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  ملخص البحث 
  مشكلة البحث

ال تزال األسرة التدریبیة العراقیة لسباحي المنتخبات التعیر االهتنمام الكافي لبعض المتغیرات الفسیولوجیة 
في الدم عند ریاضیوا االنجاز العالي في السباحة القصیرة Triglycerides ومستوى تركیز التراي كلیسرین 

  ...والطویلة
  هدفا البحث

 .عض المتغیرات الفسیولوجیة لسباحي المسافات القصیرة والطویلةالتعرف على ب - ١

  .لسباحي المسافات القصیرة والطویلة T.Gالتعرف على مستوى تركیز التراي كلیسرین  - ٢
  مجاالت البحث
  .من سباحي المنتخب العراقي للمسافات القصیرة والطویلة 12عینة بعدد : المجال البشري
  ٢٤/٩/٢٠٠٧ولغایة ١٨/٩/٢٠٠٧للفترة من :المجال الزمني
  منهج البحث

  استخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالئمته لحل مشكلة البحث
  عینة البحث

  سباح)12(ابطال العراق في السباحة المسافات القصیرة والطویلة بعدد 
. سي.أي (  (١)A.C.E.Space Randoxجهاز –أجهزة األكوسبورت  :واستخدم الباحثان األدوات التالیة

 ٢(والسكر في الدم كما تم استخدام االنزیمات الكاشفة T.Gلقیاس نسبة تركیز تراي كلیسرین)یس راندوكس سب
(biomerieuxوالحق بها جهاز الطرد المركزي الخذ عینة الدم من المتسابق.  
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  .علبة شرائط لتحلیل عینة الدم من المتسابق -

A comparative study of some physiological variables and the level of triglyceride in the 
blood Clesrin T.G for swimmers short distances and long 

 
Dr. Abbas Fadel Jaber 
Dr. Maher Abd Latif 
Research Problem 
The family is still training Iraqi swimmers Alahtnmam teams do not pay enough for some physiological 
variables and the level of triglyceride concentration Clesrin Triglycerides in the blood when Riyadiwa 
higher achievement in the swimming short-and long ... 
Objective of this research 
1 - to identify some of the physiological variables for short-distance swimmers and long term. 
2 - to identify the level of concentration of triglyceride Clesrin TG swimmers for short distances and long 
term. 
Search domain 
The human domain: a sample with 12 swimmers from the Iraqi team for the short and 
long distances. 
Time domain: for the period from 18/9/2007 until 24/9/2007 
Research Methodology 
 
The researchers used the experimental method to solve the problem of suitability Search 
 
Sample Search 
 
Champions Iraq in the swimming short-and long-distance number (12) swimmers. 
 
Measurements used 
- Cm 
- Weight 
- The Age 
- Life Training 
- Pulse rate 
- Blood pressure 
- The rate of glucose in the blood 
- Rate per Klisraid 
- Hospitalization 
 
Tools and equipment used in the research: 
- Device to measure height and weight 
- Hours off digital 
- Measuring blood pressure 
- Alokosport devices - A device A. CESpace Randox () (ie. C. Randox MySpace) to measure the 
concentration of Tri Clesrin T.G and sugar in the blood have also been used enzymes reagents () 
biomerieux and the right of the centrifuge of the blood sample is taken from the rider. 
- Box of tapes to analyze a sample of blood from the rider. 
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  الباب االول 
  ألتعریف بالبحث - ١
  ألمقدمة واهمیة البحث١- ١

ان االرتقاء بكفاءة االداء الریاضي االنجازي هو احد مؤشرات نجاح الخطط التدریبیة     
وبالرغم من التطور الكبیر ...طویلة االمد بهدف الوصول الى اعلى المستویات الریاضیة ال

الذي حدث في نظریات التدریب الحدیثة واالهتمام الكبیر بالبحث والتجریب عن اسالیب جدیدة 
في تدریب الریاضیین واالعتماد المقنن على االسس العلمیة في تخطیط وتنظیم وتصمیم 

یة التي تجعل من ابطالنا قادرین على تحقیق المستویات الرقمیة القیاسیة وفي المناهج التدریب
الزلنا نحبوا في طریق البحث والتطویر مبتعدین او متجاهلین دور ....مختلف االلعاب الریاضیة

فسلجة الریاضة في االنجاز القیاسي بالبطوالت ونسینا المختبرات البیولوجیة والفسیولوجیة 
الطب الریاضي لیبقى المدرب هو الرجل الوحید المسئول عن النتائج ایجابا ومختبرات مركز 

وهذا  ینطبق على ریاضة السباحة او العاب الساحة والمیدان او العاب .....كانت ام سلبا
  .الفرقیة كرة القدم او كرة السلة او كرة الطائرة

ك وسام ذهبي في بطولة قاریة تعد ریاضة السباحة من االلعاب الفردیة التي یمكن ان تمنح لفریق
او اولمبیة وهي من االلعاب الفردیة التي یمكن ان تخرج بنتائج جیدة على صعید الترتیب 

على سبع مدالیات ذهبیة في البطولة )فلیبس(والتصنیف خصوصًا بعد ان حصل االمریكي 
  ...االولمبیة في بكین

جة الریاضیة كعلم اساسي یسهل ویعلل وألننا الزلنا نعاني من ظاهرة ابتعاد او ابعاد الفسل 
ویفسر االنجاز الریاضي حیث یفتقر اغلب مدربوا المنتخبات الوطنیة العراقیة الى مفهوم 

وبالرغم ان اكسدة التراي كلیسرین بالعضلة خالل عملیات انتاج الطاقة ...الفسلجة والریاضة 
راي كلیسرین تحت تاثیر غیر متفق على دقة المعلومات وتنوعها وكیف تتغیر معدالت الت

كالیسراید العضلة یمكنه "االستجابة والتكیف  من جراء التدریب غیر انه اصبح من المؤكد ان 
ان یوفر الطاقة للتدریب عالي الشدة بمعدل اقل من الثلث مقارنة بمعدل كالیكوجین 



   ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
في الدم لسباحي المسافات T.G  دراسة  مقارنة لبعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى التراي كلیسرین

 القصیرة والطویلة

 
 

١١ 

ة اضافیة  الى من هنا یمكن اعتبار الطاقة الناتجة عن التراي كلیسراید العضلة طاق)١("العضلة
  .الناتجة عن كالیكوجین العضلةالطاقة 

التمارین البدنیة تؤثر على مستوى ثالثي الكلسرین حیث یزول اغلبه من البالزما واالنسجة ان   
  .)٢(القریبة من العضلة كما ان ایة بقایا یتم تنظیفها من الدورة الدمویة عن طریق الكبد

ن نوع من الدهون المحمولة في تیار الدم وهي لیست من عبارة ع  T.Gوثالثي الكالیسراید"    
أنواع الكولسترول بل یعتبر احد األنواع المهمة الموجودة في الدم حیث یجري مع الكولیسترول 

وهي ایضًا من خالیا دهنیة او شحمیة تتواجد في الكبد ...في مجرى الدم مع الدورة الدمویة
فالكلسترول ،لدهون أو الزیوت او من إنتاج داخل الجسمنتیجة لتناول األغذیة التي تحتوي على ا

یكون مسئول عن حمل ثالثي الكالیسراید من الكبد واألمعاء )  *(٣)LDL( المنخفض الكثافة 
الدقیقة الى األنسجة الدهنیة الموجودة في جمیع إنحاء الجسم واالحتفاظ بها كطاقة دهنیة 

  .)٥)(٤("تستخدم عند الحاجة أو الطوارئ
ومهارات السباحة تمثل اكثر اشكال االنجاز الرقمي التخصصي ویرجع ذلك اساسا الى ان     

كل المتغیرات الفسیولوجیة ولكافة اجهزة الجسم وانظمته الحیویة تصل اثناء البطوالت الریاضیة 
  .لك بسبب التدریب العالي الشدةالى مستویات ال یمكن التوصل الیها سواء كان ذ

  
  مشكلة البحث٢- ١
الزال مدربوا سباحي العراق المصنفون محلیا بالمنتخب یفتقدوا الى القاعدة العلمیة التجریبیة    

وغیرها T.Gلتأثیرات التدریب عالي المستوى على المتغیرات الفسلجیة ومستوى الدهون الثالثیة 
راء على االنجاز وتحقیق االرقام القیاسیة بسبب عدم اعطاء المساحة الكافیة للباحثین والخب

                                     
1-Wilmore.J.and Costill .D.physiology of spot and Exercise,Human Kinetics Publisher,Chapter 
7.1999.p.112  
2-Anderson.I,Nutrition in Health and DiseasmU.S.A.1982.P.83.  
3-LDL;Low Density Lipoprotein.  

  4-Haskell wi.the influence of exercise on the concentration of � riglyceride and cholesterol in human 
plasma exercise sport sci rv.1984.pp110.  
5-Florez –Duquet.M,cold-induced thermoregulation and biological aging.physiol Rev78..333,p1998. 
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وقد اكدت االبحاث ...الفسلجیین في تشخیص االیجاب والسلب في التدریبات ظویلة  االمد
التي تناولت الدهون الثالثیة عدم وضوح كافي لمدى مساهمته وتاثیره في ) القلیلة(والدراسات 

االداء البدني وایضا  مدى تاثیر المجهود البدني على معدالت تلك الدهون ومن المعروف ان 
د واالحجام التدریبیة التي یتعرض لها السباح خالل المنافسة الریاضیة تؤدي الى حدوث الشد

تغیرات فسیولوجیة وكیمیائیة داخل الخالیا العضلیة الطالق الطاقة الالزمة لالداء الریاضي 
خاصة وانها احمال بدنیة قد یكون لها تاثیرات لم ندرسها في العراق من هنا مشكلة البحث في 

مقارنة بین  سباحي المسافات القصیرة وسباحوا المسافات الطویلة من ناحیة المتغیرات دراسة 
الفسیولوجییة ومستوى تركیز التراي كالیسراید في الدم وما الفرق بین هذین النوعین من التدریب 

  .وانظمة الطاقة
  هدف البحث٣- ١

دم لبعض سباحي المسافات دراسة لبعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى التراي كلیسرین في ال -١
 .القصیرة والطویلة

مقارنة بین سباحوا المسافات القصیرة والطویلة في بعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى تركیز  -٢
  .النراي كلیسرین

  فرضیات البحث ٤- ١
هناك فرق ایجابي بین القیاس القبلي والبعدي لبعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى تركیز -    

  .سرین لسباحي المسافات القصیرةالتراي كلی
هناك فرق ایجابي بین القیاس القبلي والبعدي لبعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى تركیز -

  .التراي كلیسرین بالدم لسباحي المسافات الطویلة
هناك فرق ایجابي بین سباحوا المسافات القصیرة وسباحي المسافات الطویلة في بعض  -

 .والتراي كلیسراید في الدمالمتغیرات الفسیولوجیة 
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  مجاالت البحث٥- ١
  .سباح من ابطال العراق المصنفین أتحادیاً 12):( المجال البشري-١
  .مختبر الصحة المركزیة،مختبرات العجلون.مسبح الشعب:المجال المكاني-٢
  24/9/2007ولغایة  18/9/2007من : المجال الزماني-٣
  تحدید المصطلحات٦- ١
ویسمى الكولسترول :LDL-Low Density Lipoproteinلواطئ الكثافة البروتین الدهني ا-

على شكل مركب في الدم وله دائمًا ارتباط   LDLالقاتل ویتم نقل الكولسترول عادة بواسطة
( المبكرة وله فترة اختفاء من الدورة تقدر بحوالي   CHDموجب بتطور امراض الشرایین القلبیة

 10%ثالثي الكلیسرین  23%بروتین  20%شحوم فسفوریةمن LDLایام وتتكون جزیئه  )2-5
  )٢)(١(. 8% كولسترول 39%كولسترول أیستر 

وهو مركب كحولي ال یذوب في الماء شأنه باقي الدهون ولكنه :  Cholesterolالكولسترول -
  )٣(.– TC-Total Cholesterolیذوب في المذیبات الغیر قطبیة ویرمز له 

من ثالثي الكلیسرین والباقي  98%تحتوي الدهون حوالي :- TriGlyceridesثالثي كلیسراید -
 Free Fattyواحماض دهنیة حرة  Mono-Diglyceridesكلیسریدات حادیة وثنائیة  

Acidsوشحوم فسفوریة واستیروالتSterols .)٤(  
  
  
  

                                     
1-Dufaux.B .etal;delaved effects of prolonged exercise on serum lipoprotein metabolism.1996.p211. 
2- Hellsten.G. etal;lipids and endurance physical activity atherosclerosis .1989.p322.  

تأثیر البرامج التأھیلیة المقننة في نسبة تركیز البروتینات الدھنیة ذات الكثافة العالیة في ، ولھان حمید ھادي،عباس فاضل جابر - ٣
   ٧ص 2007أیار،كلیة التربیة الریاضیة-جامعة دیالى،مجلة علوم الریاضة،الدم

4-Lieb man,B: the HDL/Triglyceridestrap;an interview with William castelli,m.d.Director of the framing 
ham heart study .Nutrition.1969.p.116  
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  الدراسات النظریة والمشابهة: الباب الثاني
  :Triglyceridesثالثي الكلیسرین 

معظم الدهون المتعادلة في الطبیعة على هیئة كلیسریدات ثالثیة اال ان ذلك توجد        
ویتكون ثالثي الكلیسرین متحدًا مع ثالث ، )١(الیمنع من وجود كلیسریدات ثنائیة واحادیة

  .)٢(احماض دهنیة
ان الدهون الموجودة في الطبیعة تكون عبارة عن خلیط من الكلیسریدات الثالثیة المختلفة وقد 

توي كل واحدة من هذه الكلیسریدات على ثالثة احماض دهنیة مختلفة حیث یطلق على مثل تح
هذه الجزیئات بالكلیسریدات المختلطة اما التي تحوي على ثالث احماض دهنیة من النوع نفسه 

  .)٣(بالكلیسریدات البسیطة
به من البالزما ان التمارین الریاضیة تؤثر على مستوى تركیز ثالثي الكلسرین حیث یزول اغل

ان ..واالنسجة القریبة من العضلة كما ان بقایا تنظیفها  من الدورة الدمویة عن طریق الكبد
مستویات مصل التراي كلیسرین في الصیام قد تقلصت بالحمیة او من خالل المساهمة في 
ة التمرین البدني المنتظم وان هذا النقص بسبب التمرین یحدث بعد عدة ساعات ویستمر لمد

یومین ومع ان التمرین المنتظم یحدث نقوصات اخرى النه یعزز ازالة واستغالل التراي كلیسرین 
  ٠)٤(عن طریق الخالیا العضلیة بدال من السماح بأیداعها بالنسیج او ازالتها عن طریق الكبد

) LPLال بي ال(ویؤكد بورنس ستاجنت الى ان تدریب التحمل المنتظم یؤدي زیادة في النشاط 
یزید من قدرة انسجة العضلة على استهالك واكسدة الحوامض الدهنیة الموجودة في ثالثي و 

  .)٥( الكلسرین
  

                                     
1- Brian.J,Sharkly:physiology of fitness,human kinetics,champagin.USA.1989.p186 
2- Amheim.D,Daniel and  William e,athletic training,England,1993.p77 
3- Adrain,etalm;Brisk Walking and serum lipid and lipoprotein variables in previously sedentary 
women,British.J,sport,Med.1994.p.26 

تاثر البرامج التأھیلیة  المقننة في نسبة تركیز البروتینات الدھنیة ذات :حازم عزیز امین ،عباس فاضل جابر،ماھر عبد اللطیف عارف - ٤
بحث منشور ضمن البحوث العلوم ،المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر لجامعة بابل،في الدم LDLالكثافة الواطئة

  .٣٤ص٢٠٠٩نیسان،الطبیة

5- Dirix  A,etal, The Olympic book of sport medicin Blackwell,Scientific,1988.p.105. 
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ان االنخفاض في مستوى تركیز ثالثي الكلیسرین بسبب التمرین یكون اكثر وضوحا عند 
  .)١(االشخاص الخاملین مما لدى األشخاص النشطین بدنیاً 

ثالثي الكلیسرین والباقي كلیسریدات احادیة وثنائیة  من 98%وبشكل عام تحتوي الدهون حوالي 
واحماض دهنیة حرة وشحوم فوسفوریة واستیروالت ومنما یعطي الدهون اهمیة للغذاء ویزید من 
رضا متناولها هي عملیة هضمها البطیئة وكذلك امتصاصها البطيء وطول بقائها في المعدة 

للمذاق والنكهة الطیبة النواع الغذاء وهناك  وكذلك اهمیتها بالنسبة لشهیة الطعام واعطائها
نوعان من الدهون المشبعة والدهون الغیر المشبعة والفرق بین هذین النوعین هو في الروابط ما 
بین ذرات الكاربون والهیدروجین بمعنى ان كل ذرة كاربون ترتبط بذرتي هیدروجین یسمى الدهن 

ر المشبعة تكون على شكل سائل فالدهون عندها بالمشبع ویكون صلب بینما الدهون الغی
المشبعة تأتي من مصادر حیوانیة بینما الغیر مشبعة تأتي من مصادر نباتیة وقد تم دائما الربط 

  .)٢(القلبیة وامراض الشرایین التاجیةبین الدهون المشبعة واالمراض 
جراءاته المیدانیة:الباب الثالث - ٣ ٕ   منهج البحث وا
  :منهج البحث١- ٣
خدم الباحثان المنهج التجریبي بأسلوب االختبار التجریبي المقنن بین المجموعتین أست   

  .الضابطة والتجریبیة
  عینة البحث ٢- ٣

سباح مصنف اتحادیا من المنتخب الوطني لسباحي )12(أشتملت عینة البحث على    
 متر وبوسط حسابي)  1500m(متر  وسباحوا المسافات  الطویلة )50m(المسافات القصیرة 

سنة )6.8(سنة وبعمر تدریبي بمقدار)2.9(سنة وبأنحراف معیاري)21.37(للعمر الزمني بمقدار
وصف عینة البحث حیث تم )1(وكما ورد في الجدول ..سنة  )1.45(وبانحراف معیاري 
  .تجانس المجموعتین 

  

                                     
1- Grod  Sky.GM.Vitamines Hormones,London.1980.p99.  

في HDLتأثیر البرامج التأھیلیة المقننة في نسبة تركیز البروتینات الدھنیة ذات الكثافة العالیة :ولھان حمید ھادي،عباس فاضل جابر - ٢
 ١٥ص٢٠٠٧العدد االول لسنة ،كلیة التربیة الریاضیة-ة دیالىجامع،مجلة علوم الریاضة،الدم
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١٦

  
  

  )1(جدول 
  )N=12( وصف عینة البحث

  الوسط  وحدة القیاس  /المتغیرات

  الحسابي

  االنحراف

  معیاريال

  معامل

  االلتواء

  الخطاء

  المعیاري

  ٠,١٣٢  ٠,٤٤١  ٢,٩  ٢١,٣٧  سنة  العمر

  ١,١٦١  ٠,١٨٢  ٤,٩  ١٧٥,٤١  سم  الطول

  ٠,١٥٢  ٠,٢١٧  ٣,٨  ٦٩,٤٥  كغم  الوزن

مؤشر كتلة 
  الجسم

  ٠,٤٣١  ٠,٤٣٠  ١,٨٢  ٢٣,٧٢  ٢م/كغم

العمر 
  التدریبي

  ٠,٣٢١  ٠,٥١٢  ١,٤٥  ٦,٨  سنھ

  ١,٣٣  ٠,٢١١  ٧,١٥  ٦١,٤٣  دقیقة/نبضة  النبض

  ضغط الدم

  االنقباضي

  ،٦٤٢١  ١,٣٢٦  ١٠,٣٢  ١٢٥,٦١  ملیمتر زئبق

ضغط الدم 
  االنبساطي

  ١,٤٢  ٠,٦١٢  ٦,٨٨  ٧٤,٢٣  ملیمتر زئبق

سكر 
 Sugerالدم

Mg/dl ٢,٥١  ٠,٥٥٣  ٨,٥١  ٧٣,٦٣  

T.G Mg/dl ٥,٨١١  ٠,٤٦٥  ٢٩,٤٦  ٩٨,٧٨  
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١٧ 

  :االدوات واالجهزة المستخدمة في البحث ٣-٣
  قیاس الطول والوزن جهاز -
  ساعات أیقاف رقمیة -
  اجهزة قیاس ضغط الدم -
  .مسبح الشعب الدولي -
) سبیس راندوكس . سي.أي (  *(١)A.C.E.Space Randoxجهاز –اجهزة األ كوسبورت  -

 والسكر في الدم كما تم استخدام االنزیمات الكاشفة  T.Gلقیاس نسبة تركیز تراي كلیسرین

biomerieux(٢)**سیة الصنع أمبوالت وتیوبات الخذ عینة الدم من المتسابقفرن.  
  .علبة شرائط لتحلیل عینة الدم من المتسابق -
  إجراءات البحث المیدانیة٤- ٣
  القیاسات المستخدمة ١- ٤- ٣
  الطول-
  الوزن-
  العمر-
  العمر التدریبي-
  معدل النبض -
  ضغط الدم -
  معدل نسبة السكر في الدم -
  لكلیسرینمعدل نسبة ثالثي  ا -
  االستشفاء -
  
  
  

                                     
 2007مودیل.الخبیر الكیمیاوي االوتوماتیكي انكلیزي المنشأ - * ١
 . 2007مودیل ) الكتات(االنزیمات الكاشفة فرنسیة المنشأ -  ** ٢
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١٨

  :التجربة االستطالعیة ٢- ٤- ٣
ساعة والغایة منها هي ٤٨نفذ الباحثان تجربة استطالعیة قبل تنفیذ االختبارات القبلیة ب   

لتقویم وفحص االجهزة والمعدات واسلوب التنفیذ ودقة عمل االیدي المساعدة في العمل 
لحة في تعریف المدربین المصنفین العراقیین كما كانت هناك رغبة م...التنظیمي واالختباري

فائدة واهمیة هذا النوع من الفحوص التدریبیة الفسلجیة ونفذت التجربة االستطالعیة بدقة عالیة 
  ....على عینة من سباحي المسافات المتوسطة 

  االختبارات القبلیة ٣- ٤- ٣
صباحا یوم 900ة بالساعة نفذت االختبارات القبلیة االثربومتریة والفسلجیة واالختباری   

علمًا تم اجراء عملیة ،وفي مسبح الشعب وبتنفیذ ایدي مساعدة متخصصة  21/9االربعاء
وهم في حالة )مجموعة السباحة القصیرة ومجموعة السباحة الطویلة(سحب الدم من العینة 

حیث بدئنا في قیاسات الطول  والوزن والعمر  2000عشاء خفیف قبل الساعةFastصیام 
والضغط   H.R.زمني والعمر التدریبي ثم الفحوصات الفسیولوجیة مثل معدل ضربات القلبال

وثالثي الكلیسرین  sugerالدموي االنقباضي واالنبساطي ثم الفحوصات المختبریة سكر الدم 
T.G 5من خالل سحب عینة من الدم بكمیةcc-Fast... وكل هذه الفحوصات واالختبارات نفذت

  ).بدون جهد(كاملة في حالة الراحة ال
  االختبارات البعدیة٤- ٤- ٣

نفذت 1100وبنفس الطریقة واالسلوب لالختبارات القبلیة وفي نفس الیوم وبالساعة     
االختبارات البعدیة بعد ان تم اكمال الفحوصات االثربومتریة والفسلجیة والمختبریة نفذت 

بمجموعة سباحي المسافات  وبالشدة القصوى حیث بدئنا)   50m-1500m(االختبار سباحة 
متر بعدها مباشرةً تم تنفیذ كل الفحوصات الفسلجیة والمختبریة التي نفذت خالل )50(القصیرة 

االختبارات القبلیة ومن خالل تأثیر الشدة القصوى لالختبارعلى االجهزة الفسلجیة ومستوى 
ت لكل سباح من وبنفس االسلوب نفذت القیاسا...والسكر في الدم  T.G التراي كلیسرین

  . )1500m( مجموعة السباحین الطویلة 
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١٩ 

  :اإلحصائیةالوسائل  ٥- ٣
  :استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة التالیة

 النسبة المئویة -

 الوسط الحسابي -

 االنحراف المعیاري -

 معامل االلتواء -

 للمجموعات المتناظرة) ت(قانون  -

  للمجموعات الغیر متناظرة) ت(قانون -
  
  :عرض ومناقشة النتائج:عالباب الراب- ٤
  :متر)50(القبلیة والبعدیة لمجموعة السباحة القصیرة  االختباراتعرض ومناقشة ١- ٤

حیث ظهرت االختبارات الفسیولوجیة للمجموعة سباحي المسافات ) 2(من خالل الجدول     
نبضة دقیقة  59متر خالل االختبار القبلي لمعدل ضربات القلب بمقدار )50m(القصیرة 

نبضة  174نبضة دقیقة في حین كان القیاس البعدي بمقدار ) S.D+3(بانحراف معیاري و 
نبضة دقیقة ولقیاس معنویة الفرق بین القیاسین القبلي والبعدي ) 6( دقیقة وبانحراف معیاري

نجد ان الفرق معنوي ولصالح القیاس البعدي ویعزوا الباحثان سبب ذلك الى ان من المسلمات 
نوع من القیاس تكون واضحة الن عمل القلب خالل الجهد القصوي یكون في في مثل هذا ال

  .....اعظم انتاجیته االدائیة
حیث من خالل قیاس الضغط الدموي االنقباضي تبین لنا ان ) 2(ومن خالل الجدول     

في حین ظهر القیاس  21)(وبانحراف معیاري بمقدار) 128(الضغط الدم االنقباضي ظهر بقیمة
زئبق ولغرض معرفة معنویة /ملم)12( وبانحراف معیاري) 167(بمقدار)بعد الجهد( البعدي

ت ( الفرق بین القیاسین استخدم الباحثان اختبار ت للمجموعات المترابطة حیث ظهرت قیمة
وبمستوى  ٥المحتسبة بمقدار بینما كانت قیمة ت الجدولیة بمقدار عند درجة حریة )

الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي ویعلل الباحث هذا وهذا یدل على ان )0.05(داللة
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٢٠

االرتفاع قي ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي ومعدل ضربات القلب في الدقیقة الى تاثیر شدة 
  ...التمرین الذي طور مستوى التكیف الفسیولوجي لریاضي النظام الفوسفجیني

ملم ٥زئبق وبأنحراف معیاري/ملم٧٨حیث ظهر القیاس القبلي بقیمة )٢(من خالل الجدول    
زئبق ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین /ملم٩١هر القیاس البعدي بمقدار ظزئبق في حین 

القبلي والبعدي استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بدرجة في حین 
یدل على ان  بمقدار وهذا ٠,٥وبمستوى داللة  ٥وجدت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة 

  ......الفرق معنوي بین االختبار القبلي والبعدي ولصالح القیاس البعدي
دیسلیتر وبانحراف /ملغم٨٠,٨وجد السكر الدم في القیاس القبلي بمقدار ) ٢(ومن خالل الجدول 

ولمعرفة معنویة  ١٤,٢وبانحراف معیاري  ٩٤,٤في حین وجد االختبار البعدي بمقدار  ١٢,٦
قیاسین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار بینما الفرق بین ال

وهذا یدل على ان  ٠,٠٥وبمستوى داللة  ٥وجدت قیمة ت الجدولیة بمقدار عند درجة حریة 
  ... الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي

تبین ان ثالثي الكلیسرین ظهر في القیاس القبلي )٢(ومن خالل الجدول 
في حین ظهر القیاس البعدي بمقدار       ١١,٨دیسلیتروبانحرافمعیاري /ملغم٨٨,٩اربمقد

ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین استخدم الباحثان ١٧,٩وبانحراف معیاري ١٢٢,٣
في حین وجدت قیمة ت الجدولیة بقیمة  ٤,٣حیث ظهرت قمة ت المحتسبة بدرجة ) ت(اختبار
ولصالح  القیاس البعدي ویعلل الباحثان سبب ذلك  ٠.٩٥قة وبدرجة ث ٥عند درجة حریة ١,٦٩

مستوى لتراي كلیسرین یرتفع بعد الشدة القصوى المكانیة تقدیم الدعم للعضالت .....الى ان
  .مقارنة بمعدل كالیكوجین العضلة ١/٣العاملة من خالل الطاقة وبمعدل یصل الى الثلث 
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٢١ 

  )2(جدول
اف المعیاري وداللة الفروق بین المتغیرات الفسیولوجیة قبل وبعد اختبار یوضح المتوسط الحسابي واالنحر 

  )N=6(متر سباحة حرة 50
  القیاس القبلي  المتغیرات

  

  القیاس البعدي

  

الفرق بین 
  المتوسطین

  )ت(

  المحتسبة

  الداللة

  ٢ع  ٢س  ١ع  ١س

H.R/دال  ٦,٦  ١١٠,١  ١١,٢  ١٧١,٤  ٦,٧  ٦١,٣ د.ن  

Bl.Sic/دال  ٢٣,٩  ٤٦,٩  ١٤,٤٤  ١٦٩,٣  ١٠,٦  ١٢٢,٤ ز.ملم  

Bl.Di/دال  ٥,٩  ١٢,٥  ٨,٨  ٩٢,٧  ٤,٦  ٨٠,٢ ز.ملم  

  دال  ٦,١  ٣٩,١  ١٤,٢  ٩٤,٤  ١٢,٦  ٨٨,٨ .Mg .dl/سكر الدم

 T.G /Mg.dl  دال  ٤,٣  ٣٣,٤  ١٧.٩  ١٢٢,٣  ١١,٨  ٨٨,٩  

  
 ١٥٠٠عرض وتحلیل ومناقشة القیاسات القبلیة والبعدیة لسباحي المسافات الطویلة ٢- ٤

  :متر
تبین ان القیاس القبلي لمعدل ضربات القلب لمجموعة السباحة ) ٣(خالل الجدول من   

في حین وجد الوسط  ٥٥نبضة دقیقة وبانحراف معیاري ٥٩الطویلة كانت بوسط حسابي 
الحسابي  للقیاس البعدي بوسط حسابي وانحراف معیاري  ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین 

بمقدار  ٢٤عرفقة معنویة الفرق حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة استخدم الباحثان اختبار ت لم
ولصالح  ٠,٥وبمستوى داللة  ٥عند درجة حریة  ١,٩٦بینما وجدت قیمة ت الجدولیة بدرجة 

ان سكر الدم الكلكوز یرتفع نسبیا بسبب ان .القیاس البعدي ویعلل الباحثان سبب ذلك الى 
 سرعة حرق السكر بشكل كبیر نسبیا لتغذیةالنظام الفوسفجیني والالكتیكي یحتاجان الى 

  ..العضالت العاملة
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٢٢

تبین ان القیاس القبلي لمعدل ضغط الدم االنقباضي كان ) ٣(من خالل الجدول    
 ١٤٦زئبق في حین كان معدل ضغط الدم االنقباضي للقیاس البعدي بمقدار/ملم١٢٢بمقدار

  .وي لصالح االختبار البعديومن اختبار ت تبین ان الفرق معن ١١,٣وبانحراف معیاري
تبین ان القیاس القبلي لمعدل ضغط الدم االنبساطي كان بمقدار ) ٣(من خالل الجدول

في حین  وجد ضغط الدم االنبساطي للقیاس البعدي كان    ٦,٩وبانحراف معیاري٧٥,٦
تبار ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین استخدم الباحث اخ٨,٧وبانحراف معیاري  ٩٥,١بمقدار

وهذا یدل  ٦,٩بمقدار ٠.٥وبمستوى داللة ٥ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة عند درجة حریة 
  ...على ان الفرق معنوي ولصالح القیاس البعدي 

تبین ان القیاس القبلي لمستوى سكر الدم كان في القیاس القبلي ) ٣(من خالل الجدول 
 ٦٢,٢لحسابي للقیاس البعديفي حین وجد الوسط ا١٣,٤وبانحراف معیاري  ٩٠,٢٣بمقدار

ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین استخدم الباحثان معادلة ت  ١٤,٤بمقدر وبانحراف معیاري 
وهذا یدل  ٧,٥بقیمة  ٠.٩٥وبمستوى داللىة  ٥حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة عند درجة حریة 
لى ان االنخفاض ویعلل الباحثان سبب ذلك ا..على ان الفرق معنوي ولصالح القیاس البعدي

متر فهذه النتیجة تتفق مع ١٥٠٠الملحوظ الذي ظهرت في نسبة تركیز سكر الدم بعد سباق 
نتائج الدراسات السابقة في ان زیادة فترة اداء المجهود البدني تسبب انخفاض في مستوى نسبة 

لعضالت تركیز سكر الدم عملیة التمثیل الغذائي تتمثل في زیادة استهالك الكالیكوجین في ا
والخلیة العضلیة وزیادة نسبة تركیز هرمون االدرینالین في دراسة على ریاضات التحمل ان 

النها عملیة تستمر ) المطاولة(نسبة السكر في الدم تتاثر بشكل كبیر في ریاضات التحمل 
  ....باستمرار التمرین

 ١١٨,٢سط حسابي تبین ان القیاس القبلي لثالثي الكلیسرین  كان بو ) ٣(من خالل الجدول 
دیسیلتر في حین وجد القیاس البعدي بوسط /ملغم ٣١,٤٤دیسیلتر وبانحراف معیاري /ملغم

دیسیلتر وهذا ولمعرفة معنویة الفرق /ملغم٤٠,٤دیسیلتر وبانحراف معیاري/ملغم١٥٨,٦حسابي 
بینما  ٥,٦بین الوسطین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار 

ونؤكد هنا ان ...١,٩٦وبدرجة٠,٠٥وبمستوى داللة  ٥دت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة وج
تحسن االداء یرتبط دائما وفي الغالب في مدى الدقة بوضوح وتصمیم البرامج التدریبیة التي 



   ٢٠١٠األول علوم الریاضة   العدد مجلة 
في الدم لسباحي المسافات T.G  دراسة  مقارنة لبعض المتغیرات الفسیولوجیة ومستوى التراي كلیسرین

 القصیرة والطویلة

 
 

٢٣ 

تهدف بالدرجة االولى الى زیادة كفاءة نظم الطاقة بالعضالت وفق طبیعة نوع كل سباق وهذا 
  .ال في نظام الطاقة االوكسجینیةراي كلیسرین یشترك بشكل فعیؤكد انالت

  )3(جدول 
وبعد  یوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وداللة الفروق بین المتغیرات الفسیولوجیة قبل

  ةمترسباحة حر1500)(اختبار
الفرق   البعدي القیاس  القبلي القیاس  المتغیرات

بین 
المتوسط

  ین

  )ت(
  المحتسبة

مستوى 
  داللةال

  ٢ع  ٢س  ١ع  ١س

/H.Rدال  ٢٤  ١٢,٤  ١٣,٣  ١٨١.٢  ٥.٩  ٥٧.٢  د.ن  

/Bl.sisدال  ٤,٨  ٢٣,٨  ١١,٣  ١٤٦,٠  ٩,٩  ١٢٢,٢  ز.ملم  

/Bl.disدال  ٦,٩  ١٩,٥  ٨,٧  ٩٥,١  ٦,٩  ٧٥,٦  ز.ملم  

/سكرالدم
Mg.dl 

  دال  ٧,٥  ٣٤,١٧  ١٤,٤  ٦٢,٢  ١٣,٤٢  ٩٠,٢٣

T.G/ Mg.dl لدا  ٥,٦  ٤٠,٤  ٤٠,١٢  ١٥٨,٦٠  ٣١,٤٤  ١١٨,٢  

  
عرض وتحلیل ومناقشة نتائج القیاسین البعدیین لمجموعتي سباحي المساقات القصیرة  ٣- ٤

  :والطویلة 
حیث ظهر القیاس البعدي لمجموعة سباحي المسافات القصیرة في ) 4(من خالل الجدول      

في حین ظهر ١١,٢دقیقة وبانحراف معیاري  .ضربة)١٧١,٢(معدل ضربات القلب بمعدل
دقیقة .ضربة١٨١,٢عدي لمجموعة سباحي المسافات الطویلة بوسط حسابي القیاس الب

) ت( ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین استخدم الباحثان اختبار ١٣,٣وبانحراف معیاري 
ت ( بینما وجدت قیمة ٣,٨المحتسبة بمقدار)ت ( للمجموعات غیر المتناظرة حیث ظهرت قیمة

بمقدار وهذا یدل على ان الفرق معنوي ) ٠.٥(حتمال خطأوبا)  ٨( الجدولیة عند درجة حریة)
  ....متر سباحة١٥٠٠ولصالح المجموعة السباحة الطویلة ال
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حیث ظهرت قیمة  الضغط الدموي االنقباضي للقیاس البعدي لمجموعة ) 4(من خالل الجدول 
 زئبق في حین وجد القیاس البعدي لمجموعة سباحي/ملم١٦٩,٣سباحي المسافات القصیرة 

ولمعرف معنویة الفرق ١١,٣زئبق وبانحراف معیاري /ملم١٤٦المسافات الطویلة بوسط حسابي 
في حین  ٨,٢بین القیاسین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة بمقدار

ولصالح ١,٩٦بمقدار  ٠,٩٥وبمستوى داللة ) ٨(وجدت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة
  .....ویلةالمجموعة السباحة الط

في مستوى السكر  تبین ان القیاس البعدي لمجموعة السباحة القصیرة) ٤(من خالل الجدول
في حین وجد ان القیاس ١٤,٢دیسیلتر وبانحراف معیاري /ملغم٩٤,٤بالدم كانت بوسط حسابي 

دیسیلتر لمجموعة سباحي المسافات الطویلة وبانحراف معیاري /ملغم٦٢,٢البعدي لسكر الدم 
لمعرفة معنویة الفرق بین  القیاسین استخدم الباحثان اختبار ت حیث ظهرت قیمة ت و  ١٤,٤

 ٠.٥وبمستوى داللة  ٨في  حین كانت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة  ٥,٣المحتسبة بدرجة 
  ......ولصالح القیاس البعدي لمجموعة سباحي المسافات القصیرة١,٩٦بقیمة  

یاس البعدي لمجموعة سباحي المسافات القصیرة لثالثي تبین ان الق) 4(من خالل الجدول 
في حین ١٧,٩دیسیلتر وبانحراف معیاري /ملغم١٢٢,٣كانت بوسط حسابي   T.Gالكلیسرین

 ٤٠,١٢دیسیلتر وبانحراف معیاري/ملغم١٥٨,٦وجدت قیمة  القیاس البعدي بوسط حسابي 
ت حیث ظهرت قیمة ت المحتسبة ولمعرفة معنویة الفرق بین القیاسین استخدم الباحثان اختبار 

بقیمة  ٠,٩٥وبمستوى داللة ٥في حین وجدت قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة  ١٢,٩بمقدار
ولصالح القیاس البعدي للمجموعة سباحي المسافات القصیرة ویعلل الباحثان سبب ذلك  ١,٩٦

لمسافات الى معلومات مؤكدة ان انخفاض ثالثي الكلیسرین یكون كبیر جدا عند ریاضي ا
الطویلة ان التدریب االوكسجیني یؤثر ایجابیا على دهنیات الدم حیث یقلل من قیم التراي 

  ...كلیسرین في بالزما الدم
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  )4(جدول
متر وسباحي المسافات الطویلة )50(یوضح المقارنة بین نتائج  القیاس البعدي لسباحي المسافات القصیرة

نحراف المعیاري وقیمة ت المحتسبة والداللة االحصائیة متر حیث یظهر الوسط الحسابي واال)1500(
  .للمجموعتین

  
قیمة   ف  م)١٥٠٠( سباحوا  م)٥٠( سباحوا  المتغیرات

  ت
  الداللة

  ٢ع  ٢س  ١ع  ١س

H.R/P.M دال  ٣,٨  ١٠  ١٣,٣  ١٨١,٢  ١١,٢  ١٧١,٢  

Bl.sis/Ml.Z دال  ٨,٢  ٢٣,٣  ١١,٣  ١٤٦  ١١,١١  ١٦٩,٣  

/Bl.dis Ml.Z دال  ٣,١  ٢,٤  ٨,٧  ٩٥,١  ٨,٨  ٩٢,٧  

Suger/Mg.dl دال  ٥,٣  ٣٢,٢  ١٤,٤  ٦٢,٢  ١٤,٢  ٩٤,٤  

T.G/Mg.dl دال  ١٢,٩  ٣٦,٣  ٤٠,١٢  ١٥٨,٦  ١٧,٩  ١٢٢,٣  

  
  االستنتاجات والتوصیات:الباب الخامس-٥
  االستنتاجات ١-٥
وضـغط الـدم االنقباضـي واالنبسـاطي  وثالثـي H.Rتبین ان معدل ضربات القلب في الدقیقـة  -١

كانــت االفضــل فــي االختبــار البعــدي للمجمــوعتین الســباحین مــن االختبــار القبلــي T.Gالكلیســرین 
  .متر) 1500-50(في سباق 

  .تنخفض كلما زادت مسافة السباقSuger  Bloodتبین ان تركیز نسبة سكر الدم -٢
تاكد ان طول فترة اداء المجهود البدني یسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم وسـرعة سـریان الـدم  -٣

  .الي الى ارتفاع معدل ضربات القلب وضغط الدم االنقباضي واالنبساطيوبالت
ضــهر ان كــل المؤشــرات الفســلجیة كانــت افضــل مــن ناحیــة التكیــف الفســیولوجي لمجموعــة  -٤

  .سباحي المسافات الطویلة
ان نظـام الطاقـة المعتمــد لنـوع الفعالیـة یكیــف العضـالت واالجهـزة الفســیولوجیة اعتمـادا علــى  -٥

  .ج التدریبیة المقننةالبرام
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یكــــون بشــــكل اكثــــر فــــي ســــباق الســــباحة الطویلــــة  T,Gتبــــین ان انخفــــاض ثالثــــي الكلیســــرین -٦
1500m 50مترعنه في سباق السباحة القصیرةm متر..  

  
  التوصیات ٢-٥
ضرورة اجراء الفحوصات الفسیولوجیة واالثربومتریة المنفذه في هذا البحث قبل وبعد كل  -١

فذ على السباحین العراقیین لمالحظة حدة التغیرات الحاصلة نتیجة الجرعات برنامج تدریبي ین
  ..التدریبیة

تأكید دور الطبیب الریاضي المتخصص في مساعدة المدرب في الفحص واالختبار وعلى  -٢
  .طول مراحل التدریب 

از توجیه المدربین الى ان  التعب یرجع بالدرجة االولى الى العملیات العصبیة بالجه -٣
العصبي المركزي الحداث تیار مستمر من االشارات العصبیة الذي یوجه بصفة خاصة الى 

وهذا یؤدي الى سرعة حدوث التعب باالضافة الى استهالك المصادر ،االلیاف العضلیة السریعة
  .الفوسفاتیة في العاب السرعة

احي المسافات التاكید على تنفیذ االختبارات البدنیة والفحوصات الفسلجیة على سب -٤
  ...المتوسطة التي تجمع بین نظام الالكتیكي والنظام االوكسجیني

ضرورة تنفیذ الفحوصات الفسیولوجیة واالثربومتریة لباقي االلعاب الریاضیة الفردیة والفرقیة -٥
  .وعلى مراحل التدریب
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