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 كلية االدارة واالقتصاد. -أ.م.د. نوار عبداهلل حسين الالمي / جامعة القادسية

Nawar784@yahoo.com 10010514435موبايل :        
 ريب الهوائي، العضلة القلبية، كرة قدم.: التدالكلمات المفتاحية
: اهمية البحث ان التدريب الرياضي المنظم ولفترات طويلة نسبيا وما يحدث من ملخص البحث

تغيرات فسيولوجية ووظيفية نتيجة التدريب وبالذات العضلة القلبية ولما اهمية هذه التغيرات على 
منية أثير العملية التدريبية المنظمة ولفترات ز كفاءة عينة البحث. مشكلة البحث كانت حول ما هو ت

على قياسات العضلة القلبية لعينة البحث. يهدف البحث الى معرفة االستجابات التراكمية لعينة 
البحث وتأثير الفترات التدريبية المنظمة عليها ولبعض القياسات الخاصة بالعضلة القلبية لدى عينة 

بية اين لالستجابات التراكمية ولبعض القياسات للعضلة القلالبحث. ويفترض الباحث انه يوجد تب
لدى عينة البحث، وبالباب الثالث شمل منهجية البحث ولقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك 
لمالءمته لمشكلة البحث من مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. وقد استنتج الباحث 

لبية له أثر ايجابي على االستجابات التراكمية لبعض القياسات الق الى ان للمنهج التدريبي المستخدم
 لدى العبي كرة القدم الشباب.

Following an aerobic training curriculum for cumulative responses all 

measurements of heart muscle on young  

football players 

ASS. Dr. Nawar Abdullah Al-Lami /AL Qadsah-University College of Business and 

Economics. (nawar784@yahoo.com) Mobile: 07808504435 
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Abstract; Importance of research to try to access the game by evolving to achieve a 

high level of play modern requirements of its various components requires the player 

since its inception in accordance with the founding of the advanced requirements for 

playing football. Find a problem and informed the researcher on football found that 

most researchers did not focus on the physiological variables have not attained 

sufficient importance of the study, and his own at the level of junior players and the 

vital role played by physiological variables at rest or time during physical exertion. 

The research aims to determine the impact interval training curriculum in a way on 

some physiological indicators and measurements of blood (pulse rate, the number of 

red blood cells, hemoglobin, white blood cell count, platelet count) for junior 

footballers. It is assumed that the researcher to approach the training interval positive 

impact in the improvement of some physiological variables in a sample search. 

Research Methodology deliberately researcher used the experimental method for its 

relevance to the problem of the research of two officer and pilot. Researcher concluded 

that the curriculum interval training a positive impact on some physiological indicators 

and measurements of blood on the football players, rookies. 

 

mailto:Nawar784@yahoo.com


 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

111 
 

 التعريف بالبحث: -1
 اهمية البحث:1-1
ان اداء التدريب المنظم ولفترات زمنية طويلة يؤدي الى حدوث الكثير من التغيرات بالجانب البدني  

والجانب الوظيفي لدى الالعب، وان التطور الحاصل في مختلف العلوم عامة والمختصة بالجانب 
ال الرياضي من اجل رفع المستويات الرياضي خاصة ادت الى دراسة ما هو جديد في المج

الرياضية ، ومن اهم هذه العلوم هو علم تدريب وعلم الفسلجة التي نالت االهتمام للعديد من 
الدارسين من اجل التعرف على تأثير هذه العلوم على االجهزة الوظيفية لجسم االنسان ، من خالل 

يات الوظيفية التي لها القدرة على قياس المستو االستعانة بأحدث التقنيات الطبية والتقنيات الرياضية 
لجسم االنسان. ولمعرفة القياسات الفسيولوجية لالعبين يعتبر مهم جدا من اجل التعرف على فاعلية 
االسلوب التدريبي المتبع والقياسات تخدم على التعرف على مستوى التكيف الحاصل ل جهزة 

ى البدني والمهاري ان كان في وقت الراحة او خالل الوظيفية لدى الالعبين وكذلك معرفة المستو 
الجهد حيث ما تقوم بضخه عضلة القلب من دم الغني باألوكسجين والغذاء الى انسجة الجسم من 
اجل انتاج الطاقة الالزمة إلتمام العمل العضلي وبذلك نرى ان التدريب المنتظم يؤدي الى حدوث 

جة كيفات التكيف التراكمي الخاص بعضلة القلب نتيبعض التكيفات لدى الالعبين ومن هذه الت
القيام بالتمرينات البدنية وبانتظام وبصورة مستمرة والتي لها تأثير وبشكل ايجابي على االجهزة 

( )ان 143:ص1910الوظيفية لدى الالعبين كرة القدم كما يؤكد )ابو العال احمد عبد الفتاح: 
وجية هو عبارة عن تعويض االعضاء واجهزة الجسم التدريب الرياضي من وجهة النظر البيول

بغرض اداء الحمل البدني بأنواعه المختلفة والتي تؤدي الى حدوث تغيرات جوهرية في اعضاء 
الجسم واجهزته الداخلية مما ينتج عنها زيادة في الكفاءة البدنية للجسم والتكيف مع متطلبات 

 جية مختلفة على وظائف اجهزة الجسم المختلفة(.المجهود البدني التي يؤدي الى تأثيرات بيولو 
ونرى من خالل هذه الدراسة والتي من خاللها تعكس ما توصل له التطور الحاصل في  

المستويات الرياضية لكي يتسنى منه المدربين العاملين على المضي لتطوير هذه الخصائص 
على الدور المهم للتكيفات الخاصة بالعضلة القلبية. ومن خالل ما ذكر تكمن اهمية البحث 

الحاصلة للعضلة القلبية ومن خالل ان الجانب البدني لالعب يعكسه الجانب الوظيفي لالعب 
لمقدرة الالعب على التحمل لمواجهة حمل الوحدات التدريبية والتعرف على اهم التغيرات الحاصلة 

 بعضلة القلب لدى عينة البحث.
 مشكلة البحث:.-1
على العديد من الدراسات والرسائل واالطاريح الخاصة بحقل كرة القدم ان  ان من خالل اطالع 

الباحث وجد ان اغلب الدراسات تركز على الجانب البدنية والجانب المهارية والجانب الخططي 
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وقسم من الجوانب النفسية والعقلي، وان المتغيرات الفسيولوجية الخاصة باألجهزة الوظيفة عامة 
نل الحجم الكافي من الدراسات والبحوث، وخاصته على مستوى الالعبين الشباب، والقلب خاصة لم ت

رغم كون الالعبين الشباب  هم الرديف للفريق االول .ومن خالل ذلك تبلوره فكرة البحث لمعرفة 
 تأثير التدريب المنتظم ولفترات زمنية على قياسات عضلة القلب لدى عينة البحث . 

 يهدف الى: 1-3
 ستجابة التراكمية للعضلة القلبية لدى عينة البحث.معرفة اال -1
معرفة تأثير التدريب الهوائي على االستجابة التراكمية لقسم من قياسات العضلة القلبية لدى  -2

 عينة البحث.
 يفترض الباحث: 1-4
 يوجد هناك تباين واضح باالستجابة التراكمية للعضلة القلبية لدى عينة البحث. -1
تأثير على االستجابة التراكمية لقسم من قياسات العضلة القلبية لدى عينة  ان للتدريب الهوائي -2

 البحث.
 مجاالت البحث: 1-5
شباب نادي عفك الرياضي بكرة القدم المسجلين في كشوفات االتحاد  المجال البشري: 1-5-1

 .2511-2512الفرعي للموسم الكروي 
 .2511 2 2غاية ول   2512 1 2 -مدة البحث: المجال الزماني:  .-1-5
 ملعب عفك االولمبي ومستشفى عفك التعليمي.  المجال المكاني: 1-5-3
 منهجية البحث وجراءته الميدانية: -.
 منهج البحث: 1-.
 لقد قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي لمالءمته لمشكلة البحث. 
لقدم ظة الديوانية بكرة اان مجتمع البحث يتكون من العبي اندية محاف مجتمع وعينة البحث: .-.

لفئة الشباب وبواقع ثمانية اندية )الحمزة، اليقظة، سومر، الشامية، االتفاق، ال بدير، عفك، 
(. وقد قام الباحث باختيار العينة بصورة 2512-2511المهناوية( والمشاركين بالدوري للموسم )

( سنة وذلك لتوفر مختلف 11-11العمدية من العبي نادي عفك لفئة الشباب بأعمار تتراوح من )
الوسائل المطلوبة إلتمام البحث بصورة ناجحة. والالعبين المسجلين بكشوفات االتحاد العراقي بكرة 

( العبين لكون 0( العبا وان الباحث استبعد )20( والبالغ عددهم )2512-2511القدم وللموسم )
العب، وقام الباحث على تقسيم ( 25( لم يلتزمون بأداء التدريب ليبقى )2( حراس مرمى و)3)

( 15المتبقي من الالعبين الى الى مجموعتين التجريبية والضابطة وكل مجموعة مؤلفة من )
 العبين وذلك عن طريق القرعة بالطريقة العشوائية.
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 تكافؤ عينة البحث: 3-.
 (.1لقد أجري الباحث عملية التكافؤ للمجموعتين كما في الجدول ) 

 فؤ عينة البحث )الضابطة والتجريبية( في المتغيرات المبحوثةتكا ( يبين1جدول )
المعالجات 
 اإلحصائية
 المتغيرات

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 t قيمة

 المحسوبة
 t قيمة

 الداللة الجدولية
 ع ± س   ع ± س  

 14401 4.5.1 ..101 .4.44 160.0 سم -الطول

 
 
 
 
 
 
 
 
..11 
 

 عشوائي
 عشوائي 1.501 ..044 6640 14..5 ..60 كغم -الوزن

 –العمر 
 سنة

 عشوائي 1.030 000.. 10.6 .3.45 10.3

العمر 
 عشوائي .1.64 1.651 3.0 1.5111 3.0 التدريبي

حجم البطين 
االيسر من 
الداخل في 
 االنبساط

 عشوائي 145.1 1.135 4.145 1.151 4.151

حجم البطين 
االيسر من 
الخارج في 
 االنبساط

 عشوائي 1.400 .1.51 41..5 1.400 .5..5

حجم البطين 
االيسر من 
الداخل في 
 االنقباض

 عشوائي .1.66 30..1 30... 1.315 0....

حجم البطين 
االيسر من 
الخارج في 
 االنبساط

 عشوائي .1.61 1.101 3.551 1.106 3.544

قطر 
الشريان 
 االبهر

 عشوائي 1.405 1.100 1.001 1.145 .1.00

جم ح
 عشوائي 1.030 1.001 0..43 1.014 43.35 الضربة
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 وسائل جمع المعلومات: 4-.
يق العمل ر، فر المصادر العربية واألجنبية، استمارة تسجيل النتائج، المالحظة، القياس واالختبا

المساعد، التجربة االستطالعية، حاسبة الكترونية، ساعة توقيت، شريط قياس، ميزان طبي، جهاز 
 قياس النبض الرسغي االلكتروني، جهاز أيكو.

  اجراءات البحث: 5-.
ولتحديد االختبارات الخاصة بالبحث لقد قام الباحث ومن خالل اطالعه وخبرته وباالعتماد   

والمراجع العلمية الخاصة بكرة القدم تم تحديد متغيرات الدراسة الخاصة لقياس  على المصادر
 الصفة المبحوثة إذ تم تحديد المتغيرات من خالل استمارة استبانة وزعت على الخبراء المختصين

 وتم االتفاق على اختيار متغيرات القلب كما موضح ادناه. 
( ويكون قياسه بصورة LVSVوفي نهاية االنبساط ) قياس حجم البطين االيسر ويكون من الداخل• 

 ( ملم.125مباشرة ومن خالل الجهاز وان القيمة الطبيعية له هي )
( ويكون قياسه LVSVقياس حجم البطين االيسر ويكون من الخارج وفي نهاية االنقباض )• 

 ( ملم.35بصورة مباشرة ومن خالل الجهاز وان القيمة الطبيعية له هي )
 حجم البطين االيسر ويكون من الداخل وفي نهاية االنقباض.قياس • 
 قياس حجم البطين االيسر ويكون من الخارج وفي نهاية االنبساط.• 
ويكون قياسه بصورة مباشرة ومن خالل الجهاز وان القيمة  (AOD)قياس قطر الشريان االبهر • 

 ( ملم.21-32الطبيعية له هي تتراوح )
( ويكون 3سم20وتكون القيمة الطبيعية عند االنسان الطبيعي هي ) (SV)قياس حجم الضربة • 

 قطر الخارج للبطين االيسر(.× 5.210×قياسها عن طريق الجهاز كما يلي )زمن الضربة 
ويتم عن طريق قياس بصورة مباشرة ومن خالل الجهاز ويكون  (HR)قياس معدل ضربات القلب• 

 ( ض د.25-15المستوى الطبيعي له حوالي )
 .C)( لتر ويقاس من خالل 0-1يكون المعدل الطبيعي للخارج القلبي لدى االنسان تقريبا )• 

O=SV*HR). 
 
 

                                                           
 1- .أ.د احمد عبـد الزهــرة: فسلجه: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية جامعة القادسية 

 جامعة القادسية. الطب: فسلجه: كلية حكمت عادلد .م.أ. -2  
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عدد 
 الضربات

 عشوائي 1.500 1.40 0.43 1451 0.46

 عشوائي 1.511 331..13 3145.11 136.114 3146.51 الدفع القلبي
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 التجربة االستطالعية:6-.
في الساعة الثانية عشر بعد  2512 1 10لقد قام الباحث بعمل تجربة استطالعية يوم االحد   

بدير من خارج عينة البحث في ( العبين من فئة الشباب من العبي نادي ال 0الظهر وعلى )
مستشفى عفك التعليمي وذلك للتأكد من المكان واالدوات واالجهزة المستخدمة والوقت المستغرق 

 لالختبارات.
 االختبارات القبلية: 0-.

لقد قام الباحث بأجراء االختبارات القبلية لعينة البحث وذلك بعد استكمال األسس العلمية المطلوبة 
في الساعة الثانية عشر بعد الظهر. في  2512 1 12راد عينة البحث يوم الثالثاء لالختبارات ألف

مستشفى عفك التعليمي وشملت االختبارات استخدام جهاز االيكو وذلك بعد استلقاء الالعب على 
السرير الخاص بالفحص وفي حالة الراحة يقوم الطبيب المختص بالفحص ويتم تسجيل القياسات 

 سابقا ولكل مختبر استمارة خاصة به. في استمارة اعدت
 المنهج التدريبي المقترح: 0-.
وعمل على  2512 1 25لقد قام الباحث بالعمل على منهج تدريبي سنوي ويبتدأ من يوم الجمعة  

تحديد نوع المنهج التدريبي المستخدم ولفترتي األعداد العام والخاص، من اجل تجهيز منهج تدريبي 
ين بصورة كاملة من الجانب البدني والمهاري والخططي والعقلي من اجل الهدف اعداد الالعب

تطوير هذه العناصر والصفات معتمدا بذلك على الخبرة الشخصية له بمجال تدريب كرة القدم 
وايضا بتحليل ومراجعة بعض من المراجع وكذلك الدراسات والبحوث العلمية الخاصة بتدريب كرة 

اعداد المنهج التدريبي كافة األسس العلمية. وقد عرض الباحث المنهج  القدم وقد راعا خالل عملية
المختصين بالتدريب الرياضي وتدريب كرة القدم،  التدريبي على مجموعة من المختصين والخبراء

وان الباحث قد راعا المرحلة العمرية للعينة وكذلك قابلياتهم. وان المنهج التدريبي قد شمل فترتي 
( شهر وقد 12والخاص وفترة المباريات التجريبية وفترة المنافسات وقد قرابة السنة ) األعداد العام

( وحدات 4( أشهر، والتدريب بمعدل )0( أشهر، وفترة االعداد الخاص )0كانت فترة االعداد العام )
تخدم ستدريبية باألسبوع. قد اعتمد الباحث مبدأ التموج في االحمال التدريبي خالل فترة التدريب قد ا

(. وكذلك قد استخدم االسلوب التموجي باألحمال التدريبية اذ إن هذا يعني ان درجات 2-2نسبة )
األحمال التدريبي التي تتابع لواجب ترتفع االحمال وتنخفض  اذ ال تبقى على وتيرة واحدة ، ونرى 

من اجل  ذلكإن عدم قدرة الالعبين على عملية التدرب بأقصى شدة حمل وبصورة تكون متتالية و 
عملية رفع مستواه لذلك نرى في هذه الحالة جسم الالعب ال يستطيع  التكيف بهذه االحمال 

                                                           
 عبدهللا الالمي: استاذ متمرس، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضي جامعة القادسية. أ.د 

 أ.د قاسم لزام صبر: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضي جامعة بغداد.

 أ.د كاظم الربيعي: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضي جامعة بغداد.
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التدريبية وذلك بسبب الحمل الزائد وكذلك عملية التدريب بمستوى الحمل المتوسط قد ال يؤدي 
درجة من لاالرتقاء بمستوى التكيف الالزم لدى الالعبين و بالصورة المطلوبة وعدم تأثير هذه ا

االحمال التدريبية على اجهزة الجسم الوظيفية لدى الالعبين وكذلك االرتقاء بالمستوى البدني لديهم. 
ان العينة التجريبية قد عملت على استخدام المنهج التدريبي الخاص بالباحث، والمجموعة الضابطة 

المباريات لفريق قد دخل بعملت على المنهج التدريبي الخاص من قبل مدرب الفريق. وال يخفى ان ا
 التجريبية في بعد الشهر العاشر والمنافسات خالل الشهر الثاني عشر.

 االختبارات البعدية: 0-.
 2511 1 25لقد أجري الباحث االختبارات البعدية للعينة بعد اكمال المنهج التدريبي في يوم السبت 

 ت التجربة القبلية.في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. اذ استخدم نفس اجراءا
 الوسائل االحصائية: 11-.
 ( االحصائية لمعالجة البيانات.sspsلقد قام الباحث باستخدام حقيبة ) 
 عرض ومناقشة النتائج: -3
 عرض نتائج: 3-1

( المحسوبة t (( يبين األوساط الحسابية وكذلك االنحرافات المعيارية وكذلك قيمة2ان الجدول )
 القبلية والبعدية الخاصة بالمتغيرات المبحوثة )المجموعة التجريبية(. والجدولية لالختبارات 

( المحسوبة tيبين األوساط الحسابية وكذلك االنحرافات المعيارية وقيمة ) (.الجدول )
والجدولية وكذلك مستوى الداللة للمتغيرات المبحوثة للمجموعة التجريبية باالختبارين القبلي 

 والبعدي

 (5,50( بمستوى )9تحت درجة حرية )
 
 

 tقيمة  االختبارات البعدية بارات القبليةاالخت المتغيرات
 المحسوبة

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 ع ± س   ع ± س   الداللة

  11.33 .4..1 4.603 1.135 4.145 حجم البطين االيسر من الداخل في االنبساط
 
 
 

...6. 
 
 

 

 معنوي
 معنوي 11.11 1.311 6.5.0 .1.51 41..5 حجم البطين االيسر من الخارج في االنبساط
 معنوي 0.01 1.501 3.100 30..1 30... حجم البطين االيسر من الداخل في االنقباض
 معنوي 0..0 1.300 5.501 1.101 3.551 حجم البطين االيسر من الخارج في االنبساط

 معنوي 61..1 1.103 .15.. 1.100 1.001 قطر الشريان االبهر
 معنوي 11.11 3.441 51.400 1.001 0..43 حجم الضربة
 معنوي .0.6 1.043 60.1.1 1.40 0.43 عدد الضربات
 معنوي 1...6 101.5.1 3311.00 331..13 3145.11 الدفع القلبي
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( t (( يبين األوساط الحسابية وكذلك االنحرافات المعيارية وكذلك قيمة 3ان الجدول ) .-3
ية لالختبارات القبلية والبعدية الخاصة بالمتغيرات المبحوثة )المجموعة المحسوبة والجدول

 الضابطة(. 
( المحسوبة tيبين األوساط الحسابية وكذلك االنحرافات المعيارية وقيمة ) (3الجدول )

والجدولية وكذلك مستوى الداللة للمتغيرات المبحوثة للمجموعة الضابطة باالختبارين القبلي 
 والبعدي

 (5,50( بمستوى )9تحت درجة حرية )
عرض نتائج االختبارات البعدية الخاصة بالمتغيرات المبحوثة للمجموعتين التجريبية  3-3

 يلها ومناقشتها: والضابطة وتحل
ولغرض التعرف على الفروٍق الحاصلة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية للمتغيرات المبحوثة  

 (.4( للعينات المستقلة وقد كانت النتائج كما في الجدول )tفان الباحث استعمل االختبار )
 
 
 
 
 

 يراتالمتغ
 tقيمة  االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 المحسوبة
 tقيمة 

 الجدولية
مستوى 
 ع ± س   ع ± س   الداللة

حجم البطين االيسر من الداخل في 
 االنبساط

4.151 1.151 4.31. 1.541 0.341 

 
 
 
 
...6 
 
 
 

 معنوي

حجم البطين االيسر من الخارج في 
 االنبساط

 معنوي 1...0 1.415 6.1.1 1.400 .5..5

حجم البطين االيسر من الداخل في 
 االنقباض

 معنوي 5.10 1.051 .01.. 1.315 0....

حجم البطين االيسر من الخارج في 
 االنبساط

 معنوي 0444 66..1 5.154 1.106 3.544

 معنوي 0.30 ..1.5 141.. 1.145 .1.00 قطر الشريان االبهر
 معنوي 0.114 4.105 40.105 1.014 43.35 حجم الضربة
 معنوي 601..1 114.. 60.0.0 1451 0.46 عدد الضربات
 معنوي 4.011 161.00 ...3.14 136.11 3146.5 الدفع القلبي
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ن ات المبحوثة للمجموعتي( المعالجات اإلحصائية الخاصة باالختبارات البعدية للمتغير 4جدول )
 التجريبية والضابطة

 المتغيرات
 tقيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المحسو
 بة

 tقيمة 
 الجدولية

مستوى 
 ع ± س   ع ± س   الداللة

حجم البطين االيسر من الداخل في 
 االنبساط

4.31. 1.541 4.603 1..4. 445.1 

 
 
 
 

..111 
 
 
 

 معنوي

اليسر من الخارج في حجم البطين ا
 االنبساط

 معنوي 0.501 1.311 6.5.0 1.415 6.1.1

حجم البطين االيسر من الداخل في 
 غير معنوي 1.001 1.501 3.100 1.051 .01.. االنقباض

حجم البطين االيسر من الخارج في 
 معنوي 4.304 1.300 5.501 66..1 5.154 االنبساط

 معنوي 11..3 1.103 .15.. ..1.5 141.. قطر الشريان االبهر
 معنوي 446.. 3.441 51.400 4.105 40.105 حجم الضربة

 110.. 1.043 60.1.1 114.. 60.0.0 عدد الضربات
 غير
 معنوي

 معنوي 3.005 .101.5 3311.00 161.00 ..3.14 الدفع القلبي
 ( 5,50( بمستوى )11تحت درجة حرية )

 مناقشة النتائج وتحليلها 3-4
ن خالل تحليل نتائج االختبارات للمؤشرات المبحوثة بين المجموعتين التجريبية والضابطة أن ان م

هناك تطورا ملحوظ للمتغيرات كافة وذلك لصالح المجموعة التجريبية وذلك نتيجة استخدام المنهج 
ايضا و التدريبي مختلف االحمال التدريبية والشدد. فنرى في متغير حجم البطين االيسر من الداخل 

من الخارج في حالة االنبساط كانت فروق معنوية، وكذلك حجمه من الخارج وايضا من الداخل 
في حالة االنقباض كانت فروق معنوية ايضا ويعزو الباحث ان هذه المتغيرات المورفولوجيا الخاصة 
بالعضلة القلبية تتطلب مدة طويلة من عملية التدريب المتخصص، ونقصد بالمتخصص هي 

دريبات والحمل التدريبي الذي يعتمد على عملية اكسدة الهواء من خالل التدريب المنتظم ولمدة الت
طويلة مع حمل عالي الشدة الذي بدوره يساعد على زيادة اطالة االلياف العضلية لعضلة البطين 

طين، بااليسر وذلك بسبب وجود استجابات تراكمية نتيجة الحمل التدريبي التي تؤدي بزيادة حجم ال
ونرى ان حجم البطين االيسر يكون نهاية االنبساط يؤثر بصورة كبيرة على القوة وسرعة انقباض 

("ان دور البطين االيسر في 2554:10عضلة القلب كما يؤكد )رافع الكبيسي وحسين العلي:
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ي ناالنشطة من خالل تجويفه اهمية في زيادة انتاجية الجهاز الدوري لدى الممارسين للنشاط البد
ولهذا يعد تقدير ما يتأثر به البطين نتيجة الجهد البدني من االمور المهمة كونه يتحمل وزرا كبير 
لتنمية التحمل الدوري التنفسي علما ان شدة التأثير على البطين تختلف من رياضة الى اخرى 

حجم البطين لويزداد التأثير على حجم البطين بالتدريب المنظم ولفترات زمنية طويلة". وبالنسبة 
االيسر فالفرق معنوي نراه في نهاية االنقباض وذلك يعود لعملية التدريب ذات االحمال البدنية 
العالية وتكون لفترة طويلة وبصورة مستمرة ومنتظمة والذي يساعد على زيادة اطالة االلياف العضلية 

ابات ئد. وبسبب االستجبالنسبة لعضلة البطين والذي يؤدي الى زيادة بحجم الدم الوريدي العا
التراكمية التي نتجت نرى زيادة في حجم البطين االيسر في نهاية االنقباض والذي يؤثر بشكل 
كبير على قوة وسرعة انقباض عضلة القلب وذلك يؤثر على حجم الدم وايضا كمية الدم العائد 

ل دفع كمية باض من اجوايضا قابلية التمدد للبطين لكي يكتسب التوتر الكافي خالل مرحلة االنق
("ان التغيرات التي تحدث 2551:33من الدم للشريان االبهر ويذكر )مهند حسين واحمد محمود:

في عضلة القلب نتيجة التدريب المنظم لفترة طويلة يؤدي الى زيادة حجم البطين االيسر وتضخم 
دد حجم وعبسيط في جدار عضلة القلب اضافة الى تغيرات في مستوى الخلية وزيادة في 

المايتوكوندريا بيوت الطاقة" . فانه هذا يعطي مؤشر على ان عضلة القلب لعينة البحث قد طرأ 
عليها تغير في سمك البطين االيسر ان كان في االنبساط او االنقباض اذ يحتاج هذين المتغيرين 

كل ملموس شالى مدة تدريبية طويلة وايضا نمو أكثر لزيادة سمك الليف العضلي للقلب ويكون ب
من الجانب االحصائي. واما بالنسبة للمتغيرات المورفولوجيا الباقية )قطر الشريان االبهر، معدل 
ضربات القلب، حجم الضربة، الدفع القلبي( نجد ان هناك فروق معنوية بين القياسيين ولمصلحة 

زيادة حجم  معا وذلكالقياس البعدي نجد ان النتائج كلها للمتغيرات منسجمة فيما بينها ومترابطة 
الدم المدفوع للضربة الواحدة وايضا الناتج القلبي قد ساهما بزيادة قطر الشريان االبهر اذ يكون 
هناك توازن للعمل الوظيفي للقلب لدى عينة البحث نجد ان زيادة عمل القلب البد ان يرافقه ايضا 

كون لك بسبب الزيادات عندما تزيادة في قطر الشريان االبهر وايضا في حجم البطين االيسر وذ
غير منسجمة تؤدي الى ردود افعال سلبية لعمل القلب وايضا من جهة اخرى نجد ان تلك الزيادات 
للناتج القلبي وقياساته المورفولوجيا يرافقها انخفاض لمعدل ضربات القلب وهذا يدل على الكفاءة 

قلب الخاصة ها وايضا السيطرة الكهربائية للالوظيفية لالعبين نتيجة ممارسة التدريبات التي عملوا ب
بعمل العقدة الجيبية من خالل امكانية ارسال االيعازات العصبية المنسجمة مع الكفاءة الوظيفية 
لعمل القلب والذي سوف يسهم في اعطاء االقتصادية في العمل مقارنة مع الشخص الغير رياضي 

ؤدي الى زيادة معدل الضربات القلبية وكذلك من نفس العمر اذ ان التدريب الرياضي المنظم ي
تكيف العضلة القلبية في مقارنة الجهد العالي وذلك ألطول مدة ممكنة وبمستوى عالي للياقة البدنية 
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وعدم ظهور التعب بسرعة ل جهزة الوظيفية ، ويعتبر ارتفاع معدل ضربات القلب اثناء الجهد 
حمال الخارجية التي تؤثر على الجسم وذلك نالحظه البدني هو امر طبيعي بسبب ردود الفعل ل 

في العمل العضلي المستمر والنتيجة تؤدي الى عمل القلب والدورة الدموية من اجل توفير اكبر 
قدر ممكن للطاقة من اجل ان تؤدي عضالت الالعب العاملة واجبها ، وان التدريب الرياضي 

االجهزة الوظيفية للجسم مثل القلب والدورة المنظم يؤدي الى حدوث تغيرات وظيفية مهمة في 
الدموية فنرى ان االفراد المدربون بصورة صحيحة يتكيفون للمتغيرات الوظيفية نتيجة الجهد العضلي 

( 255:2551و االستمرار بهذا الجهد، نجد ان هذه المتغيرات معدل ضربات القلب . )عمار جاسم:
يجابي من كافة وظائف القلب والجهاز الدوري حيث "ان التدريب الرياضي المنتظم يؤثر بشكل ا

ان زيادة حجم الضربة يسبب زيادة حجم القلب وهذا يؤدي الى زيادة في حجم الدم المدفوع من 
القلب وتسريع ازالة حامض الالكتيك المتجمع في العضالت نتيجة الجهد اذ ان القوة ذات الشدة 

(% من قدرات الالعبين يتطلب 95-155ن )القصوى واالقل من القصوى والتي تنحصر ما بي
اثناء اداء التمرين التحكم بالتنفس وكتمه في مراحل اداء التمرين والذي يفقد دور المضخة العضلية 
إلعادة الدم الوريدي العائد بشكل كبير كما يولد الضغط على الشريان واالوعية الدموية بتقليل الدم 

ابراهيم وطارق عبيد("ان زيادة حجم القلب يرافقها زيادة  الواصل الى حد كبير". وكما اشار )قيس
في حجم وقطر االوعية الدموية مع زيادة زيادة في قطر فتحات صمامات القلب لكي يستوعب هذه 
الزيادة الناتجة في حجم وكمية جريان الدم بها أي ان الزيادة في حجم الدم المطروح من القلب اب 

اج الى زيادة في حجم القلب واالوعية الدموية لسد احتياجات العضالت الزيادة في السعة القلبية تحت
()ان التغيرات الحادثة 109:2551وانسجة الجسم االخرى اثناء التمارين ".وكما يوكد )عمار جاسم 

في قطر الشريان االبهر يزداد التوسع في اداء الجهد البدني تبعا لنظام الطاقة االوكسجيني 
يتناقص اثناء الجهد البدني الالكتيكي(. ونرى ان التكيفات التي تحدث  والفوسفاجيني في حين

للعضلة القلبية وايضا لجهاز الدوران نتيجة التدريب المنتظم ولمدة طويلة من الزمن لالعبين اثناء 
الوحدات التدريبية تساعد الى زيادة سعة القلب وزيادة سرعة ضرباته وبالنتيجة زيادة الناتج القلبي. 

( )ان االنتظام في البرنامج 1992خالل كل ما ذكر تتفق هذه الدراسة مع )كريمة احمد فتوحومن 
التدريبي يؤدي الى احداث بعض المتغيرات الفسيولوجية ألجهزة الجسم كمظهر من مظاهر التكيف 

- &Astrand, Pلطبيعة ذلك النشاط(. وكل ذلك يعود إلى فاعلية واداء المنهج التدريبي ويذكر ) 

Rodahl: 1980  ان الحالة الوظيفية للقلب تعتبر واحدة من اهم المؤشرات التي توضح قدرات()
االفراد على االداء(. اذ ان انتظام عملية التدريب لالعبين والتزامهم بالمنهج التدريبي الموضوع قد 

() 01:1999ادى الى تحسن واضح ل جهزة الوظيفية لدى عينة وايضا يذكر )محمد علي القط:
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تغيرات في حجم القلب، نقصان في معدل ضربات القلب، وزيادة في حجم الضربة، زيادة في كمية 
 الدم والهيموغلوبين(. 

 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات: لقد استنتج الباحث من خالل النتائج التي حصل عليها ما يلي: -4-1
ق ريب الرياضي المنتظم الذي طبوجود تحسن في اغلب االستجابات التراكمية لعملية التد -1

 على عينة البحث من خالل التحسن الواضح لبعض القياسات القلبية قيد الدراسة.
 لم نجد تطور ملموس الختبار حجم البطين من الداخل اثناء االنقباض خالل التدريب.   -2
 ةلم نجد فرق معنوي بين المجموعتين لعدد الضربات القلبية لكن واضح معنوي لكل مجموع-3

 على حد وهذا مؤشر جيد على التحسن الواضح للحالة الوظيفية لدى عينة البحث.
 التوصيات:  -.-4
من الضروري االهتمام بالقياسات الفسيولوجية لما لها من دور من اجل التعرف الحالة الصحية  -1

 والحالة التدريبية لالعبين.
 يبية.عرض الالعبين للقياسات الفسيولوجية لمتابعة البرامج التدر  -2
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