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عالقة فرق بعض المؤشرات الفسيولوجية لبعد الجهد وقبله بأقصى إستهالك 
 لدى الالعبين الشباب بكرة اليد max)2(VOلألوكسجين 

 أ.م.د ندى عبد السالم صبري سعيد
 جامعة بغداد / كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 
 الكلمات المفتاحية: المؤشرات الفسيولوجية، استهالك االوكسجين، كرة اليد.

 مستخلص الدراسة
على فرق عدد ضربات ، و  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين تعرف هدفت الدراسة إلى    

 عالقة كل من تعرف، و القلب وفرق الضغطين الدمويين وفرق عدد مرات التنفس لبعد الجهد وقبله 
لدى الالعبين  max)2(VOالمؤشرات الفسيولوجية لبعد الجهد وقبله بأقصى إستهالك لألوكسجين 

ة على عينة العالقات اإلرتباطي، وأنتهجت الباحثة منهج البحث الوصفي بأسلوب  الشباب بكرة اليد
( تم أختياره عشوائيا  من بين األندية :201من أحد أندية الدوري الممتاز بكرة اليد للموسوم )

( من المجتمع األصل تمت %22.551بنسبة ) ا  ( العب14الُمشاركة وبلغ عدد العينة الرئيسة )
، في قاعة كلية التربية  :8/4/201ولغاية  :1/4/201الدراسة في المدة الزمنية الممتدة من 

البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد ، إذ تمت قياسات كل من المؤشرات التالية قبل إجراء أختبار 
)عدد ضربات القلب قي الدقيقة الواحدة ، والضغطين  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين 

ثمو  ة( في حالة الراحة التامة ، ومناإلنقباضي واإلنبساطي ، وعدد مرات التنفس في الدقيقة الواحد
، وبعد اإلنتهاء من هذا االختبار الذي  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين إجراء أختبار 

( دقيقة ، ُيعاد قياس المؤشرات الفسيولوجية التي 16يتوقف أما في حالة نفاذ الجهد ، أو بعد زمن )
( SPSS) األجتماعية الحقيبة اإلحصائيةم نظاتم قياسها قبل الجهد ، وتمت معالجة النتائج ب

أقصى بيرتبط فرق عدد ضربات القلب لبعد الجهد ، وأستنتجت الباحثة بأنه  V)24(اإلصدار 
يرتبط فرق الضغط الدموي اإلنقباضي ، و  بعالقة عكسية max)2(VOأستهالك لألوكسجين 

(SYS)  أقصى أستهالك لألوكسجين بلبعد الجهد وقبلهmax)2(VO ال يرتبط ، و ة عكسية بعالق
يرتبط فرق عدد ،  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين ب (AID)الضغط الدموي اإلنبساطي 

لدى  بعالقة عكسية max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين بضربات القلب لبعد الجهد وقبله 
 .الالعبين الشباب بكرة اليد
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Some physiological indicators teams relationship of the farsightedness of effort 

and accepted the maximum oxygen consumption (VO2max) to young players 

handball 

 

Assistant Professor .Dr. Nada Ab-Al-slam sabry saeed 

College of Physical Education and Sports Science from girls 

Abstract 

The study aimed to identify the maximum oxygen consumption (VO2max), and the 

number of teams teams heart two contrasting types of teams and the number of times 

breathing bloody effort before dimension, identifying the relationship of the 

physiological indicators of the farsightedness of effort and accepted the maximum 

oxygen consumption (VO2max) to young players handball, the researcher approached 

the descriptive method of searching in a relational relations on a sample of one of the 

handball league clubs 2017 was chosen at random from among the participating clubs 

and the number of the sample of the chairperson (14) Players (22.951%) of the 

originally community guest study in the time period from 1/4/2017 To 8/4/2017, in the 

college of Physical Education and Sports sciences / The University of Baghdad, as 

each of the following indicators measurements before a test of maximum oxygen 

consumption (VO2max) (Number of In the heart per minute, it uncovers the, and the 

number of times the SYSTOLIC breathing per minute) in the case of comfort, and then 

to test the maximum oxygen consumption (VO2max), after the completion of this test, 

which depends in the case of the entry into force of the effort, or after the time of (16) 

minutes, re-measured the physiological indicators measured before the effort, the 

results were addressed social statistical pouch system (SPSS) version (V24), the 

researcher concluded that the number is linked to the heart of the distance of the teams 

effort with maximum oxygen consumption (VO2max) opposite relationship, is 

associated with the systolic blood pressure teams (SYS) and accepted maximum effort 

dimension oxygen consumption (VO2max) the relationship of adverse, and diastolic 

blood pressure (DIA) Maximum oxygen consumption (VO2max), is associated with a 

number of the heart of the distance of the Teams The effort and accepted the maximum 

oxygen consumption (VO2max) inverse relationship to young players handball 

 
 المقدمة:-1
أثناء ممارسة الجهد البدني في الوحدات في أن دراسة التغيرات الفسيولوجية لدى الالعبين    
يبية والمنافسات أو عند تعريضهم لظروف مختلفة تكون ذات أهمية بالغة بالمقارنة مع الظروف التدر 

ين ، لوجية في هذين الظرفالمختبرية أو حالة الراحة على الرغم من أهمية بعض المؤشرات الفسيو 
تعرف ردود فعل الجسم الفسيولوجية في حالة ممارسة الجهد البدني تُعد أولى في أهداف لكن 

سيولوجيا التدريب الرياضي ، لكون الظروف المختبرية أقرب ما تكون إلى المثالية في ضبط ف
الظروف المحيطة بالالعب الُمَخَتِبر ، وأن تفضيل حالة الجهد ُتعزى لتأثيرات عديدة ذات تماس 

لخاصة ا ُمباشر مع هذا الَمسعى في التداخل منها الحالة النفسية واإلنفعالية والتوقيتات البايلوجية
ية ، ولهذِه الردود الفسيولوجن درجات الحرارة والرطوبة وغيرهابالراحة وتناول الغذاء ، فضال  ع

دالالت عديدة ُيمكن أخذها بعين اإلعتبار عند السعي لرفع الحالة البدنية لالعبين ضمن الشروط 
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لنظرية الناحية االصحية وبما يخدم متطلبات اللعبة التخصصية ، وهنا تكون أهمية الدراسة من 
ألستفادة الدراسات األكاديمية من نتائجها وزيادة معرفة المدربين في الغرض نفسه ، ومن الناحية 
التطبيقية إلستفادة الالعبين أنفسهم من تحسين المؤشرات الفسيولوجية وذلك بمالحظة المؤشرات 

 الفسيولوجية األخرى المرتبطة بها التي من الممكن قياسها بسهولة .
من أهم االختبارات الفسيولوجية للتعبير عن كفاية الجهازين الدوري والتنفسي وكفاية الالعبين      

، وهو ال يختص بالفعاليات واأللعاب الرياضية  max)2(VOيتمثل بأقصى إستهالك لألوكسجين 
مواد  ةالتي يكون نظام الطاقة السائد فيها النظام الهوائي الذي يعتمد على األوكسجين في أكسد

تقييم  max)2(VOالطاقة في عمليات التمثيل الغذائي ، إذ يشمل أقصى إستهالك لألوكسجين 
جميع الالعبين في مختلف األلعاب الفردية والجماعية ، وأن دراسة العالقات فيما بين المؤشرات 

ة فضال  قالفسيولوجية البد من أن تكون على وفق محددات لها مشتركات معينة في تناول هذِه العال
عن توضيح الغاية الرئيسة من هذِه الدراسات ، ومن خالل مراجعة الباحثة للعديد من الدراسات 
التي تهتم بدراسة هذا المؤشر الفسيولوجي الحظت الحاجة إلى دراسة عالقة أرتباطه مع مؤشرات 

  max)2(VOفسيولوجية مهمة يسهل قياسها لتعطي مدلوال  عن قيم أقصى أستهالك لألوكسجين 
 -: االتي، لتكمن بذلك ُمشكلة الدراسة في محاولة من الباحثة لإلجابة عن التساؤل 

هل ترتبط بعض المؤشرات الفسيولوجية لبعد الجهد وقبله بأقصى إستهالك لألوكسجين     
max)2(VO . لدى الالعبين الشباب بكرة اليد ؟ 
لدى الالعبين الشباب بكرة  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين وهدف البحث تعرف     
تعرف فرق عدد ضربات القلب وفرق الضغطين الدمويين وفرق عدد مرات التنفس لبعد و  اليد .
المؤشرات الفسيولوجية لبعد الجهد وقبله بأقصى إستهالك  عالقة كل منتعرف وقبله. و الجهد 

 اليد.لدى الالعبين الشباب بكرة  max)2(VOلألوكسجين 
جراءاتِه الميدانية :منهجية البحث  -2  -وا 
 -: منهج البحث : 2-1

أنتهجت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب اإلرتباطي ، وُيعرف األسلوب اإلرتباطي         
(Correlation Research بأنه ا ) ُذا ما إ إكتشافمكن بوساطته ذلك النوع من البحوث الذي ي

تجاه القةالع هذهِ  قوة، ومن ثم معرفة متغيرات من العالقة بين متغيرين أو أكثر  ةمناك ثَ كان هُ   اوا 
 (122::ا.)
 -: مجتمع البحث وعينته : 2-2

تتمثل حدود البحث بالالعبين الشباب بكرة اليد في كل من أندية الدرجة األولى في بغداد     
ش ي( والتي تشمل أندية )الكرخ ، الخالدون ، النصر والسالم ، الج:201الُمشاركين في الموسم )
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نادي الجيش بكرة اليد منهم عشوائيا  والبالغ  اختيار( العبا  ، إذ تم 61البالغ عددهم ) ، الصناعة(
( من المجتمع األصل ، كما %22.551ليمثلوا عينة البحث الرئيسة بنسبة ) ا  ( العب14عددهم )

تخدم للباحة و  ، لكونهم عينة متاحة االستطالعية( العبين من نادي الصناعة كعينة 4) اختياروتم 
 -أغراض الدراسة ، وكما ُمبين توصيفهم في الجدول :

 ُيبين أفراد العينتين الرئيسة واإلستطالعية ونسبتهم من مجتمع البحث (1الجدول )

 المجتمع الكلي
 العينة اإلستطالعية العينة الرئيسة

 النسبة المئوية ن النسبة المئوية ن
61 14 22.951 % 4 6.557 % 

وســــــــــعيا  من الباحثة للســــــــــيطرة على بعض المتغيرات الدخيلة التي قد تشــــــــــكل تداخال  في         
     -( :2ظهور قيم ُمتطرفة، عمدت إلى إجراء التجانس لهم فيها وكما ُمبين في الجدول )

العمرين التدريبي و  (BMI)ُيبين تجانس عينة البحث في مؤشر كتلة الجسم  (2جدول )
 والزمني 

الوسط  ن دة القياسالمتغيرات ووح
 الحسابي

اإلنحراف  الوسيط
 المعياري

 معامل اإللتواء

 14 20.93 21 1.141 0.521 (BMI) مؤشر كتلة الجسم
 0.625- 0.825 16.5 16.29 14 )بالسنوات( الزمني العمر

 0.692- 0.646 3.5 3.43 14 العمر التدريبي)بالسنوات(

 ربع الطول بالمترم \مؤشر كتلة الجسم = الوزن بالكغم      
محددة فيما  كانتلكل من المتغيرات اإللتواء معامالت أن قيم  (2الجدول )نتائج  يتبين من     
 .عني توزيعها )اإلعتدالي( الطبيعي ي مما( جميعها +3بين )
 -: أدوات البحث العلمي واألجهزة واألدوات المستعملة فيه :2-3
 -: أدوات البحث العلمي : 2-3-2
 العربية واألجنبية. المصادر -1
 إستمارات تسجيل البيانات ونتائج االختبارات  . -2
 -: األجهزة واألدوات المستعملة : 2-3-2
أمريكي  (  (Life Fitness 97 Ti( نوع7500بقدرة ) (Treadmills)جهاز السير المتحرك  -1

 الصنع .
وحدة ياس الطول بميزان الكتروني لقياس الطول والوزن بوحدة قياس )كغم وجزأين منه( ، ولق -2

 ، صيني الصنع . (MAO)قياس )سم( ، نوع 
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مع حزام  مع قناع التنفس صناعة إيطالية (COSMED)نوع  (Fitmate pro)منظومة جهاز  -3
 .للنبض   (Bluetooth)الصدر مع ُمرسل 

 جهاز قياس ضغط الدم ألكتروني ألماني الصنع . -4
 لتنظيف قناع التنفس . ورقيةمناديل  -5
 يثانول( .طهر )ممحلول مُ  -6
 -: إجراءات البحث الميدانية : 2-7
 -: تحديد متغيرات البحث : 2-7-1

بحسب ما جاء في ُمشكلة البحث فأن المالحظة وحدها غير كافية في تناول المتغيرات للشروع      
بالدراسة، إذ عمدت الباحثة إلى اإلطالع على العديد من الدراسات األكاديمية في فسيولوجيا التدريب 

لرياضي واالختبارات الفسيولوجية لتعزيز تلك المالحظة العلمية وتم حصر المتغيرات المبحوثة ا
 -بكل من المؤشرات الفسيولوجية اآلتية :

 . اليد لدى الالعبين الشباب بكرة max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين  -1
 . اليد لبعد الجهد وقبله فرق عدد ضربات القلب لدى الالعبين الشباب بكرة -2
لبعد الجهد  اليد لدى الالعبين الشباب بكرة اإلنقباضي واإلنبساطي فرق الضغطين الدمويين -3

 . وقبله
 . اليد لبعد الجهد وقبله فرق عدد مرات التنفس لدى الالعبين الشباب بكرة -4

إذ يشير عائد النصيري إلى أنه ا يعتقد البعض مخطأ  بأن مؤشر أقصى إستهالك لألوكسجين      
)2max(VO  لكن في حقيقة ذلك ، )هو خاص بالفعاليات ذات الزمن الطويل بالتحمل )المطاولة

( ، بل هو من أهم االختبارات 2Oليس المقصود منه التدريب بنظام الطاقة الهوائي الذي يعتمد )
الفسيولوجية التي ُيستدل بها عن حالة الرياضي بغض النظر عن نظام الطاقة الحيوية السائد في 

 ( 11: 6)فعاليته ا .  لعبتِه أو
 -: مواصفات مفردات أختبارات البحث : 2-7-2
 2max(VO :- (3 :14)(أقصى أستهالك لألوكسجين  أختبار:  2-7-2-1

 -ـ هدف االختبار :
 .2max(VO(قياس أقصى أستهالك لألوكسجين    

 ـ االجهزة واألدوات :
 ( 1، شكل ) (Fitmate pro)منظومة جهاز  -1
 . (Treadmills)المتحرك  جهاز السير -2
 ورق صحي لتنظيف أقنعة التنفس . -3
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 محلول مطهر لتعقيم أقنعة التنفس . -4
 ميزان الكتروني شخصي بوحدة قياس )كغم( وأجزاءه . -5
 شريط حديدي لقياس الطول . -6

 -اإلداء : ـ اإلجراءات ومواصفات
بار ختبار يقوم القائم على إجراء االختبعد أن يتم قياس الطول والوزن لكل العب وقبل بدء اال     

بالمحلول المطهر وربط أجزاء منظومة جهاز  2max(VO( بتنظيف قناع التنفس الخاص بقياس
(Fitmate pro)  مع بعضها وتثبيت حزام النبض على صدر الُمخَتبر وتركيب ُمسَتقبل إشارة

ت الُمخَتبر في الجهاز بعد إدخال معلوما،  (Fitmate pro)في جهاز  (Bluetooth) النبض
والتي تتضمن األسم وتأريخ الميالد باليوم والشهر والسنة والجنس والطول بـ)السم( والوزن )الكتلة 

ومن ثم تثبيت قناع التنفس على ،  2max(VO(بالكغم( وأختيار نوع األختبار المطلوب إجراءه وهو 
والتأكد من عدم تسرب هواء التنفس الفم واألنف بإحكام بوساطة األحزمة الخاصة به حول الرأس 

ويقوم بالركض  (Treadmills)من القناع ، من ثم يصعد الُمخَتِبر على جهاز السير المتحرك 
تدريجيا  بتزايد السرعة ، حيث يبدأ القائم على األختبار بالتحكم بزيادة سرعة الركض على الجهاز 

( 4.5بدءا  من ) (Treadmills)حرك بتدرج السرعة من الزر الخاص بذلك في جهاز السير المت
على شاشة صغيرة فيها مربع بياني  (Fitmate pro)ساعة ، حيث يحتوي جهاز \( كم 12إلى )

منهما حيث تتم المراقبه من  مع نسب كل   2max(VO( يوضح النبض وأقصى أستهالك لألوكسجين
 قبل المقوم .

ه القصوي تعرف نبض، و االختبارقبل بدأ  الطبيعية يجب التأكد من كون الُمخَتِبر في الحالة -1
 العمر بالسنوات( .-220من المعادلة )

يجب األنتباه إلى زيادة التدرج بالحمل بالتحكم بالسرعة في في جهاز السير المتحرك  -2
(Treadmills)  عند الدقيقة الخامسة والسابعة ومراقبة النبض ، ومراقبة الُمختَبر عند الوصول إلى

 جهد وعدم قابليتة على األستمرار بالركض على جهاز السير المتحرك .حالة نفاذ ال
  يكون بالتحكم بخفض السرعة تدريجيا  .  (Treadmills)إيقاف جهاز السير المتحرك  -3
 ( فأكثر من النبض القصوي .%84إلى ) الُمختَبرتُقبل قراءات الجهاز عند وصول  -4
 ه بالورقوتنشيف خاص بالمحلول المطهريتم تنظيف قناع التنفس البعد أنتهاء األختبار  -5

 الصحي.
( دقيقة كما مثبت في شاشة عرض الجهاز أو األنتهاء بناءا  على 16زمن االختبار الكلي ) -6

 الُمخَتِبر بعدم القابلية على األستمرار .طلب 
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 -ـ التسجيل :
جين( سالخاصة بـ )قياس أقصى أستهالك لألوك يعطي الجهاز شريط قراءة شامل للقياسات   
)2max(VO . ومنها عدد مرات التنفس ، وعدد ضربات القلب قيد البحث ، ومتغيرات كثيرة آخرى 

  -: ـ وحدة القياس
  دقيقة \كغم  \مليلتر  
 
 
 
 
 

 
 
 

 (Fitmate pro)( يوضح جهاز 1شكل )
: 5)( : AID( واإلنبساطي )SYSضغطي الدم اإلنقباضي )اختبار قياس فرق :  2-7-2-2

280-282) 
ضغطي الدم قياس فرق ( ، و SYSضغطي الدم اإلنقباضي )قياس فرق  -هدف االختبار :ـ 

 .( AIDاإلنبساطي )
( فولت أو 5جهاز قياس ضغط الدم ألكتروني ، يعمل بالبطارية الجافة ) -ـ االجهزة واألدوات :

لقياسات ا بالتيار الكهربائي بأستعمال محول ، يضخ الهواء ذاتيا  في كيس ُملحق بالجهاز وتتم
 Systolic)ألكترونيا  ، وتظهر ثالث قراءات في الشاشة الرقمية وهي ضغط الدم اإلنقباضي 

Pressure  SYS)  وضغط الدم اإلنبساطي ،(Diastolic Pressure   DIA)  والنبض ، 
(Pulse  PUL) ( مليمتر 300- 0، يتراوح مدى قياسه لضغط الدم ما بين )\  زئبق ، وبأنحراف

 زئبق . \( مليمتر 3 +قدره  )
 -:ـ اإلجراءات والشروط 

 التنبيه إلى عدم تناول طعام أو شراب قبل القياس بساعة على األقل . -1
( دقائق على األقل لالســــترخاء قبل القياس ، ويضـــــع 10على كرســــي لمدة ) الُمخَتبريجلس   -2

الهواء  بتثبيت كيس الختباراالذراع األيسر وهي ممدودة على منضدة )طاولة( ، ويقوم القائم على 
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( سم من مفصل الكوع تقريبا  ، على أن يكون 5على عضد الذراع  األيسر للُمخَتبر على مسافة )
 أتجاه خرطوم الجهاز للداخل )ناحية الجسم( على الشريان الذراعي .

ضــــغط مفتاح تشــــغيل الجهاز فيعطي إشــــارة األســــتعداد للعمل على الشــــاشــــة وهي صــــفر أو  -3
 أصفار ، من ثم ضغط مفتاح تشغيل نفخ الهواء الذاتي . مجموعة

قيـاس الضــــــــــــــغطين في حـالـة الراحـة أي قبـل الجهد ، وبعد اإلنتهاء من ذلك الجهد يتم قياس  -4
 الضغطين أيضا  .  

 ي أستمارة التسجيل ف الُمخَتبريعطي الجهاز النتائج ويقوم الُمقوم بتسجيل النتائج لكل  ـ التسجيل :
 اب الفرق الناتج عن المجهود لقياسات ضغط الدم كاآلتي :كاآلتي :حس

 ضغط الدم في حالة الراحة      –الفرق الناتج عن المجهود  =  ضغط الدم بعد الركض    
 )أنقباضي أو أنبساطي(         )أنقباضي أو أنبساطي(                                

 بق( .زئ \ز( أي )مليمتر  \)مم  ـ وحدة القياس :
 -: التجربة اإلستطالعية : 2-7-3
في قاعة  :1/4/201عمدت الباحثة إلى إجراء التجربة اإلستطالعية في يوم السبت الموافق    

( العبين من خارج العينة الرئيسة وكان 4كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد على )
 دارية تخص دخول الالعبين إلى هذِه الكلية ،الغرض منها فحص األجهزة وجاهزيتها وتسهيالت إ

وأستفادت الباحثة من هذِه التجربة بضرورة أن تكون البطاريات الخاصة بجهاز قياس الضغط 
 الدموي بكامل كفاءتها لتأثر القراءة بعمر البطارية .

 -:  الدراسة الرئيسة : 2-7-7
في يوم  ا  ( العب14البالغ عددهم ) عمدت الباحثة على تنفيذها على العبي العينة الرئيسة    

في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة بغداد ، إذ تمت  :8/4/201السبت الموافق 
 max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين قياسات كل من المؤشرات التالية قبل إجراء أختبار 

فس ي واإلنبساطي ، وعدد مرات التن)عدد ضربات القلب قي الدقيقة الواحدة ، والضغطين اإلنقباض
ن أقصى أستهالك لألوكسجيفي الدقيقة الواحدة( في حالة الراحة التامة ، ومن ثمو إجراء أختبار 

max)2(VO  وبعد اإلنتهاء من هذا االختبار الذي يتوقف أما في حالة نفاذ الجهد ، أو بعد زمن ،
ى تي تم قياسها قبل الجهد ، وعمدت الباحثة إل( دقيقة ، ُيعاد قياس المؤشرات الفسيولوجية ال16)

طرح النتيجتين في هذا الفرق وتدوين البيانات في إستمارات ورقية لمعالجتها بالوسائل اإلحصائية 
 المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة .
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 -: الوسائل اإلحصائية : 2-3
اإلصدار ( SPSS) جتماعيةاأل الحقيبة اإلحصائيةنظام  أستعملت الباحثة في معالجة نتائجها   
)24(V  ،(statistical package for social sciences)  قيم النسبة المئوية، ألستخراج  ،
ط ، ومعامل اإلرتباط البسيواإلنحراف المعياري ، والوسيط ، ومعامل اإللتواء ، الوسط الحسابي و 
(Person. ) 
 -عرض النتائج وتحليلها : -3
 -عالم اإلحصائية للمؤشرات الفسيولوجية المبحوثة وتحليلها :: عرض نتائج قيم الم 3-1

 ( ُيبين نتائج المعالم اإلحصائية للمؤشرات الفسيولوجية الخمسة المبحوثة3جدول )

الوسط  وحدة القياس المؤشرات الفسيولوجية
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 اإللتواء

أقصى أستهالك لألوكسجين 
max)2(VO 

 \كغم  \لتر ملي
 0.176- 2.445 52 51.86 دقيقة

فرق عدد ضربات القلب لبعد 
 0.999 4.669 112.5 114.57 ض . دقيقة الجهد وقبله

فرق الضغط الدموي 
 لبعد الجهد وقبله

(SYS)  1.475 1.385 42 42.07 زئبق \مليمتر 
(AID)  1.4 1.454 31 31.5 زئبق \مليمتر 

فرق عدد مرات التنفس لبعد 
 0.465- 1.492 42 41.93 مرة . دقيقة لجهد وقبلها

 14ن =      
 max)2(VO( أن الوسط الحسابي الختبار أقصى أستهالك لألوكسجين 3الجدول ) ُيبين      
( ، أما في 0.176-( ومعامل اإللتواء )2.445( بإنحراف معياري )52( والوسيط )51.86بلغ )

والوسيط  (114.57بلغ الوسط الحسابي ) د وقبلهفرق عدد ضربات القلب لبعد الجهاختبار 
الضغط فرق اختبار ( ، أما في 0.999ومعامل اإللتواء ) (4.669( بإنحراف معياري )112.5)

والوسيط  (42.07بلغ الوسط الحسابي )ف( 42.07) لبعد الجهد وقبله (SYS)الدموي اإلنقباضي 
الضغط الدموي فرق اختبار ( ، أما في 1.475ومعامل اإللتواء ) (1.385( بإنحراف معياري )42)

بإنحراف معياري  (31( والوسيط )31.5) لبعد الجهد وقبله بلغ الوسط الحسابي (AID)اإلنبساطي 
قد ففرق عدد مرات التنفس لبعد الجهد وقبله اختبار ( ، أما في 1.4ومعامل اإللتواء ) (1.454)

-ومعامل اإللتواء ) (1.492معياري )( بإنحراف 42والوسيط ) (41.93بلغ الوسط الحسابي )
0.465 ) 
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نها كانت محددة أب وتُبين نتائج قيم معامالت اإللتواء فيما لكل من المؤشرات الفسيولوجية الخمسة  
د متطرفة خارج هذِه الحدو ال يعني توزيعها اإلعتدالي وخلوها من القيم( جميعها مما +3فيما بين )

يطة والمتعددة البسللشروع باإلرتباطات  هذِه الدراسة تكون جاهزةوبذلك فأن بينات خط األعداد ،  في
 بحسب أهداف هذِه الدراسة .

 -: عرض نتائج اإلرتباطات فيما بين المؤشرات الفسيولوجية المبحوثة وتحليلها: 3-1
 المبحوثة الفسيولوجية المؤشرات بين فيما االرتباطات مصفوفة نتائج يُبين (7) جدول

 ولوجيةالمؤشرات الفسي
 max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين 

معامل اإلرتباط البسيط 
(Person) 

درجة 
(Sig)  

الداللة 
 اإلحصائية

أتجاه 
 العالقة

فرق عدد ضربات القلب لبعد 
 عكسية معنوية 0.000 0.888- الجهد وقبله

فرق الضغط الدموي 
 لبعد الجهد وقبله

(SYS) -0.587 0.027 عكسية معنوية 
(AID) 0.13 0.658 ـــــــ غير معنوية 

فرق عدد مرات التنفس لبعد الجهد 
 عكسية معنوية 0.000 0.973- وقبله

 ( 0.05) ≥ (Sig)( اإلرتباط  دال إذا كانت درجة 2-(  ودرجة الحرية )ن0.05مستوى الداللة ) 14ن =  
 

 د ضـــــــــــربات القلب لبعدفرق عدأن قيمة معامل اإلرتباط بين نتائج اختبار  (4)ُيبين الجدول      
( وهي -0.888بلغت ) max)2(VOأقصــــــى أســــــتهالك لألوكســــــجين ونتائج اختبار  الجهد وقبله

( ، أما قيمة معامل 12( ودرجة حرية )0.05عالقة معنوية باإلتجاه العكسـي عند مســتوى داللة )
ى قصـــــــــــــأونتائج اختبار  (SYS)الضـــــــــــــغط الدموي اإلنقباضـــــــــــــي فرق اإلرتباط بين نتائج اختبار 
( وهي عالقة معنوية باإلتجاه العكســــي -0.587فقد بلغت ) max)2(VOأســــتهالك لألوكســــجين 
فرق ( ، أما قيمة معامل اإلرتباط بين نتائج اختبار 12( ودرجة حرية )0.05عند مســــتوى داللة )

فقد  max)2(VOأقصـى أسـتهالك لألوكسجين ونتائج اختبار  (AID)الضـغط الدموي اإلنبسـاطي 
( ، أما 12( ودرجة حرية )0.05وهي عالقـة غير معنويـة عنـد مســــــــــــــتوى داللة ) (0.13بلغـت )

تــائج اختبــار ون فرق عــدد مرات التنفس لبعــد الجهــد وقبلــهقيمــة معــامــل اإلرتبــاط بين نتــائج اختبــار 
( وهي عالقة معنوية باإلتجاه -0.973فقد بلغت ) max)2(VOأقصــــــى أســــــتهالك لألوكســــــجين 

 (Sig)( ، وذلــك لكون قيم درجــات 12( ودرجــة حريــة )0.05العكســــــــــــــي عنــد مســــــــــــــتوى داللــة )
 .(0.05( ، وفي اإلرتباط غير الدال كانت أكبر من )0.05لإلرتباطات الدالة كانت أصغر من )
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 -مناقشة النتائج : 3-2
رق فيتبين معنوية العالقة العكســــــــــــــية فيما بين نتائج اختبار  (4)من مراجعة نتائج الجدول       

،  max)2(VOأقصــى أســتهالك لألوكســجين بنتائج اختبار  لقلب لبعد الجهد وقبلهعدد ضــربات ا
وتعزو البـاحثـة ظهور هـذِه النتيجـة إلى أنـه أن كلمـا قـل هـذا الفارق كلما يدل على كفاية الجهازين 

صــــــــــــــى أقالفارق جاءت متطابقة بما يعبر عنه اختبار  االـدوري والتنفســــــــــــــي لالعـب ، وأن قلة هذ
، مما تســــــــاعد هذِه النتيجة المدربين من اإلســــــــتدالل على  max)2(VOين أســــــــتهالك لألوكســــــــج

قياس وهو من االختبارات سهلة الالمؤشـر الفسـيولوجي الثاني بوسـاطة المؤشـر الفسـيولوجي األول 
، ألن الوظيفة القلبية للجهاز الدوري هي تجهيز الجســــــــــــم بالغذيات والدم المؤكســــــــــــج أي المحمل 

 لنواتج بوساطة الدم ليشترك بهذا العمل العديد من العمليات البايلوجية باألوكسجين وتخليصه من ا
إذ يرى طلحة حسام الدين بأنه ا خالل التدريب بالحد األقصى إلستهالك األوكسجين فأن الحد     

 (86: 8)األقصى لمعدل ضربات القلب يقل نتيجة لهذا النوع من التدريب ا. 
( والمواد الغذائية الى العضــــــالت هو القاســــــم 2Oعد توفير)وتشــــــير ســــــلمى طوقان إلى أنه ا ي    

لقلبي أثناء التمرين ويعتمد ذلك على لياقة الجهاز افي المشــــــــــترك النهائي للوظيفة القلبية الوعائية 
الوعائي ، إذ تذكر ســــــلمى طوقان أن لياقة الجهاز القلبي الوعائي يقصــــــد بها مقدرة الجســــــم على 

ضــــــــالت ألكســــــــدة الكاربوهيدات والدهون إلنتاج الطاقة وكلما زاد ( الالزم للع2Oالحصـــــــول على )
( مما يقلل العبء على القلب وتقل 2Oمســــــــــتوى لياقة الجهاز كلما زادت كفاءة الحصــــــــــول على )

 (4:5:  5)ضرباته وتقل سرعة النبض وبالتالي يستطيع الرياضي ممارسة الرياضة بشدة ا . 
ف ردود فعل األجهزة الوظيفية بوساطة معدل عدد ضربات تعر ؤكد أمر اهلل أحمد بأنه ا يمكن ي   

 ( 35:  3)القلب ا . 

لضــغط افرق يتبين معنوية العالقة العكســية فيما بين اختبار  (4)من مراجعة نتائج الجدول       
أقصـــــــــــى أســـــــــــتهالك لألوكســـــــــــجين بنتائج اختبار  لبعد الجهد وقبله (SYS)الدموي اإلنقباضـــــــــــي 

max)2(VO حثة ظهور هذِه النتيجة إلى أنه ضــــــــــغط الدم اإلنقباضــــــــــي يرتفع خالل ، وتعزو البا
الجهد البدني نتيجة زيادة ضــــــــغط الدم على جدران األوعية الدموية نتيجة الزيادة المضــــــــطردة في 
حاجة األنســجة العضــوية لمصــادر الطاقة وهذا النوع من الضــغط ال يعود إلى مســتواه مباشــرة  بعد 

لما قل كلما عبر ذلك عن زيادة كفاية األوعية الدموية وهذا ما أظهرته الجهـد ، وأن فرق نتـائجـه ك
ومن خالل هذِه النتيجة أيضــا  ُيمكن اإلســتدالل  max)2(VOأقصــى أســتهالك لألوكســجين نتائج 

ســـــيما وأن التكنولوجيا الحديثة اتاحة توافر أجهزة والعن هذا المؤشـــــر بوســـــاطة قياس ضـــــغط الدم 
 .قياسه بسهولة اإلستعمال 
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 (AID)الضــــــــغط الدموي اإلنبســــــــاطي فرق أما عدم معنوية العالقة فيما بين بين نتائج اختبار    
فتعزو الباحثة ذلك إلى أن أنخفاض  max)2(VOأقصــــــى أســــــتهالك لألوكســــــجين ونتائج اختبار 

الضــغط اإلنبســاطي في حالة الراحة ضــمن الحدود الصــحية لالعبين الشــباب هي بحد ذاتها تعبر 
 max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين الجهاز الدوري ، وبذلك ال يمكن اإلستدالل بعن كفاية 

 بوساطة نتائج هذا المؤشر الفسيولوجي .
إذ يؤكد هاشــــــم عدنان الكيالني ا أن نتائج بعض الدراســــــات تشــــــير إلى أن التمرين المتوســــــط    

  (228:  10) الشدة ُيساعد على إنخفاض ضغط الدم إذا كان مرتفعا  ا .
ويذكر أبو العال أحمد عبد الفتاح ا يتغير ضـــغط الدم بناء على التغيرات التي تحدث في كمية    

   (62: 2)الدم الذي يدفعه القلب ا. 
مرات  فرق عدديتبين معنوية العالقة العكسية فيما بين اختبار  (4)من مراجعة نتائج الجدول     

، وتعزو  max)2(VOأســــــــــتهالك لألوكســــــــــجين أقصــــــــــى بنتائج اختبار  لبعد الجهد وقبله التنفس
البــاحثــة ظهور هــذِه النتيجــة إلى أنــه قلــة عــدد مرات التنفس في الــدقيقــة الواحــدة بعــد الجهــد البــدني 
عن الحــدود المعروفــة أو كلمــا قلــت دل على كفــايــة الجهــازين الــدوري والتنفســــــــــــــي وكفــائــة الرئتين 

بل الفســيولوجية المهمة والتي يســهل قياســه قوســعاتها التنفســية إذ يعد هذا المؤشــر من المؤشــرات 
الجهــد وبعــد الجهــد ، وكلمــا قــل ذلــك الفــارق كلمــا تعطي نتــائجــه داللــة على التمييز بين الالعــب 

درب جيــدا   أقصــــــــــــــى أســــــــــــــتهالك لألوكســــــــــــــجين غيره ، وهــذا يتطــابق بــأنــه كلمــا زادت قيم  منالمــُ
max)2(VO  أســــــــتهالك لألوكســــــــجين بأقصــــــــى ، وبهذِه النتيجة يمكن اإلســــــــتدالل بهذا المؤشــــــــر
max)2(VO  . حسب العالقة المعنوية العكسية بينهما 

إذ يرى بهاء الدين أبراهيم أنه ا في تكرار معدل التنفس تتوقف فترة العودة إلى الحالة الطبيعية    
 (185:  4))فترة اإلستشفاء( على الحالة البدنية والتدريبية للفرد ا . 

تنفس اإلنســـــــــــــان بوســـــــــــــاطة نوعيين من ميكانيكية التنفس وهما التنفس ا ي آخرونيذكر أحمد و    
الضــــــلعي والتنفس البطني إذ يعمل في عملية التنفس نوعين من العضــــــالت أولهما عضــــــالت ما 

( عضــــــــــــــلة تكون الخارجية أقوى من الداخلية 24بين األضــــــــــــــالع )الداخلية والخارجية( وعددها )
فص بعملية التنفس اإلرادي فضـــــال  عن الدعم والحماية للقوتتحدد وظيفتها الفســـــيولوجية في القيام 

الصـدري ؛ أما النوع األخر من العضالت فهي عضلة الحجاب الحاجز التي تمتاز بقوتها وكبرها 
وتسطحها وهي الحد أو الحاجز الفاصل بين التجويف البطني والتجويف الصدري وتتحدد وظيفته 

ي هذه الحالة إراديا  ويدعى ف عندما ينام فإنه يتنفس ال الفســـــيولوجية في التنفس البطني فاإلنســـــان
التنفس البطني الذي يكون مسؤول عنه عضالت الحجاب الحاجز، وفي كلتا الحالتين في النوعين 
من العضالت فإنهما يتحفزان من الجهاز العصبي وتحديدا  بإستثارة مراكز التنفس ، وان الرياضي 
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ه لعيا  مع البطني بشـــــكل إرادي ويســـــرع به لتلبية طلب األنســـــجأثناء التمرين وبعده يتنفس ضـــــفي 
 (116:  1)لألوكسجين ا. 

 
 الخاتمة:-7

 من خالل نتائج البحث توصلت الباحثة :
بعالقة  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين بيرتبط فرق عدد ضربات القلب لبعد الجهد  -1

 .لدى الالعبين الشباب بكرة اليد عكسية
أقصـــــــــــــى أســـــــــــــتهالك بلبعد الجهد وقبله  (SYS)الدموي اإلنقباضـــــــــــــي يرتبط فرق الضـــــــــــــغط  -2

 .لدى الالعبين الشباب بكرة اليدبعالقة عكسية  max)2(VOلألوكسجين 
لدى  max)2(VOأقصى أستهالك لألوكسجين ب (AID)ال يرتبط الضـغط الدموي اإلنبساطي  -3

 الالعبين الشباب بكرة اليد.
 max)2(VOأقصــى أســتهالك لألوكســجين بوقبله يرتبط فرق عدد ضــربات القلب لبعد الجهد  -4

 .لدى الالعبين الشباب بكرة اليد بعالقة عكسية
 واوصت الباحثة

تعرف أقصـــــــى أســـــــتهالك لألوكســـــــجين ة على المدربين اإلســـــــترشـــــــاد بنتائج هذِه الدراســـــــة بغي -1
max)2(VO . بقياس المؤشرات الفسيولوجية سهلة القياس 

 ر في ألعاب وفعاليات رياضية أخرى .إجراء دراسات مشابهة على عينات أكب -2
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