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ب ومستوى دقة التصويالعناصر الكبرى في الدم تأثير التدريبات الوظيفية على 
 بالمسدس الهوائي

 أ. م. د غصون ناطق عبد الحميد              م. د أحمد خليفة مجبل
 جامعة بغداد-كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات

 الكلمات المفتاحية: التدريبات الوظيفية، العناصر الكبرى، الدم، المسدس الهوائي.
 ملخص البحث    

ثان لرماية بالمسدس الهوائي حيث استخدم الباحيهدف البحث الى اعداد تمرينات وظيفية لالعبي ا  
 –المنهج التجريبي واشتملت عينة البحث على فريق كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات 

وقد قسمت العينة  رامية.( 20)جامعة بغداد بالرماية في فعالية المسدس الهوائي والبالغ عددهم 
وتطبيق  وبعد اجراء االختبارات القبلية مجموعه.د لكل مجموعتين ضابطة وتجريبية بنفس العد على

المنهج المقترح ومن ثم االختبارات البعدية تم جمع البيانات ومعالجتها احصائيا حيث توصل 
ة قد ن والذي تضمن استخدام التدريبات الوظيفييالبرنامج المقترح من قبل الباحث الباحثان الى ان

كذلك والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد و  ادى الى تحسين مستويات الكالسيوم
فان البرنامج المقترح ادى الى زيادة دقة التصويب بالمسدس الهوائي . وقد اوصى الباحثان بتطبيق 
البرنامج المقترح باستخدام التدريبات الوظيفية بنفس الشدد والتكرارات والراحة البينية لدورها في 

 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد الكالسيوم والفسفور تحسين مستويات
Effect of functional exercises on the major elements in the blood and accuracy of 

correction With an air gun 

 

 Dr. Ghosoun Nateq Abdel Hamid                                 Dr. Ahmed Khalifa Majbel 

 

Research Summary 

    The objective of the research is to prepare the functional exercises for the players of 

shooting with the air gun. The researchers used the experimental method. The research 

sample included the team of the College of Physical Education and Sports Science for 

Girls - University of Baghdad. The sample was divided into two control and 

experimental groups of the same number for each group. After conducting the tribal 

tests and applying the proposed curriculum and then the post-tests, the data were 

collected and processed statistically. The researchers concluded that the program 

proposed by the two researchers, which included the use of functional exercises, 

improved the levels of calcium, phosphorus, magnesium, potassium, sodium and 

chloride. Shooting with an air gun. The researchers recommended the application of 

the proposed program using the same intensity and frequency of repetitive exercises 

and its role in improving the levels of calcium, phosphorus, magnesium, potassium, 

sodium and chloride 
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 المقدمة :-1
يعتمد علم التدريب الرياضــــــــــــــي على طرق عديدة ، حيث تختلف كل رياضــــــــــــــة في طريقة 
تـدريبهـا عن األخرى طبقا لطبيعة االداء أو إلى نظام الطاقة المالئم ، والذي في ضــــــــــــــوئها يعمل 

يقه ، وقد د تحقالمدرب على تطويرها واالرتقاء بمســتوى االداء الرياضــي للوصــول إلى الهدف المرا
 تطورت طرق التدريب الرياضـــــــي تطورا  هائال  خالل الســـــــنوات الســـــــابقة بحيث أصـــــــبحت مالئمة

يقدم  لالعبين وأصـــبح المدرب يتابع كل جديد في مجال التدريب بشـــكل مســـتمر لكي يســـتطيع أن
 طوروكل متابع لت ئهم،وأدا العبيه هذا المجال ويرفع من مســــتوى الشــــيء األفضــــل واألحســــن في

القدرات  اغةوصيالمستويات الرياضية في العالم يدرك أن للتدريب الرياضي شأن عظيم في إعداد 
بأبعادها المختلفة من أجل تفجير أقصـــــــــــــى ما يمكنه من قدرات وما بداخل  هاوتطوير اإلنســـــــــــــانية 

ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى التدريب  ،اإلنســــــــــــــان من طـاقـات في اتجـاه الهدف المنشــــــــــــــود
بهدف تغير  هامواستخداأسـاليب ووسائل تدريبية مختلفة على انه عملية يتم فيها تطوير الرياضـي 

وما زالت دراســـة ردود أفعال الجســـم البشـــرى وأجهزته  ،حالة المتدرب وفقا لهدف تم تحديده مســـبقا
الحيويـة المختلفـة تحـت تـأثير ضــــــــــــــغوط التـدريب الرياضــــــــــــــي من أهم قضــــــــــــــايا األبحاث العلمية 

قاء ة لالرتالتدريب الرياضـــــــي الوســـــــيلة الرئيســـــــ مجال الرياضـــــــي، ذلك لكونالمتخصـــــــصـــــــة في ال
بالمســتوى البدني والرياضــي، كذلك رفع كفاءة أجهزة جســم الرياضــيين المختلفة ووظائفها الحيوية، 

كون هذه الردود أو االنعكاســـــــــات الفســـــــــيولوجية محددات موضـــــــــوعية ودقيقة لتقنين  عن فضـــــــــال  
وفق إمكاناته وقدراته البدنية والفســــــــــــيولوجية ، ويشـــــــــــــير) على فرد على حده األحمال البدنية لكل 
 %4أن العناصــــر المعدنية تشــــكل ( Ljungberg , et al.   :5- 133  لونجبيرج واخرون

من وزن اإلنسـان ، ويتطلب الجسم بعض العناصر بكميات كبيرة نسبيا وتسمى العناصر الكبرى، 
صـــغيرة نســـبيا وتســـمى العناصـــر الصـــغرى أو النادرة . ويتطلب الجســـم بعضـــا منها ولكن بكميات 

داخل الجسم وفي تنظيم سوائل  وتلعب العناصـر المعدنية دورا هاما في تنشـيط التفاعالت الحيوية
التدريب على المهارة وحده ال يكفى لتحسين هذه ان  ،القاعدي –تنظيم التوازن الحامضي الجسم و 

أنها بجانب تنمية المهارة البد من تنمية القدرات الحركية  اذ، رةالمهارة والحصــــــــول على نتائج مثم
وعليــه فــان اهميــة البحــث تكمن في اعــداد  التــدريبــات الوظيفيــة  ومعرفــة اثرهــا على العنــاصــــــــــــــر ،

ل من خالوتكمن مشــــكلة البحث ،  الكبرى في الدم ومســــــتوى دقة التصــــــويب بالمســــــدس الهوائي
يفي من المصــطلحات شــائعة االســتخدام في المجال العشــر ســنوات الماضــية أصــبح التدريب الوظ

الرياضــي ، وأنه يســتخدم تحت عدة مســميات مثل التدريب التكاملي والتدريب النموذجي وتدريبات 
 Christineالقوة الوظيفيـــــة وتـــــدريبـــــات المســـــــــــــــــــار الوظيفي وتـــــدريبـــــات القـــــدرة الوظيفيـــــة، )

Cunningham  :5 – 88) ؤل االتي : هــل للتمرينــات . لــذلــك تبــادر الى البــاحثــان التســـــــــــــــا
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يهدف و الوظيفية دور مؤثر على العناصــــــر الكبرى في الدم ودقة التصــــــويب بالمســــــدس الهوائي ،
لى معرفة اثر التمرينات ع،لالعبي الرماية بالمســـــــــــــدس الهوائي  اعداد  تمرينات  وظيفية، البحث

، بانه ن الباحثا فترضيو ، العناصـــــر الكبرى في الدم ومســـــتوى دقة التصـــــويب بالمســـــدس الهوائي
العناصــر ســتوى مفي التجريبية  للمجموعةتوجد فروق دالة إحصــائيا بين القياســين القبلي والبعدي 

تصـــــويب والماغنســـــيوم(  ودقة الالكالســــيوم والفوســـــفور والبوتاســـــيوم والصــــوديوم والكلوريد )الكبرى 
ديين لقياســـــــــين البعبالمســـــــــدس الهوائي لصـــــــــالح القياس البعدي، توجد فروق دالة إحصـــــــــائيا بين ا

البوتاســيوم الكالســيوم والفوســفور و للمجموعتين التجريبية والضــابطة في مســتوى العناصــر الكبرى )
 والماغنسيوم( ودقة التصويب بالمسدس الهوائي لصالح المجموعة التجريبية. والصوديوم والكلوريد

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية :-2
 منهج البحث:2-1

جراءااثاســـــــــــــتخدم الباح تخدام ته، باســـــــــــــن المنهج التجريبي وذلك لمالئمته وطبيعة البحث وا 
 القياس القبلي والبعدي لمجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضــــــــــابطة. يالتصــــــــــميم التجريبي ذ

المنهج التجريبي القـائم على تصــــــــــــــميم قبلي بعـدي لمجموعتين تجريبيـة وضــــــــــــــابطـة : وفيه تلقت 
يبيــة تتمثــل في البرنــامج المقترح القــائم على التمرينــات بينمــا تلقــت المجموعــة األولى معــالجــة تجر 

 المدرب.المجموعة الثانية معالجة ضابطة تتمثل في البرنامج الحالي المعد من قبل 
 مجتمع البحث وعينته:  2-2

من اهم االمور التي يجب مراعاتها هي الحصول على عينة تمثل المجتمع تمثيال صادقا، 
حقق غرضه ت ذي يختار العينة التي تالئم بحثه والقادرة على جمع المعلومات التيو الباحث هو ال

نية ن بتحديد عينة البحث بالطريقة العمدية وهم يمثلون فريق كلية التربية البداوعليه فقد قام الباحث
 (20جامعة بغداد بالرماية في فعالية المسدس الهوائي والبالغ عددهم ) -وعلوم الرياضة للبنات 

من مجتمع البحث ثم قام الباحثان بتقسيم افراد العينة  % 100راميا ملحق وهم يمثلون نسبة 
مجموعتين االولى تمثل المجموعة الضابطة والثانية  علىبالطريقة العشوائية عن طريق القرعة 

 ( رماة .10تمثل المجموعة التجريبية وتحتوي كل من المجموعتين على )
 المجموعة الضابطة في متغيرات )العمر، الطول، الوزن(يبين تجانس  (1الجدول )

 

 الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي وحدة القياس المتغيرات ت
قيمة معامل 
 االلتواء

 1.176- 18 0.55 20.73 سنة العمر 1
 0.835- 171 4.606 168 سم الطول 2
 1.781 59 720 .3 62 كغم الوزن 3
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 المجموعة التجريبية في متغيرات )العمر، الطول، الوزن(يبين تجانس  (2الجدول )

رفة حسن انتشار انجاز العينة من مقدار تجمع القيم وقربها من بعضها او حيثا يمكن مع
تفرقها وتباعدها عن بعضها البعض، وهكذا يكون لدينا مقياس لمقدار تجانس المجموعة االحصائية 

 (. 54-1) ملحم :
يبين تكافؤ العينة )المجموعتين التجريبية والضابطة( في متغيرات البحث  (3جدول )  

 
 األدوات واألجهزة المستخدمة:2-3

  البحث:لقياس متغيرات  االتيةاستخدم الباحثان األدوات واألجهزة 
 (. عتاد10غم عدد ) 1500ميدان رماية لالسلحة الهوائية.اسلحة هوائية )مسدس( بوزن 

                                                  ت ورقية قانونية(. ملم مصنوع من الرصاص. اهداف )كارتا 4.5))
رات ك لقياس ارتفاع الجسم عن األرض. –جهاز رستامير لقياس وزن الجسم. –معاير  طبيميزان 
سرنجات معقمة.مادة مطهرة  أقماع .كرات سويسرية.  أثقال بأوزان مختلفة. أحبال مطاطة.طبية.

م 20 –جهاز طرد مركزي.ديب فريزر  ESRAبار بها مادة مانعه للتجلط + قطن طبى.أنابيب إخت
 استمارة تسجيل بيانات وقياسات عينة البحث.  وكولمان.

 االختبارات المستخدمة في البحث :2-7
  االختبار المهاري 

 ( 64-2اختبار دقة التصويب بالرماية.) الوادي : 

 دف. قياس دقة التصويب على الهالغرض من االختبار : 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
 قيمة معامل االلتواء الوسيط االنحراف ا لمعياري الحسابي

 0.449 20 0.935 20.12 سنة العمر 1
 -  0.549 170 4.510 55 .170 سم الطول 2
 0.307 62 5.984 61.50 كغم الوزن 3

 المجموعة
 المتغيرات

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 Tقيمة  الضابطة

 المحتسبة
 الداللة

 
 ع س ع س

 غير معنوي 1.22* 0.517 20.62 0.935 20.12 العمر )سنة(
 غير معنوي 0.68* 5.606 169 4.510 170.55 الطول )سم(
 غير معنوي 0.419 * 4.720 60 5.984 61.50 الوزن )كغم(

 غير معنوي 0.363 * 0.471 6.837 0.492 6.925 (دقة التصويب )عدد
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حســـــــب بويقوم كل العب برمي اطالقة واحدة على كل هدف وتحســـــــب من عشـــــــرة نقاط 
(هدف. وتحتســـب الدرجة 60موقع االصـــابة ومجموع النقاط الكلي التي يســـجلها كل العب على )

( نقطة وبزمن قدره ساعة وخمس واربعون دقيقة وهو الوقت الرسمي المخصص 600النهائية من )
 لفعالية.في المنافسات لمثل هذه ا

 الدراسة االستطالعية: 2-3
م 1/2/2018وحتى  1/2018/ :2قام الباحثان بإجراء دراســــة اســــتطالعية في الفترة من 

(، واســـــــتهدفت هذه الدراســـــــة التأكد من صـــــــالحية األدوات 5على العينة االســـــــتطالعية وعددهم )
دريــب ات الوظيفيــة وتــواألجهزة المســــــــــــــتخــدمــة، وتقنين األحمــال التــدريبيــة لمحتوى برنــامج التــدريبــ

 المساعدين والتأكد من المعامالت العلمية )الصدق والثبات ( لالختبارات البدنية والمهارية. 
 
 اجراءات البحث الميدانية:  2-3
 االختبارات البيو كيميائية:  2-3-1

وم الكالســــــيوم والفوســــــفور والبوتاســــــيتحليل مســــــتويات العناصــــــر الكبرى في بالزما الدم ) -
 والماغنسيوم(.يوم والكلوريد والصود

 محددات البرنامج التدريبي:  2-3-2
 ( أسبوع .10مدة البرنامج )  ◄
 ( وحدات .3عدد الوحدات التدريبية األسبوعية )  ◄
 ( وحدة تدريبية.30إجمالي عدد الوحدات التدريبية ) ◄

  
 خطوات تنفيذ البحث : 2-3-3

 ن بإجراء االتي :اام الباحثقجهزة المستخدمة بعد تحديد المتغيرات األساسية واألدوات واأل
م وشــــملت القياســــات الطول والوزن وســــحب عينات  2018/ 2/ 10إجراء القياســــات القبلية  -1

 . الدم في الراحة 
 م 15/2/2018إجراء االختبارات المهارية   - 2
( 10م لمدة )2/2018/ 18الموافق  الســــــــــــــبتيوم القوة الوظيفية تنفيذ برنامج تدريبات  بدء - 3
 .4/2018، 13( وحدات تدريبية أسبوعيا ولغاية 3( وحدة تدريبية بواقع)30ويتكون من) ابيعأس
واجراء  الـــدمم بســــــــــــــحـــب عينـــات 22/4/2018الموافق األحـــد تم إجراء القيـــاس البعـــدي يوم  -5

األســـاليب  املمقارنتها بالقياس القبلي باســـتخداالختبارات البدنية والمهارية بنفس التســـلســـل الســـابق 
 اإلحصائية الالزمة. 



 432074-6032 :ISSN

 
 

187 
 

 .16االصدار  SPSSاستخدم الباحثان الحقيبة االحصائية  المعالجات اإلحصائية:2-3
 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها-3
 النتائج:: عرض 3-1

يد ق القياسين القبلي والبعدي للعناصر الكبرى في الدمدالله الفروق بين متوسطات  (7جدول )
 بحث التجريبيةلعينه الالبحث 

 وحدة القياس المتغيرات
نسبة  القياس البعدي القياس القبلي

 ٪التحسن
قيمة )ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

 الكالسيوم
ملى جرام 
 *3.03 7.51 0.13± 6.54 0.12± 6.33 /ديسيلتر

ملى مول /  الفوسفور
 *3.36 7.63 0.12± 7.10 0.10± 3.51 لتر

ملى مول /  البوتاسيوم
 *2.53 10.76 0.23± 7.11 0.23± 3.42 ترل

 الصوديوم
ملى مول / 

 لتر
137.61 ±1.23 136.27 ±1.24 2.37 2.34* 

ملى جرام  المغنسيوم
 *2.36 10.32 0.12± 2.03 0.11± 1.67 /ديسيلتر

ملى مول /  الكلوريد
 *2.33 7.22 1.21± 101.23 1.13± 54.13 لتر

 5=  1-حرية ن عند درجة 2.23= 0.03ت الجدولية عند 
( وجود فروق ذات داللة إحصــــــائية بين القياســــــين القبلي والبعدي 4يتبين من الجدول رقم )

للمجموعة التجريبية في متوســــــــطات قياســــــــات الكالســــــــيوم والفوســــــــفور والبوتاســــــــيوم والصــــــــوديوم 
لملح  ٪2.54والمغنســـــيوم والكلوريد لصـــــالح القياس البعدي، وقد تراوحت نســـــب التحســـــن ما بين 

 لملح البوتاسيوم كحد اعلي. ٪10.48لصوديوم كحد ادنى ، ا
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يد ق القياسين القبلي والبعدي للعناصر الكبرى في الدمدالله الفروق بين متوسطات  (3جدول )
 الضابطةلعينه البحث البحث 

 وحدة القياس المتغيرات
نسبة  القياس البعدي القياس القبلي

 ٪ التحسن
قيمة )ت( 
 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة

مليجرام  الكالسيوم
 *2.32 3.36 0.12± 6.64 0.13± 6.36 /ديسيلتر

 0.34 0.03 0.11± 3.55 0.17± 3.54 ملي مول / لتر الفوسفور
 *2.36 2.57 0.22± 3.63 0.15± 3.47 ملى مول / لتر البوتاسيوم
 0.56 0.32 1.15± 133.2 1.13± 137.46 ملى مول / لتر الصوديوم

 ميو المغنس
ملى جرام 
 *2.43 3.27 0.21± 1.51 0.13± 1.63 /ديسيلتر

 *2.30 1.76 1.24± 55.31 1.13± 54.63 ملى مول / لتر الكلوريد
 5=  1-عند درجة حرية ن 2.23= 0.03ت الجدولية عند 

( وجود فروق ذات داللة إحصــــــائية بين القياســــــين القبلي والبعدي 5يتبين من الجدول رقم )
بطة في متوســـطات قياســـات الكالســـيوم والبوتاســـيوم والمغنســـيوم والكلوريد لصـــالح للمجموعة الضـــا

د وق +والصـــــــــــوديوم،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصـــــــــــائية لملحي الفوســـــــــــفور  البعدي،القياس 
لملح الكالســيوم كحد  ٪3.38لملح الفوســفور كحد ادنى ،  ٪0.05تراوحت نســب التحســن ما بين 

  اعلي.
ي ف روق بين القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطةدالله الف (3جدول )
 العناصر الكبرى في الدم قيد البحث متوسطات

 وحدة القياس المتغيرات
قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 2ع± 2م 1ع± 1م المحسوبة
 1.34 0.12± 6.64 0.13± 6.54 ملى جرام /ديسيلتر الكالسيوم

 *7.33 0.11± 3.55 0.12± 7.10 ملى مول / لتر سفورالفو 
 *2.24 0.22± 3.63 0.23± 7.11 ملى مول / لتر البوتاسيوم
 *3.27 1.15± 133.2 1.24± 136.27 ملى مول / لتر الصوديوم
 1.30 0.21± 1.51 0.12± 2.03 ملى جرام /ديسيلتر المغنسيوم
 0.65 1.24± 55.31 1.21± 101.23 ملى مول / لتر الكلوريد

 16=  2-عند درجة حرية ن 2.10 =0.03ت الجدولية عند 
( وجود فروق ذات داللــة إحصـــــــــــــــائيــة بين القيــاســــــــــــــين البعــديين 6يتبين من الجــدول رقم )

للمجموعتين التجريبية والضــــابطة في قياســــات الفوســــفور والبوتاســــيوم والصــــوديوم لصــــالح القياس 
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وق ذات داللة إحصــــــــــــــائية في قياســــــــــــــات الكالســــــــــــــيوم البعدي للمجموعة التجريبية وعدم وجود فر 
 والمغنسيوم والكلوريد.

ي ف دالله الفروق بين القياسيين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة (4جدول )
 المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث  متوسطات

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين للمجموعتين :يتبين من الجدول رقم )
 ولصالح المجموعة التجريبيةالتجريبية والضابطة 

 مناقشة النتائج: 3-2
ينص على وجود فروق دالة إحصـــــــــــائيا بين  والذي مناقشـــــــة نتائج الفرض االول –أوال  

والبعدي للمجموعة التجريبية في مســـتوى العناصـــر الكبرى )الكالســـيوم والفوســـفور  القياســـين القبلي
 والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد والماغنسيوم( 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي 4ويتضح من الجدول رقم )
وم والبوتاســــــــيوم والصــــــــوديللمجموعة التجريبية في متوســــــــطات قياســــــــات الكالســــــــيوم والفوســــــــفور 

لملح  ٪2.54والمغنســـــيوم والكلوريد لصـــــالح القياس البعدي، وقد تراوحت نســـــب التحســـــن ما بين 
 لملح البوتاسيوم كحد اعلي. ٪10.48 ادنى،الصوديوم كحد 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي 5ويتضح من الجدول رقم )
 عدي.البي قياسات رشاقة رد الفعل واألداءات المجمعة لصالح القياس للمجموعة التجريبية ف

وتقنين فية التدريبات الوظيالتخطيط الجيد لبرنامج ن حدوث هذه التغيرات إلى االباحث وويعز 
لى اســـــتخدام  األحمال التدريبية بأســـــلوب علمي مناســـــب للمرحلة الســـــنية والتدريبية لعينة البحث وا 

لقوة ا هدف تنميةبتدريبات الوظيفية في ال ية والمقاعد الســويدية كجزء رئيستدريبات الكرة الســويســر 
يب أثناء تطبيق البرنامج وذلك بتدر ي فن التدريب بأحمال متدرجة االعضـــــــــــــلية، حيث راعى الباحث

المجموعات العضـــــــلية المختلفة وبخاصـــــــة عضـــــــالت المركز والذراعين والرجلين وتركيز الباحثين 
  الوظيفيةالعاملة أثناء االداء ودقة اختيار التمرينات  على المجموعات العضلية

إلى أن من أهم  (Dave Schmitz, :3- 22  ديف شــــميتزوفى هذا الصــــــدد يؤكد ) 
، حيث تقوم   emphasizes the coreســــــــــمات التدريبات الوظيفية هو التركيز على المركز

وظيفي أن التدريب ال فضــــال  عنعضــــالت المركز القوية بربط الطرف الســــفلى بالطرف العلوي ، 
وان تؤدى تمريناته من خالل   multi-directionalيشــــــــــــــتمل على حركات متعددة االتجاهات

 T التجريبية الضابطة المتغيرات
 ع س ع س

 3.89* 0.333 8.535 0.309 6.205 لتصويبة ادق
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مما يجعلها من أفضل التدريبات المستخدمة في تحسين  single limbالتركيز على طرف واحد 
 رشاقة رد الفعل.

فروق دالة إحصــــــــــائيا بين ينص على وجود  والذي مناقشــــــة نتائج الفرض الثاني –ثانيا 
القياســـــــين البعديين للمجموعتين التجريبية والضـــــــابطة في مســـــــتوى العناصـــــــر الكبرى )الكالســـــــيوم 
والفوســـــــفور والبوتاســـــــيوم والصـــــــوديوم والكلوريد والماغنســـــــيوم( لصـــــــالح القياس البعدي للمجموعة 

 التجريبية.
القياســــــــــين البعديين ( وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــائية بين 8ويتضــــــــــح من الجدول رقم )

للمجموعتين التجريبية والضــــابطة في قياســــات الفوســــفور والبوتاســــيوم والصــــوديوم لصــــالح القياس 
البعدي للمجموعة التجريبية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصــــــــــــــائية في قياســــــــــــــات الكالســــــــــــــيوم 

 والمغنسيوم والكلوريد.
يفي نتج عنها من حدوث تكيف وظن ذلك إلى برنامج التدريبات الوظيفية وما االباحث وويعز 

 احد مظاهر هذا التكيف.       دوان مستويات العناصر الكبرى تع ممارسيها،في الجسم لدى 
من أن الكالسيوم  (Ronald Roth,  :11-33رونالد روثوهذا يتفق مع ما أشـار إليه) 

ع الكالســـيوم من الفســـفور يتواجد م %85وان  2/1والفســـفور يتواجدان بنســـب متوازنة في الجســـم 
من الكالســــــيوم يخزن في األســــــنان والعظام ، ويتجه الكالســــــيوم في الدم  %55في العظام ، وان  

ال عن ؤو الكالســـيوم مســـ دباقي يوجد في صـــورة متأينة، ويعتقريبا إلى بروتين الدم وال %50بنســـبة 
 حدوث االنقباضات العضلية والنبضات العصبية .

إلى أن الكليتين تعمالن على ( Joanne Larsen, ::- 24  جوانا الرســـونوتشـــــير) 
 تنظيم مستويات البوتاسيوم المختلفة في الدم وداخل الخاليا .

وال عن التوازن الحمضـــي القاعدي ويعمل مع الصـــوديوم ؤ مســـ دوتضـــيف أن البوتاســـيوم يع
على ثبات التوازن المائي داخل الجســـــــم وحدوث االنقباضـــــــات العضـــــــلية خاصـــــــة عضـــــــلة القلب 

 لنبضات العصبية وثبات ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول الكامل في الدم .وا
إلى أن الصـــوديوم  ( Patnaik & Pradyot,  10 - 112 :باتنيك وبراديوت ويشـــير)

للســـــــوائل والدم في أجســــــامنا ، ويوجد بنســـــــب  المكون الرئيس دة ويعيعتبر من العناصــــــر الرئيســــــ
وال ؤ مســ دالتغذية من والى الخاليا ، ويعمالن معا على تنظيم الســوائل و متوازنة مع البوتاســيوم ويع

 بشكل مباشر عن انقباض العضالت .
 نشــــــيكارو واخرووعن ارتباط البوتاســـــــــيوم والصـــــــــوديوم بطبيعة المجهود البدني يشـــــــــير) 

Chicharro, et al.  :4-200 إلى أن تدريبات التحمل على االرجوميتر تعمل على تقليل )
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يات البوتاســيوم والصــوديوم في الدم بعد أداء المجهود مباشــرة ثم يتحســن مســتوى البوتاســيوم مســتو 
 استعادة االستشفاء.  مدةوالصوديوم تدريجيا خالل 

 Lijuan  وانج واخرون )( و55 - 3) القط  وندا : وتتفق نتائج الدراســـــــة مع دراســـــــة 
Wang, et al.  :6 - 34)  في تحســــين مســــتوى الصــــوديوم في أن التدريب الرياضــــي يســــهم

 والبوتاسيوم في الدم في فترات الراحة بعد أداء المجهود البدني. 
 الخاتمة:-7

ان البرنامج المقترح باســـــتخدام التدريبات الوظيفية يؤدى إلى تحســـــين مســـــتويات الكالســـــيوم 
لى زيادة دقة ا البرنامج المستخدم يوديو  ،والفوسـفور والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد

بات الى تطبيق البرنامج المقترح باســـتخدام التدري ويوصــي الباحثانالتصـــويب بالمســـدس الهوائي ،
الوظيفية بنفس الشــدة والتكرارات والراحة البينية لدورها في تحســين مســتويات الكالســيوم والفوســفور 

جراء دراســات مماثلةو  ،والماغنســيوم والبوتاســيوم والصــوديوم والكلوريد  تلفة.على مراحل ســنية مخ ا 
جراء مثل هذه الدراسة في األلعاب األخرى و   ا 

 المراجع: المصادر و 
، دار السـيرة للنشر 1(: القياس والتقويم في التربية وعلم النفس، ط2000سـامي محمد ملحم ) -1

 والتوزيع والطباعة، عمان.
فســــات على بعض (: دراســــة التدريب في فترة المنا2004غصــــون ناطق عبد الحميد الوادي ) -2

المتغيرات البدنية والوظيفية وعالقتها بدقة التصــويب بالبندقية الهوائية، رســالة ماجســتير، كلية 
 التربية الرياضية ، جامعة بغداد .

( : اســــــــــــتجابة هرموني البروالكتين واالنســــــــــــولين 1556محمد على القط ، طارق محمد ندا ) -3
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