وانحراف مع�ارt  میلي مول/ل2,93ر�اضیین) بلغ 
وانحراف مع�ارt  میلي مول/ل2,93سنة) غیر الر�اضیین  14- 13ابي لفئة(الحس

0,81.  
 Fولداللة الفروق بین المجموعات الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار التحلیل الت[این ( 

الجدول�ة التي بلغت  Fوهي أقل من ق�مة  2,25المحسو[ة  Fف�شر) حیث بلغت 
), هذا ما یبن انه ال یوجد  27–2(  ودرجة الحر�ة 0.05عند مستوg الداللة 3.40
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هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة ما بین المجموعات الثالث. ومن خالل النتائج 
المتحصل علیها نستنتج انه ال یوجد فرق في ترfیز حمض الالكت�ك في الدم بین 

  مجموعات ال[حث في حالة الراحة وذلك لعدم الق�ام [الجهد البدني ذو شدة محددة.
  

  واW 2نتائج 0عد االنتهاء من الجهد م0اشرة 0عد شدة عرض  -
) یبین نتائج المؤشرات الفسیولوج�ة [عد االنتهاء م[اشرة من الجهد عند 03جدول رقم(

  واZ 2الشدة 
  سنة13–12 13–14سنة F  الداللة

  ر�اضیین
  العینة 11–12سنة

  المؤشرات  َس   ع  َس   ع  َس   ع  محسو[ة  جدول�ة
   دال

 
3.4 

  ن[ض القلب    (ن/ د) 171 2,93 163,5 2,57 170 1,67 9,69
ضغE الن[ض    (مم  70,1 13,33 67,8 4,07 64 9,94 1,85  غیر دال

  زئ[قي)
  السعة الحیو�ة  (ل) 3,04 0,64 4,12 1,2 3,74 0,63 4,28  دال
حمض الالكت�ك (میلي  2,68 0,39 3,4 0,64 4,26 0,54 21,85  دال

  مول/ل)

  البدنين0ض القلب 0عد الجهد -
-11واZ  لدg التالمیذ ( 2لقد بلغ المتوسE الحسابي لن[ض القلب [عد الجهد عند الشدة 

سنة ر�اضیین)  13- 12, أما [النس[ة لفئة (2.93ن/ د وانحراف مع�ارt 171) سنة12
.في حین بلغ المتوسE 2.57ن/ د وانحراف مع�ارt 163.5بلغ المتوسE الحسابي 

ن/ د و[انحراف 170سنة) غیر الر�اضیین  14- 13الحسابي لن[ض القلب للفئة (
 t1.67مع�ار .  

ولداللة الفروق بین المجموعات الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار التحلیل الت[این 
)F ف�شر)حیث بلغتF  وهي اكبر من ق�مة  9.69المحسو[ةF  الجدول�ة التي بلغت



 الحمل البدني المتوس4 الشدة أثر تطبی)            

  ) سنة14-11لد: المراهقین (   على 0عض المؤشرات الفسیولوج�ة
 

 
 

198 
 

یبن أن هناك فروق  ), هذا ما 27–2ودرجة الحر�ة (  0.05عند مستوg الداللة  3.40
 13-12ذات داللة إحصائ�ة ما بین المجموعات الثالث لصالح التالمیذ الر�اضیین ( 

  سنة).
و�عزt ال[احثان ذلك أن التالمیذ الر�اضیین یتمیزون بن[ض القلب أحسن من أقرانهم غیر 

سنة) نتیجة للتدر�ب والمران المنتظم الذt تؤدt 14- 13سنة) و(  12- 11الر�اضیین (
حیث �شیر أبو العال عبد ، ى تك�فات وظ�ف�ة على مستوg الجهاز الدورt التنفسيإل

) أن حجم القلب لدg الر�اضیین یز�د عن مثیله 1997الفتاح و محمد ص[حي حسنین (
% وز�ادة الكفاءة البدن�ة [النس[ة الر�اضیین على غیر 22غیر ر�اضیین [أكثر عن 

فان الر�اضیین یتمیزون بز�ادة حجم القلب % وqناءا على ذلك  47الر�اضیین [حوالي 
و[fفاءة بدن�ة عال�ة، وعل�ه �ستنتج ال[احثان أن عدد ضرqات القلب لدg الر�اضیین تكون 

  اقل من غیر ر�اضیین نتیجة تك�فهم مع المجهود البدني والتدر�ب المنتظم.
  ضغ4 الن0ض 0عد الجهد البدني -
) g11-12 التالمیذ الذt یبلغ عمرهم (لقد بلغ المتوسE الحسابي لضغE الن[ض لد -

سنة ر�اضیین)  13- 12. أما [النس[ة لفئة (13,33وانحراف مع�ارt  مم زئ[قي70,1سنة
- 13. أما [النس[ة للفئة (4,07وانحراف مع�ارt  مم زئ[قي67,8بلغ متوسطها الحسابي 

  .9,94و[انحراف مع�ارt  مم زئ[قي64سنة) غیر الر�اضیین بلغ المتوسE الحسابي  14
و لكشف داللة الفروق بین المجموعات الثالث استخدم ال[احثان اخت[ار التحلیل الت[این 

)F  ف�شر)حیث بلغتF  وهي اقل من ق�مة  1,85المحسو[ةF  الجدول�ة التي بلغت
), هذا ما یبن انه ال یوجد  27–2ودرجة الحر�ة (  0.05عند مستوg الداللة  3.40

  ین المجموعات الثالث.فروق ذات داللة إحصائ�ة ما ب
ونالح� أن نس[ة ز�ادة ن[ض القلب وضغE الن[ض على الرغم من أنه ال یوجد فروق 
ذات داللة إحصائ�ة في نتائج ضغE الن[ض بین عینات ال[حث التجر�ب�ة إال أن هناك 
تطابr بین النس[ة المئو�ة  لز�ادة ن[ض القلب والنس[ة المئو�ة لز�ادة ضغE الن[ض عند 
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وفي هذه الحالة تعتبر االستجا[ة عاد�ة ومقبولة و هذا ما یؤfده أبو العال عبد  fل عینة 
) حیث �فسر انه تعتبر االستجا[ة عند جهد بدني 1997الفتاح و محمد ص[حي حسنین (

  معین عاد�ة عندما تتطابr النس[ة المئو�ة لز�ادة ن[ض القلب و ضغE الدم .
لدg التالمیذ الذt یبلغ السعة الحیو�ة ي لمؤشر لقد بلغ المتوسE الحساب  :السعة الحیو�ة

السعة . أما المتوسE الحسابي  0,64ل وانحراف مع�ارt 3,04) سنة12- 11عمرهم (
 14-13. أما فئة (1,2وانحراف مع�ارt ل 4,12سنة ر�اضیین) قدر بــــ  13- 12للفئة (

  .0,63ل و[انحراف مع�ارt 3,74سنة) غیر الر�اضیین قدر متوسطها الحسابي 
 F[احثان اخت[ار التحلیل الت[این (ولكشف داللة الفروق بین المجموعات الثالث استخدم ال

الجدول�ة التي بلغت  Fوهي اكبر من ق�مة  4,28المحسو[ة  Fف�شر)حیث بلغت 
), هذا ما یبن أن هناك فروق  27–2ودرجة الحر�ة (  0.05عند مستوg الداللة 3.40

 13- 12جموعات الثالث لصالح التالمیذ الر�اضیین ( ذات داللة إحصائ�ة ما بین الم
  سنة).

ومنه �ستنتج ال[احثان أن التالمیذ الر�اضیین یتمیزون [سعة حیو�ة أحسن من أقرانهم غیر 
سنة). fما نالح�  انه یوجد فرق في السعة 14- 13سنة) و(  12- 11الر�اضیین (

، و�فسر ال[احثان ذلك أن سنة) 12- 11سنة) مقارنة [فئة(14- 13الحیو�ة لصالح فئة( 
السعة الحیو�ة ال تتأثر [االخت[ار البدني أو المجهود في حینه ولكن تتأثر [التدر�ب 
والممارسة الر�اض�ة لمدة طو�لة من ح�اة الفرد، fما �شیر بهاء الدین إبراه�م سالمة 

)  انه تتأثر األحجام المختلفة للسعة الحیو�ة [حجم الشخص حیث ثبت أّن 1999(
فراد طوال القامة سعتهم الرئو�ة fبیرة وهي تختلف [اختالف عمر األفراد، وتتأثر األ

بوضع الجسم فهي أقل في وضع الرقود عنها في وضع الوقوف و ترت[E بنوع الر�اضة 
  التي �مارسها الفرد 

االستهالك لقد بلغ المتوسE الحسابي لمؤشر    :االستهالك األكسجیني النسبي  -
) 12- 11لدg التالمیذ الذt یبلغ عمرهم (لنسبي ا 2Voاألكسجیني
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لالستهالك أما المتوسE الحسابي   0,99(میلیلتر/د/fغ) وانحراف مع�ارt 34,36سنة
(میلیلتر/د/fغ) 31,89سنة ر�اضیین) قدر بـــ  13-12للفئة (األكسجیني  النسبي 

 tالحسابي لفئة ( 0,74وانحراف مع�ار Eر سنة) غی 14-13في حین بلغ المتوس
  . 0,76ل و[انحراف مع�ارt 31,1الر�اضیین 

سنة) 12- 11لصالح فئة(االستهالك األكسجیني النسبي ونستنتج انه یوجد فرق في 
سنة) وهذا أمر طب�عي ومنطقي 13- 12سنة) و الر�اضیین ( 14-13مقارنة [األقل سنا(

-12سنة)  fان أعلى من متوسE (12- 11وذلك الن متوسE ن[ض القلب لفئة (
سنة) ألنه یوجد عالقة طرد�ة بین معدل القلب  14- 13ر�اضیین و fذلك فئة (سنة)13

واستهالك األكسجین حیث وجد أن أعلى استهالك لألكسجین یناسب أعلى ن[ض قلب 
سنة) . وهذا ما �طابr ما جاء [ه محمد نصر الدین 12- 11وهما معا ینتس[ان إلى فئة (

معدل القلب واالستهالك األكسجیني، ) وجود عالقة ارت[اZ موج[ة بین 1998رضوان (
حیث �عد استهالك األكسجین مق�اسا للقدرة الهوائ�ة نظرا العت[اره مؤشرا لقدرة الجسم على 
إنتاج الطاقة الهوائ�ة في الدق�قة ,مما یوضح أن ز�ادة استهالك األكسجین في الجسم 

ة ادنجتون و تعني قدرة العضالت على العمل وٕانتاج الطاقة  مدعما تفسیره بنظر�
) إلى وجود عالقة خط�ة موج[ة بین معدل القلب واستهالك األكسجین f1975وننجهام (

  % [النس[ة ألقصى معدل للقلب.90% إلى50في الجسم تتراوح من 
لدg التالمیذ الذt حمض الالكت�ك بلغ المتوسE الحسابي لمؤشر  :حمض الالكت�ك -

- 12، أما فئة (0,39نحراف مع�ارt وا میلي مول/ل2,68) سنة 12-11یبلغ عمرهم (
أما  0,64وانحراف مع�ارt میلي مول/ل 3,4سنة ر�اضیین) بلغ متوسطها الحسابي  13

میلي مول/ل 4,26سنة) غیر الر�اضیین بلغ المتوسE الحسابي   14-13فئة (
 tولكشف داللة الفروق بین المجموعات الثالث استخدم ال[احثان  .0,54و[انحراف مع�ار

وهي اكبر من ق�مة  21,85المحسو[ة  Fف�شر)حیث بلغت  Fالتحلیل الت[این ( اخت[ار 
F  الداللة 3.40الجدول�ة التي بلغت g27–2ودرجة الحر�ة (  ℅0.0595عند مستو  ،(
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هذا ما یبن أن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة ما بین المجموعات الثالث لصالح 

سنة ر�اضیین) والعینة  13- 12[العینة (سنة) مقارنة  12- 11التالمیذ غیر ر�اضیین ( 

ومنه �ستنتج ال[احثان أن انخفاض حمض الالكت�ك في  سنة) غیر ر�اضیین. 13-14(

سنة) یرجع إلى انخفاض محزون الجل�fوجین مقارنة مع  12-  11الدم عند التالمیذ( 

سنة) غیر ر�اضیین، إلى جانب انخفاض  14- 13سنة ر�اضیین) و ( 13-12أقرانهم (

fإلى تر tوجین وهذا یؤدfیناز مما �قلل عمل�ات تكسیر الجل�fتوfیز أنز�م الفوسفو فر

خفض في شدة العمل وهذا ما یجعلنا نوقف المختبر عن االستمرار في أداء االخت[ار 

%) ؛ وتتطابr هذه 10لعدم است�فاء شروطه ( انخفاض في السرعة دوران الدواسة ب

) و �طا[قه أ�ضا نصر الدین سید Brikci ,1995النتائج مع ما أشار إل�ه بر�fسي (

 14-13و�رg ال[احثان أن ز�ادة  إنتاج حمض الالكت�ك لدg فئة ( ).1998رضوان (

سنة ر�اضیین ) على الرغم من ان متوسE زمن أداء  13-12سنة) مقارنة [الفئة (

  ث) 505سنة) اقل من زمن أداء االخت[ار ( 14- 13لدg فئة ( ث) 380,9االخت[ار(

سنة ر�اضیین ) وهذا �عود إلى الز�ادة في مخزون الجل�fوجین وز�ادة  13-12دg فئة (ل

 gیناز الراجعین إلى التقدم في النمو خاصة على مستوfتوfأنز�م الفوسفو فر Zنشا

 13إلى  12العضالت اله�fل�ة الناتج عن إفراز هرمون التستوستیرون ابتداء من سن 

  ). 1995سنة وهذا ما یؤfده بر�fسي (
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واW ) م0اشرة وفي  2عرض نتائج ن0ض القلب في الراحة,  0عد الجهد  عند الشدة(  -

  مرحلة االستشفاء 

واZ ) م[اشرة  2) یبین نتائج ن[ض القلب في الراحة,  [عد الجهد  عند الشدة (04جدول (

  وفي مرحلة االستشفاء
  العینة 11–12سنة  سنة ر�اضیین13–12 13–14سنة

  المؤشرات  َس   ع  َس   ع  َس   ع

  ن[ض القلب أثناء الراحة 76,3 2 72,5 1,5 74,2 1,98

  ن[ض القلب [عد الجهد 171 2,93 169,5 2,57 170 1,67

  د1:30ن[ض القلب أثناء االستشفاء:  138,3 8,06 128,3 5,17 129,25 4,62

  د2:30ن[ض القلب أثناء االستشفاء:  115,2 4,01 105,8 7,54 90,7 8,41

  د3:30ن[ض القلب أثناء االستشفاء:  76,6 1,9 73,4 2,06 78,2 3,81

  

  وا2Zعند الشدة زمن األداء ([الثان�ة): یبین عرض نتائج متوسطات )05(جدول رقم
  ) سنة14- 13(  ) سنة ر�اضیین13- 12(  ) سنة12- 11(  العینة

  ع  س َ   ع  س َ   ع  َس 

  71,82  380,9  116,08  505  60,44  271  ([الثان�ة)زمن األداء 

سنة ر�اضیین) عن الفئات غیر الر�اض�ة راجع  13- 12ونفسر سرعة استرجاع فئة ( 

إلى الممارسة الر�اض�ة المنتظمة التي ینتج عنها التكیف الوظ�في لمختلف أجهزة الجسم 

  تجاه الجهد البدني والذt ینتج عنه fذلك قابل�ة هذه الوظائف لالسترجاع السر�ع .

سنة) راجع إلى التقدم في 12- 11سنة) عن نظیرتها ( 14- 13أما سرعة استرجاع فئة (

مرحلة النمو المتمثل في الطول و المساحة المسطحة التي تعfس ز�ادة السعة الحیو�ة 

وfبر حجم الرئتین fذلك الكتلة العضل�ة و الكبد الذt �عfس سرعة التخلص من مخلفات 

واحمد نصر الدین رضوان الجهد البدني وهذا ما یتماشى مع أبو العال عبد الفتاح  

)2003.( 
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VI–  :خالصة  

 االستنتاجات:

  في الراحة : -

التالمیذ الر�اضیین یتمیزون بن[ض القلب في الراحة أحسن من أقرانهم غیر ر�اضیین  -

سنة) یتمیزون بن[ض القلب  12- 11وان التالمیذ ( )سنة14-13سنة) و(  11-12(

  سنة).14- 13أعلى من أقرانهم فئة ( 

  جد اختالف في ضغE الن[ض أثناء الراحة بین العینات الثالث.ال یو  -

 12-11التالمیذ الر�اضیین یتمیزون [سعة حیو�ة أحسن من أقرانهم غیر ر�اضیین ( -

سنة)مع وضوح الفرق في السعة الحیو�ة أثناء الراحة بین المجموعتین 14- 13سنة) و( 

  وعة الثالثة.سنة) لصالح المجم14-13سنة) والثالثة ( 12- 11األولى(

ال یوجد فرق في ترfیز حمض الالكت�ك في الدم بین مجموعات ال[حث في حالة الراحة -

  وذلك لعدم الق�ام [الجهد البدني ذو شدة محددة.

  واW: 2م0اشرة 0عد تطبی) الشدة  -

-11التالمیذ الر�اضیین یتمیزون بن[ض القلب أحسن من أقرانهم غیر الر�اضیین (  -

  سنة) 14- 13سنة) و(  12

 12-11التالمیذ الر�اضیین یتمیزون [سعة حیو�ة أحسن من أقرانهم غیر الر�اضیین ( -

  سنة).14- 13سنة) و( 

 12-11سنة) مع أقرانهم األقل سنا(14-13یوجد فرق في السعة الحیو�ة لصالح فئة(  -

  سنة).

نهم سنة) مع أقرا12- 11لصالح فئة(النسبي  2Voاالستهالك األكسجینيیوجد فرق في  -

  سنة)13- 12سنة) وعلى الر�اضیین من عمر ( 14-13األقل سنا (
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سنة) مقارنة مع أقرانهم  12- 11انخفاض حمض الالكت�ك في الدم عند التالمیذ (  -

  سنة) غیر ر�اضیین. 14- 13سنة ر�اضیین) والعینة ( 12-13(

  )واW 2االستشفاء 0عد الشدة ( -

)  أفضل مقارنة [الفئات العمر�ة األخرg سنة ر�اضیین 13- 12سرعة استرجاع فئة (  -

-13سرعة استرجاع لدg التالمیذ فئة ( -غیر الممارسة للتدر�ب واألنشطة البدن�ة. 

 سنة).12-11سنة) أحسن عن نظیرتها (14

  اقتراحات -

ضرورة معرفة أساتذة التر�qة البدن�ة والر�اضة خصوص�ات النضوج الجنسي أثناء  -

لهم تحدید األحمال البدن�ة  المناس[ة لكل مرحلة داخل المراهقة  المراهقة الم[fرة لیتسنى

  الم[fرة .

تشج�ع الممارسة الر�اض�ة المدرس�ة الصف�ة والالصف�ة في صفوف المراهقین في  -

  مرحلة النضوج الجنسي لما لمسناه من تأثیر ایجابي علي هذه المرحلة.

  حلة من مراحل المراهقة .تقنین الجهد البدني مما یتناسب مع خصوص�ات fل مر  -

إجراء [حوث أخرg في مجال تقنین الحمل البدني المناسب [النس[ة لجم�ع شرائح  -

  المجتمع الترqوt و المدرسي. 

  إجراء [حوث على فئة اإلناث في مرحلة المراهقة الم[fرة.  -

V–  :اإلحاالت والمراجع  

لفسیولوج�ة. القاهرة: دار ). التدر�ب الر�اضى األسس ا1997أبو العال عبدالفتاح. (

  الفfرالعرqى.

  ). مشfلة الطفولة والمراهقة . لبنان: دار األفاق.1991اسعد م. (

). النظر�ات والطرق التدر�ب�ة البدن�ة. . الجزائر: دیوان 1992ف. (-الشاطي, م. ع.

  المطبوعات الجامع�ة.
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ي [عض مؤشرات ). تأثیر التدر�ب الفترt المرتفع الشدة ف2011أمین خزعل عبد . (

الجهاز العصبي ومfونات الل�اقة البدن�ة والتخط�E الكهرqائي للعضالت لالعبي fرة القدم 

  ).4)4الش[اب. مجلة علــوم التر�qة الر�اض�ة جامعة ذt قار ، 

). التمثیل الحیوt في المجال الر�اضي . القاهرة: دار الفfر 1999بهاء الدین سالمة. (

  العرqي.

). الصحة الر�اض�ة والمحددات الفسیولوج�ة للنشاZ الر�اضي. 2002بهاء سالمه. (

  القاهرة: دار الفfر العرqي.

). تأثیر تقنین حمل التدر�ب وفr 2014حسین على حسن و أحمد بهاء الدین علي. (

)م حرة للمتقدمین. 400الزمن المستهدف في تحمل السرعة الخاصة وا نجاز رfض( 

  ) .2(2العدد 14الر�اض�ة المجلد مجلة القادس�ة لعلوم التر�qة 

  ). فسیولوج�ا الل�اقة البدن�ة. القاهرة: دار الفfر العرqي.2003ا. (-رضوان, ا. ا.

) .tالر�اضي. جامعة عبد الحمید ابن 2010ر�اض الراو Zالجهد البدني أثناء النشا .(

  [اد�س: معهد التر�qة البدن�ة والر�اض�ة.

). فسیولوج�ا التدر�ب الر�اضي، 2000عبد الفتاح. (عالوt محمد حسن، أبو العال أحمد 

Z3.ندر�ة: منشأة المعارفfاإلس .  

االستجا[ات البیوفسیولوج�ة لضغوZ  –). الحمل التدر�بي والتكیف 2000محمد عثمان. (

  األحمال التدر�ب�ة بین النظر�ة والواقع التطب�قي. القاهرة: دار الفfر العرqي.

  الر�اضة. القاهرة: مط[عة الغد. ). ف�سیولوج�ا2001نجار ز. (

). طرق ق�اس الجهد البدني في الر�اضة . القاهرة: دار 1998نصر الدین رضوان. (
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