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 دراسة مقارنة لطاقة ومعدل نبض القمب في انظمة الطاقة المختمفة
 غصون فاضل ىادي. د

 :ممخص البحث
الة ددد   ) ان الهدددمن ادددن الموامدددة طددد  اقوبدددة ل ندددة البمدددب  اقدددما ةددد   البمدددب بددد  اة ادددة الل ندددة          

ة ادة الدمالث ايهاد  اب دا  ادن مد  الاب وةدة  دين اال( الة    اال كمدجية   –الة    الالكتيك   –الف مف جية  
ب  اؤشو ل نة البمب  كذلك اقوبدة القالندة  دين اؤشدو ل ندة البمدب  اقدما ةد   البمدب بد  كدا ة د   ل ندة 

الن دين لكدا ة د   ليكدد ن (  4) تد  اتتيد و نيةدة ال مدث اددن الالن دين الاتبدماين بد  المد مة  الايددمان    اند  
 ك ةددددت ةتدددد سة الموامددددة طةدددد ك بددددو   اقة يددددة  ددددين , النددددب  ددددان الاةتت دددد ت ال لةيددددة (22)الاجادددد ع القدددد   

 ي  دع ذلددك ( الة د   الف مدف جية  ) الاجا ند ت الدمالث بد  اؤشدو ل ندة البمدب  للدد لع الاجا ندة اال لد  
ان تالا زي مة اؤشو اقدما ةد   البمدب  اوتفد ع   ددل الدم  ااد  يدؤمف الد  اتفد ع اؤشدو مليدا البمدب  طدذا 

 ي بد  البمدب بد  م لدة (  الوامدة)وي ية يمتاو مت   قدم بتدوة اقيةدة ادن الجهدم يما نم  ان ت ميو االما ا التم
اددن االجهددد م , كاددد  ت دددين طةدد ك نالندددة اوت ددد ل اقة يدددة  ددين اؤشدددو ل ندددة البمدددب  اقددما ةددد   البمدددب للددد لع 

 (  .اال كمجيةية ) الاجا نة الم لمة
 

Comparison Study of Energy Index and Average of Pulse Rate of 

the heart in Different Energy Systems 
 

By:  D. Ghesoon f. h. AL – Shemmary 
 

   The aim of this study is to know the Energy Index and Average of Pulse Rate of 

the Heart in Different Energy System (Phosphagen –Lactic-Oxygen ) and 

comparison the measures the Energy Index of the heart between the different 

energy systems ,in addition to know the relation between Energy Index and 

Average of Pulse Rate of the heart in Different Energy Systems ,we chose the 

symbol of the search (4) players  of each system who play in track and failed .the 

result : there are differents between the measure of  Energy Index of the heart 

between the three groups for the benefit to the first group (Phosphagen) and there's 

relation between the  Energy Index and Average of Pulse Rate of the heart  in 

Different Energy Systems after load for the benefit to the there'd group (Oxygen ). 
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 ال  ب اال ا
- :الابماة  اطاية ال مث  1-2

ان التددمويب الوي  دد  يددؤمو نمدد  اجهددزة الجمدد  الاتتمفددة  طددذا التدد ميو اادد  يكدد ن  نتدد  ك مددتج  ة  قدد      
الاؤشوات ال  يفية لمجم  ةتيجدة اما  التادوين ادوة  امدمة ا  اكمدو لفتدوة زاةيدة نلديوة ا  يكد ن ماساد   يمدمث 

لفتدددوات ل يمدددة   لددد وة اة ادددة  لقدددمة ( التدددمويب ) ة ةتيجدددة اا ومدددة التادددوين تكيدددن  قددد  االجهدددزة ال  يفيددد
 . مة ات
ان ادددن اطددد  التكيفددد ت التددد  تمدددمث بددد  اجهدددزة الجمددد  طددد  تكيدددن الجهددد ز البم ددد  ال نددد س  اذان اا ومدددة      

الددذف التددمويب لفتددوات ل يمددة يددؤمو نمدد  ن  ميددة ناددا البمددب  طددذس الب  ميددة تتمددمم ممددب ةدد ع الةشدد ل الوي  دد  
 ط  اجا نة الق ااا ا  )يا ومه الالنب  طذس التديوات يلم  نميه  التديوات الاوكزية ا  التكيف ت الاوكزية 

االؤكمدجين  ال ند م )الاتديوات الفمي ل جية الت  تؤمو نم  ن  مية  نموة ن مة البمب ب  الملد ا نمد  الدم  
 . 2(  ط   غيو  PH-SV –C.O.P)  لمق الت الق امة  اةه  التديوات( 

 . تكان اطاية ال مث ب  اجوا  موامة اب وةة لبي س ل نة  اقما ة   البمب ب  اة اة الل نة الاتتمفة
  -:اشكمة ال مث   2 -2
ان ة ع االما ا التموي ية الت  يؤميه  الوي    تك ن ة ع ان التكين الت ص لةد ع الفق ليدة التد  يا ومده      

الت  تملا ب  اجهزة الجم   لد وة ن ادة  جهد ز البمدب  لد وة ت لدة الالنب لكن طذس التكيف ت ال  يفية 
نمدد  ) طددا تمددتاو  قددم اما  الجهددم ال ددمة   طددا يكدد ن ت ميوطدد  مددم   ا  ايجدد    نمدد  القاددا الدد  يف  لمبمددب 

 ( . الب  مية ال  يفية لمبمب 
م اا ومدددة التدددمويب لددذا بددد ن نيددد س ل ندددة البمدددب طدد  مليدددا يقكدددس ابدددماو الل ندددة التدد  يمدددتتماه  البمدددب نةددد   

الوي  ددد   كدددذلك  قدددم الوامدددة لدددذا بددد ن اقوبدددة اؤشدددو الل ندددة لمبمدددب لكدددا ة ددد   ادددن اة ادددة الل ندددة  قدددم الجهدددم 
يقكس ابماو تم ية البمب لة ع التمويب الوي     بتوة امتاواو طذا الت ميو لذا تد  موامدة طدذس الاشدكمة  ( الوامة)

 . لكا ة    ان اة اة الل نة 
 : ل مث اطمان ا 2-2   

 ( . ب  الوامة ) لكا ة    ان اة اة الل نة  قم الجهم   اقوبة اؤشو ل نة البمب -2
 . اب وةة اؤشو الل نة لكا ة    ان اة اة الل نة  -2

 . التقون نم  القالنة  ين اؤشو ل نة البمب  اقما ة   البمب لكا ة    ان اة اة الل نة  -2

- :بو   ال مث   2-4
 . سية   ين اؤشو الل نة لكا ة    ان اة اة الل نة طة ك بو   ذات ماللة امل  -2
 . طة ك نالنة اوت  ل  ين اؤشو ل نة البمب  اقما ة   البمب لكا ة    ان اة اة الل نة   -2
  -:اج الت ال مث   2-5

                                      
 . 51 -45 ص.1997,الكويت .  االختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي: كاظم جابر  
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 . لكا ة    ان اة اة الل نة (  4)نيةة ان الالن ين الاتبماين: الاج ا ال شوف  -2
 .  22/22/2228-  22/22/2227: الاج ا الزا ة   -2

 (. اتت و الفممجة)ج اقة  دمام  –كمية التو ية الوي  ية : الاج ا الاك ة   -2
 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والمشابية     - 
 الدراسات النظرية  1- 
  The Heart:                                      القمب   1– 1- 

بم  ل ليً   م جز يقزا الةلن األيان نن األيمو  كدا ةلدن إن البمب ط  ن   ن م  اجّ ن , ية    
يةبم  إل  أذين   لين  يفلمها  م جز ليفد   يةتبدا الدم  بد  اتجد س  امدم ادن األذيةدين إلد  ال ليةدين  اةهاد  
إلددد  األ ومة  الشدددوايين الوس يدددة ندددن لويددد  لدددا ا ت ت جدددم نةدددم الفتمددد ت الماتمدددة  الت وجدددة ادددن ال ليةدددين , 

  (2).  غم  اللا ا ت  ابماو ال دل ال ان  نم  كال الج ة ين  يوت ل بتع أ
أمدددمطا  نمددد ف ونيددد  الجدددموان يمدددا   ددد ألذين ( تجددد يفين)يتكددد ن كدددا ادددن الةلدددفين البم يدددين ادددن اتدددمنين    
(Atrium ) المددد ة  بهددد  التج يدددن المدددفم   يكددد ن مدددايك الجدددموان  يمدددا   ددد ل لين ( التج يدددن)أاددد  الاتدددمع
(Ventricular  ) لين األيمدو  األذيدن األيمدو يشدكالن اد  يدمن    لبمدب األيمدو بد ل( Left heart  )  أاد

 طدذا يقةد  أن البمدب اكد ن ادن (   Right heart)ال لدين  األذيدن األيادن بيشدكالن اد  يمدا    لبمدب األيادن
 .ا تتين اةفلمتين 

أادد    يفددة ال لددين ,  لدده تةملددو   يفددة كددا أذيددن بدد  امددتال  الددم   جاقدده مدد   ددته إلدد  ال لددين الا ابددد    
 .األيمو بتةملو ب   خ الم   مبقه إل  اة ل  الجم  الاتتمفة  ال لين األيان ب   خ الم  إل  الوستين 

-Left Atrio ) إن الفتمة  ين األذين األيمو  ال لين األيمو تماد    لفتمة األذيةيدة ال ليةيدة اليمددو       

Ventricular opining  ) المةدد س    يمومدده  اللددا  (Bicuspid Valve    )   يماددد  أي دد    للددا 
أاددد  الفتمدددة  ددين األذيددن األياددن ( Two Cusps) لهددذا اللددا   شوبتددد ن ببددل ( Mitral Valve)الت جددد  

(   Right Atrio – Ventricular Opining) ال ليددن األياددن بتمادد    لفتمددة األذيةيدة ال ليةيدة الياةد   
 (2)( .  Three Cusps) لهذا اللا   مالث شوب ت ( Tri-Cusped Valve)مالم   يمومه  اللا   ال

     (2): الت اص ال  يفية لق مة البمب     2-2-2
الق مة البم ية تش ه الق الت الهيكمية ان ميث الشكا الاتلل  تش ه الق دالت الاممد    ادن الة ميددة     

 :ت لة  ط ال  يفيدة الالإوامية إال إةه  تتايدز  لف ت 

                                      
 .164,ص222 القاىرة ,دار الفكر العربي, .  فسيولوجيا التدريب الرياضي: عال احمد محمد حسن عالوي وأبو ال (1)
 .   46 -45 ص ,  1988, مطبعة العمال المركزية  , بغداد ,4,ط مبادئ عمم التشريح: عبد الرحمن محمد و ىاني طو  (2)
 
 .59 -58 ,ص1996القاىرة ,دار الفكر العربي ,. فسيولوجيا الرياضة: بياء الدين سالمة  (2)
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 (All or none low:      )تت   ن ة ن الكا أ  القم   .1
ةجددم أن انددا اددؤموًا يمدد ب اةب   دده  يددؤمف أنلدد  ندد ة اةب دد   لمق ددمة البم يددة  ياكددن البدد ا   ةدده ال  

ي جددم تددموج اددن ة ميددة البدد ة  االةب دد  , إال اةدده نددم تتديددو ندد ة اةب دد   البمددب نمددياًل تمددت تدد ميو ن ااددا 
ين البمب المتي ج ت الجم   ان طذس الق ااا التة يه ت القل ية   الهوا ةية , توكيز اتتمفة لك  يتك

 . األ كمجين  القب نيو  الما    التمويدب الوي  د  
 ( : تمب سية االةب    البم   ) لفة االةب    الاةت   الذات    .2

اةلبدة اد  تبد  نةدم اتلد ا إن االةب    ية   ادن الق دمة ةفمده  , ت دمأ اةب   د ت البمدب الذاتيدة ادن  
 pace ))ال ويددم األجدد ن القمدد ف  دد ألذين األياددن  طدد  القبددمة الجي يددة األذيةيددة  تمددا   ددمليا البمددب

maker   ان مليا البمب تلا االةب    ت إلد  اتتمدن أجدزا  البمددب  بد  انةمدد ن بد ن مليددا البمددب 
 . و ة   لمنيبة(  72-62) يدؤمف إل  اةب د   البمب  ين 

ن الاوممة الت  ال تت مو بيه  الق مة البم ية ألد ا ادن اميمتهد  بد  الق دالت انواميدة  طدذس الاوممدة إ .3
ت ب  لتشداا اوممدة االةب د   أي د  أف اةده إذا أومدمت إشد وت ن اتت ليتد ن   نقدت األتيدوة بد  اوممدة 

  .االةب    لأل ل  ب ن ن مة البمب لن تت مو   نش وة الم ةية
 :اي سية المي ية ان الة مية الكي .4

 Lacticتمددتلي  ن ددمة البمددب بدد  أم الهدد  االنتي ميددة أن تؤكمددم مدد ا  الم ةيددك التدد ص   لددم    

Acid ) ( Blood  أي د  كم كد ز الدم  اف دمًة المد ا  نمد  المدكو بد  طدذا اللدمم إن طدذس البدموة 
تقدز  ( كد جين  لديس ادن ال ند م التد ص  طد  الكالي) لق مة البمدب نمد  امدتتالص ال ند م ادن الدم  

 .إل  تز مس  شقيوات ما ية كميوة 
 :ماة اتتالن كياي س  آتو  ين الق مة البم ية  الهيكمية.5
تقلددا الق ددمة البم يددة بدد  غيدد ب األ كمددجين اكمددو اددن الهيكميددة  نددم  امتا لهدد  تددواك  مدد ا  الم ةيددك      

  . ماتمه    لموجدة ةفمه  الت  يتواك   ه  ب  الق مة الهيكمية
 :  يفة البمب   2-2-2

يقم البمب ان أط  أن    الجه ز البم   ال ن س  إن   يفة البمب ط   خ الم  الدذف يلدمه ادن األ ومة     
 .  إل  الشوايين لت زيقه إل  جاي  الجم 

 (Sino – atrial node ) القبمة الجي ية األذيةية            .1
او األذيدن األياددن التد وج   دد لبوب ادن الةبلددة التدد   طد  كتمددة لدديوة اددن الةمدية الق ددم  ت جدم بدد  جددم    

كاد  إن الشدمة ت الكهو  سيدة تةشد  ادن القبدمة الجي يدة   .يلب نةمط  ال ويم األج ن القم ف ب  األذين األيادن
 .األذيةية 
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  pace ) منيبدة  مدايت  لد ةقة الةد   أ  اة ادة الاقدما /  دو ة(  82-62)  تبد     الةب د    اقدما

maker ) شو نم  شكا ا ج ت تالا األذيةين لتلا إل  القبدمة األذيةيدة ال ليةيدة التد  تبد  بد  األذيدن  تةت
 (2) .األيان أي    

 (Atrio – Ventricular node) القبمة األذيةية ال ليةية         .2

ية  ت جم ب  جماو األذين األيان أي    لكن نةم امفا الم جز الذف يفلا  ين األذيةين  تتك ن ان ةم    
  .اش  ه لةمية القبمة األ ل 

 (Atrio – Ventricular bundle)المزاة األذيةية ال ليةية        -2

 تةش  ان القبمة األذيةية ال ليةيدة مد  تاتدم إلد  امدفا لامد بة (  boundle of His)  تما  مزاة طددس     
ن  قدم ذلددك إلدد  امددفا نمدد  جدد ة   نلديوة تتفددوع  قددمط  إلدد  بددونين اياددن  ايمدو بددوع لكددا  لددين , ياتددم الفوندد 

الم جز الذف يفلا  ين ال ليةين مت  يلال إل  ناة البمب الامتميوة م  يلقم الفون ن  قدم ذلدك إلد  أنمد  
 .ب  اتج س ن نمة البمب ,  ياتم كا بوع ا ازيً  لمجماو الج ة   لم لين 

 Purkinjie networkش كة  يوكةج            -4

لةه ية إل  بو ع كميوة لديوة تلدو تمويجيً   تكّ ن ش كة منيبة ان التي ل أ  األلي ن يتفوع كا بوع ب  ا   
 )تدددددمن  شددددد كة  يوكةجددددد ,  ت جدددددم طدددددذس الشددددد كة  لددددد وة وسيمدددددية امدددددفا ال ل ةدددددة الماتميدددددة لكدددددا  لدددددين 

Endocardium )  كا  تلا أليد ن الشد كة إلد  الجدز  الوسيمد  ادن ن دمة البمدب الدذف يكد ن مداك الجدماو
(Myocardium ) .  (2) 

     BLOOD  PREASUR:                 دل الم    2-2-4

يقت و  دل الم  ن كس ط   لم لة الجه ز الم وف به  ي  ع ناا البمب  مي ية األ نية ,   دل الم      
ن دد وة نددن ال دددل ال اندد  نمدد  مدد سل األ نيددة الما يددة  الددذف يقتاددم بدد  الابدد   األ ا نمدد  اب  اددة األ نيددة 

 2.لموي ن الم   نم  ابماو مج  المبقة البم ية 
يمدمث ال دددل الدما ف  تدد ميو القادا البم دد  أف تبمدص البمددب  مبقدده كايدة اك ددو ادن الددم  إلد  الشددوايين  ناددا 

 . الشوي ن أال  هو   لوم  موجة الاب  اة الت  ت ميه  جموان األ نية الما ية 
 اين مدديو الددم  بدد  تجدد  ين البمددب  بدد  األ نيددة الما يددة  ال دددل الددما ف لدده أطايددة ك ددو  بدد  الجمدد  لتدد    

ميث اةفت ح  اةدال  اللا ا ت البم ية ا   ين األذيةين  ال ليةين يقتام نم  اتدتالن ال ددل  يةهاد   كدذلك 
يقتام جوي ن الم   ميوس تالا األ نية الما ية نم  نيادة ال ددل الدما ف , بقةدم تبمدص ال ليةدين  يدمب  الدم  

ن أال  هددو  الجددذع الوسدد ف  اةهدد  إلدد  شددوايين الجمدد   الدد  الوسددة  تمدداع ال ليددة جددموان الشددوايين إلدد  الشددوي 
 الشوية ت لاو و طذس الكاية ادن الدم  ادن جدوا  ت مد  اجواطد   الم  يدة نمد  الدم  الا جد م  دماتمه   كماد  زام 

                                      
 .36 ,ص1997المصدر السابق,:كاظم جابر  (2)
 .336-334,ص 1988المصدر السابق,:رشدي فتوح (2)
 .  99,ص  1989, البصرة , مطابع التعميم العالي ,   ج.  موسوعة القياسات واالختبارات في التربية البدنية والرياضة: ريسان خريبط  (2
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  د  القمد ف  نةدم اة مد ل اللوح البم د  ادن الدم  كماد  زامت نيادة ال ددل الدما ف  طدذا يمدا  ال ددل االةب 
البمددب الددذف يمدد  تبملدده ت بدد  كايددة اددن الددم  ماتددا الشددوايين  يتدد مو تبمددص جددموان الشددوايين الم لددا ةتيجددة 
تبمص األلي ن الق مية  الا مة الاوةدة ذات الال ليدة الا جد مة بد  جدموان الشدوايين يبدا نلدو طدذس  الشدوايين 

ا ي بد  الددم   د غل  نمدد  جددموان الشدوايين  يمددا  طددذا إذ ت دي    ددذا تاةد  اةتفدد   ال دددل إلد  اللددفو  دد
  ل دل االة م ل  المفم   ت مو لز جة الم   الاب  اة الاميلية ب  الجم    ن  بة لكايدة لدوح البمدب ادن 

 : ن ااا اتمكاة ب   دل الم   4نم  إ ب   نياة ال دل ب  اقمله الل يق ... الم   
 . يين كاية الم  الت  ي ته  البمب ب  الشوا -2
 الاب  اة اللوبية الة تجة نن األ نية الما ية   -2

امد مة البلد ع  –أ :  طدذا يبمد  إلد  .   نلدو ال ند   / لد ا ال ند    Xلز جة الم  = الاب  اة            
 . لز جة الم   -ب. القو   لأل نية الما ية 

 : ن ااا تؤمو نم   دل الم  
 .انة ث  نةم الذك و ال دل أنم  اةه نةم: الجةس   -2
 .يزيم كما  تبم  انةم ن   لقاو  م ب ةبص ال لية الشوايين :القاو  -2
 .به  أنم  ب  المي اة ت الك يوة اةه ب  المي اة ت اللديوة :مج  الجم   -2
 . يزيم  قم ال المة  :الةا  الجةية    -4
 . ال دل أنم  نةم الجم س نةه نةم ال ن ن اةه نةم االمتمب   نم  ال هو :     الجم   -5
 .يزيم ال دل نةم البي    ةش ل ن م  : الةش ل الق م   -6
 . يزمام ال دل : االةفق ا أ  الم الت الق لفية   -7
 .  ق  الا ام الكم لية  األموية لين  المو ت ةين تم ب اوتف ع  دل الم   -8

 : ني س  دل الم  
الددم وف ال  يفيددة ,  طةدد ك  يقت ددو نيدد س  دددل الددم  بدد  الشددوايين أمددم الاؤشددوات اله اددة لم لددة الجهدد ز     

 : لويبت ن لمبي س  ط  
 ط  لويبة منيبة تمدتتم  بد  التجد وب القمايدة المنيبدة  تدت    مدتتما  إ دوة تدمتا : اللويبة الا  شوة  -2

بدد  الشددوي ن مدد  ت لددا ان ددوة  جهدد ز إلكتو ةدد  اقبددم يمدد ا ة  دد ت ال دددل إلدد  إشدد وات كهو  سيددة 
 5.  تمجا نم   و  مم س 

 : و الا  شوة اللويبة غي -2
  ط  ان اكمو اللو  شي ن  ب  الامتشفي ت  القي مات الل ية  تقتام نم  امتتما  جه ز  دل الم      

SPHYGMOMANOMETER )  ) ما نة ل يدة  (STETHOSCO PE   ) تقتادم ناميدة البيد س 

                                      
 . 64– 63, ص  1989, بغداد ,  الفسمجة: لممك قيس ابراىيم الدوري وطارق عبد ا 4
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ن  يدت  مدا ع نم  وب   دل اله ا  ماتا الكيس الذف يمن م ا الق دم  ةتيجدة لهدذا ال ددل يدمد  الشدوي 
ل ت الة     لما نة الل ية ,  يت   قم ذلدك بدتع لدا   الهد ا  لما دتة التدواج الهد ا  تدمويجي  ,   دذلك 
يةتف   دل اله ا  ال اند  نمد  الشدوي ن ,  نةدما  يلد ع ال ددل نةدم امدت   اقدين يمداع  بد ة اةب د   

مدد  نمدد  الاؤشددو امددت   ن ددمة البمددب   دددل الددم  أن يفدد   ندد ة  دددل الهدد ا  يمددا  لدد ت البمددب  يال
(  (   SYSTOLIC  BLOODال ددل الدذف مدا  أ ا لد ت لمبمدب نةدمس ,  طد  ال ددل االةب   د  

 يمددتاو اةتفدد    دددل الهدد ا  ادد  زيدد مة لدد ت البمددب متدد  ال لدد ا إلدد  الةبلددة التدد  يكدد ن ال دددل بدد  
ل ت البمب  ب  الةه ية   نةم طذا الامت   يالم  تديو ما ع.. الشوي ن نةم ةه ية اة م ل  ن مة البمب 

يتتف  نةما  يبا  دل اله ا  ال يماع له   لت ميو نم  موي ن الم  ب  الشوي ن  يت  تاييز  تمميم ال دل 
 DIASTOLIC   BLOOD  ( .2 )االة م ل  

  : تأثير ممارسة الرياضة عمى جياز القمب والدورة الدموية   1-5- 
 ز البمدددب  تتتمدددن التكيدددن ممدددب ةددد ع الفق ليدددة التددد  يا ومددده  ان اا ومدددة التدددمويب الوي  ددد  يدددؤمو نمددد  جهددد

انلدد  ة  دد اوا  البمددب  الجهدد ز الددم وف ميددث  اددنا مدديب كادد  ان اا ومددة التددمويب    الالنددب  الفتددوة الزاةدد 
يؤمف التمويب الوي    إل  تبميا ةم ة المط ن ب  الم   كذلك تفيم ب  نالج اوتف ع  دل الم   تبميا ال زن 

ةب ص كا  6. ية المط ن ب  الجم   ا 
 ان التمويب الوي    يؤمف  إل  مم ث امدتج   ت اتتمفدة بد  نيد س  ددل الدم  ميدث يالمد  اوتفد ع      

ال دل االةب   د  بد   مايدة أ  أمةد   أما  المادا ال دمة  اد  ندم  مدم ث تتديدو بد  ال ددل االة مد ل  أ  
االوتفدد ع بد   دددل الدم  ةتيجددة المادا ال ددمة   مدم ث تديددوات  مديلة   لاب وةددة اد  ال دددل االةب   د  , إن

 7. يقت و ذلك اوتف ن  بمي ل جي  
إل  إن جاي  لو  التمويب م ا  تمك الت  تمتتم  األة اة اله اسيدة الةتد ج ( ك ن مما ن )  ب  موامة     

 لدة مجد  الل نة أ  الت  تمتتم  األة ادة الالط اسيدة , تشدتوك جايقهد  بد  التد ميو نمد    د سن البمدب   ت
البمدددب  مجددد  ال دددو ة ميدددث تدددؤمو التدددموي  ت اله اسيدددة نمددد  زيددد مة التج يدددن ال ليةددد  لمبمدددب أاددد  التدددموي  ت 
الالط اسية بإةه  تقاا نم  زيد مة مداك جدماو البمدب  طدذس التديدوات الم ممدة بد  كدال المد لتين تدؤمف إلد  مبد  

 8. اك و كاية م  ا ج مة ب  البمب 
م  تددزمام  ددو  ت البمدددب   ددذا تددزمام كايدددة الددم  الالددو ح ادددن البمددب إلدد  الدددم وة أادد  أمةدد   الجهددم الق ددد     

الما ية  يةتة اةه زي مة ب  نياة ال دل الما ف  نةم اا ومة التا وين الوي  ية لفتوة ل يمة كا  ب  وك  
زي مة الام ب ت الل يمة تةتف  نياة ال دل الما ف تمت اقمله الل يق   يمتجيب البمب لهذا االةتف    

  9. تبمله 

                                      
   . 38, ص  1994القاىرة , دار الفكر العربي , .  فسيولوجيا الرياضة: بياء الدين سالمة   - 6
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                               Energy System:أنظمة الطاقة   1-6- 
يقددم ا  دد ع الل نددة اددن أطدد  الا  دد ن ت القمايددة بدد  اجدد ا التو يددة الوي  ددية  التددمويب الوي  دد  ة ددوا     

 ت الجمددد   ان التةددد ع  موكددد, الوت ددد ل الل ندددة  ميددد ة انةمددد ن  لدددفة ن ادددة   موكددد ت الجمددد   لددد وة ت لدددة 
 .  األةشلة ال مةية يب  مه  أي   تة ع ب  ة   إةت ج الل نة 

تتف نددا أة اددة إةتدد ج الل نددة بدد  جمدد  انةمدد ن بيادد   يةهدد   ميددث ال ي ددم  بيهدد  أف ة دد   اددن ة دد  الل نددة    
 امتبال نن الدة   األتدو   يت ندن التف ندا  دين تمدك الدة   نمد  التديدوات التد  تمدمث بد  ند ة  مدونة األما 

 .  الام بة  الزان 

  ا  أن األةشلة الوي  ية تتتمن ب  اتلم  ته  لذا به  تتتمن ب  مونة إةت ج الل نة  ان م  بإةه  تتتمن 
 ب  ة   إةت ج الل نة 

 : النظام الالاوكسيجيني لمطاقة  1-6-1- 
ي  الذف ال إن القاا الذف يت   دي ب األ كمجين أ  م ن كاية ك بية ان األ كمجين  يت ان الةش ل المو    

 .يمتاو امة ل يمة 
نةددما  يتلمددب القاددا الق ددم  األما    نلدد  مددونة ااكةددة أ  أنلدد  ندد ة ااكةددة بدد ن " يددذكو  هدد   الددمين   

, ناميدة ت جيدده األ كمدجين إلدد  الق دالت الق امددة ال تمدتلي  أن تم دد  م جدة القاددا الق دم  المددوي  لمل نددة 
 (2)" . األ كمجين لذا  نم  طذا األم س يت  إةت ج الل نة  م ن 

طة لك ة ن ن ادن ة د  إةتد ج الل ندة الالا كمديجيةية,إذ تقتادم البدموات الالا كمديجيةية نمد  ةد نين ادن ة د    
 :الل نة الالأ كمجيةية  ط  

                            Phosphagenic System: النظام الفوسفاجيني  -1
ةيد    لل ندة  طد  ي جدم   لتاليد  الق دمية  نةدم اةشدل وس يةدتة اوك   ب مدف تي  غ(  ( PCيقم الف مف كوي تين    

أ   اقةد  آتدو اةده  اجدوم ( ( ATP كاية ك يوة ان الل نة  تقاا طذس الل نة نم  الام نمة ب  إند مة  ةد   
  املة الل ندة (  ( Pi- ADPب  أمة   االةب    الق م  يت  امتق مته  لفة امتاوة ان(  ATP)اةشل و 

 ( .   PC)اب  ا اةشل و جزس  (   ATP) يت  امتق مة جزئ (   PC)ت تالا اةشلد والتد  تمدوو 

(   ATP)إذ ي جم ب  تالي  الجم  اوكب كياي س  يما  مالم  ب مف ت االمةي م ن  يواز لده  د لواز       
   سفه  انتا مًا  يتك ن ان ا مة  و تيةية  كو  طمواتية  إ  بة إل  الاجا نة الف مف تية  تب   تالي  الجم   

نمدددد  الل نددددة الة تجددددة اددددن اةشددددل و طددددذا الاوكددددب الكيايدددد س  ميددددث يددددؤمف اةشددددل و أمددددم اك ةدددد ت الاجا نددددة 
 يلد ع  قدم ( كيمد  كد ل وف ) مدقوة مواويددة ك يددوة (  22) الف مف تية إل  إةت ج كاية ك يوة ان الل ندة مد ال  

                                                                                                                        
 .   65, ص  1989مصدر سبق ذكره , : قيس إبراىيم وطارق عبد الممك - 9
 .  147ص ,   1999, دار الفكر العربي , القاىرة ,  التمثيل الحيوي لمطاقة في المجال الرياضي: اىيم بياء الدين إبر  (2)
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 يقدم الالدمو   ( Adenosine Dip phosphate ) ( ADP )ذلدك الاوكدب مةد س  ب مدف ت االمية مدين
الاتدز ن بد  الق دمة  (ATP)الا  شو لمل نة الذف تمتتماه الق مة ب  أما  الشددا الالمد ب إال أن كايدة 

  ( ATP ) نميمة جمًا ال تكفد  الةتد ج ل ندة ال تتقدم    دقة مد ان  لدذلك ب ةده يدت   لدفة امدتاوة أند مس  ةد   
( ( ATP إذ يتد  امدتق مة ادد ا اددن  (ATP )تقاا نم  امتقد مة  ةد    نةم اةشل وس تتموو كاية ان الل نة 

 PC ).  )اب  دا اةشلد و اد ا 
 : األنشطة الرياضية ذات النظام الفوسفاجيني  -ب 
اةه ال يمتلي  الة    األ كمجية  ان تم ية " تشاا األةشلة البليوة الم ا , يذكو امام ممن  أ   القال    

) الت إلدد  الل نددة الةدده يمتدد ج إلدد  اددمة زاةيددة ألدد ا لددذا بدد ن ادد  تمت جدده الق ددالت اددن مددونة امتيدد ج الق دد
ATP    )   يك ن  ل وة مويقة لذا ب ن الة    الف مف جية  ط  الب مو نم  تم يدة م جدة الق دالت بد   ةد (
ATP   )مة الق ليدة تالا الةشد ل ال دمة   طدذا يقةد  إن األةشدلة الوي  دية ذات الدم ا  البلديو  لكدن اد  الشد

 (2)"   . ط  الة    الف مف جية  (   ATP) يك ن الالمو األم م  ل ة   
طددددددد  وكدددددددد                                              (م ةيددددددددة  22) يشددددددديو مدددددددك ت إلدددددددد  إن الةشدددددددلة التددددددد  تكددددددددد ن بتددددددددوة م ااهدددددددد  اندددددددا ادددددددن     
)   وا  المبا  –اتو  222 –اتو 222) 

(2)  
                  Lactic Acid System: يك نظام حامض الالكت - 

ةمدد ة إلدد  اةشددل و (   Glycolysis Anaerobic) ان طددذا الة دد   يلمدد  نميدده   دد لجمكزة الالط اسيددة      
 يقم م ا  الالكتيك الل وة الةه سية الةشل و المكو  ميةا  يتجا  م ا  , المكو ب  غي ب األ كمجين 

لا إل  امت   ن ا يةتة نةه تقب  نت   يقم ذلك ن سب  امدم ما  المد ب الالكتيك ب  الق مة  ب  الم   ي
 . األ ا لمتقب الا كو  

ب  طذا الة    تتد  التف نالت الكياي سية ب  غي ب األ كمجين اا  يةتدة نةه نمة كاية " يؤكم  ه   المين      
 (ATP   )  طددذس التفدد نالت الكياي سيددة بدد   التدد  ياكددن امددتق مته  اددن اةشددل و المددكو اب وةددة بدد  م لددة إتادد

 .  ج م األ كمجين 
منيبددة (  2-2)لددذا بدد ن األةشددلة الوي  ددية التدد  تددؤم    لمددونة البلدد    تددالا بتددوة زاةيددة (  ATP)  طدد  

)  اددن طددذس األةشلددة الوي  دية , تقتام   لموجة الك و  نم  ة    الل نة الف مف ت   ة    الل نة الالكتيكد  
 (2). اتو (  غيوط   2522-  822 –  422نم  
 The Oxygen Aerobic System: نظام الطاقة األوكسجيني   -1-6- 

                                      
 . 9 1-7 1ص ,  222 , المصدر السابق : محمد حسن عالوي وأبو العال احمد  (2)

( ) Scott K. P., & Edward  T., H.:” Exercise physiology“ Mc Graw Hill ,U.S.A , 2001 p. 44. 
 .  361ص ,  222 , المصدر السابق : محمد حسن عالوي وأبو العال احمد  (1)
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يتايددز طددذا الة دد   األ كمددجية  نددن الة دد اين التددوين  طادد  الة دد    الف مددف جية   الالكتيكدد    جدد م        
  األ كمددجين  يددت  ة د (   ATP)األ كمدجين كق ادا بقدد ا تدالا التفد نالت الكياي سيددة الند مة  ةدد   الاوكدب 

  ماتا التميدة  لكدن ب  ميز امم م ط  الا يت ك ةموي 
  (Mitochondria   )ط  أجم   تماا الا ام الدذاسية لمتمية  يكمو  ج مط  ب  التمية الق مية  . 

إن التددمويب الوي  دد  يددؤمو نمدد  الا يت ك ةددموي   لدد وة بق لددة بتددزمام بدد  القددمم  المجدد  اقدد   طدد  أاددو اهدد     
 . الازيم ان الل نة لموي  يين  الةت ج

 : لمة    األ كمجين إل  مالث مالما وسيمية  ط  ( أكممة الك و  طموات) تةبم  التف نالت الكياي سية 
                                     Aerobic Glycolysisالجمكزة اله اسية    -2

  C ribs Cycle  م وة كو ي س                                        -2
               Electron Transport Systemممممة اةتب ا انلكتو ة ت -2
إن األةشلة الوي  ية ذات الشمة الاةتف ة جما  لامة زاةية ل يمدة بد ن "   يشيو امام ممن  أ   القال   

 لهددذا يقتاددم نمدد  ذلددك يقةدد  زيدد مة بدد  امدد بة المدد     طددذا يددؤمف إلدد  الم جددة إلدد  األ كمددجين  ةمدد ة اكمددو 
"  .  الة    األ كمجية , إذ تزمام نموة الجه زين الم وف  التةفم  نم  إامام الق الت الق امدة   أل كمدجين 

(2) 
 الباب الثالث

 منيج البحث واجراءاتو الميدانية  -3
 :منيج البحث   3-1
 . اةلالن  ان ا   ع ال مث  اطمابه ت  امتتما  الاةهة ال لف   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . 134- 13ص ,  222 , المصدر السابق : محمد حسن عالوي وأبو العال احمد  (2)
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 :ة البحث عين  -3
الن دد  ياممدد ن الاةتتددب الدد لة    لقدد ب المدد مة  الايددمان لفسددة الاتبددماين لما مدد  ( 22)ت دداةت نيةددة ال مددث 

لقيةة ان تالا اق اا االلت ا  الن ين لكا ة    ل نة كا  ت  تج ةس ا(4)   ان  ( 2228-2227) الوي   
 . 

 (2)جم ا ون  
 ي ين تج ةس القيةة  ين الاجا ن ت المالث

 اؤشواتال
وحدددددددة 
 القياس

 الاجا نة الم لمة  المجموعة الثانية  المجموعة االولى 
 ا   ع ± س   ل   ع± س    ل   ع± س   

- 77   1797 سم الل ا 
2733 

1767  476 2745 177 476 -
2,22 

- 2 66,2 كد  ال زن
2745 

65,2 4 2,8 64,7 4,5 -2,2 

لاتديدوات (  ا)ة  االةموابد ت الاقي ويدة  نيادة اق ادا االلتد ا  ي  ع الجم ا انالس ني  اال م ل المم  ي     
 كما  انتدوب الت زيد  ( 2+ال   2-) ال مث ان اجا تج ةس القيةة  ال م ان انتمالية الت زي   ياتم االلدددت ا   

 22. ان اللفو زام االنتمالية 
 :  م سا جا  ال ي ة ت  2-2

 . الال مو القو ية  االجة ية  -2
 .م نة الكتو ةية -2

 .جه ز ني س ال دل  -2

 ( .   اال كم ايتو ) جه ز ني س الة    ةم ة التش    -4

 : إجوا ات ال مث  2-4
 .ني م ت اةمو  اتوية  -2

 . ت  ني س ال زن  الل ا لقيةة ال مث ان اجا تج ةس الاجا ن ت المالث 
 .الاؤشوات ال  يفية  -2

  -:ب  ا   ع ال مث  اةه  ت  اجوا   ق  البي م ت لماؤشوات ال  يفية لجه ز البمب الت  تتة م
 

 . الوامة / ني س ال دل الما ف  - أ

                                      
 . 485-455ص,1978.دار الفكر العربي , القاىرة . عمم النفس االحصائي  :فؤاد البيي السيد  - 12
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ت  ني س ال دل الما ف لقيةة ال مث  نم ت  البي س  قم اما  الماا التموي   يجمس الالنب نم  كومد  
 . منيبة لالمتوت    يب س ال دل الما ف نن لوي  الذواع  25لامة 
 .االةب     -2

 .  االة م ل  -2

 .الوامة /منيبة ني س اقما ة   البمب   ل - ب

تدد  نيدد س اقددما ةدد   البمددب نددن لويدد  جهدد ز اال كمدد ايتو  دد ن ي  دد  الجهدد ز بدد  الدد   اال هدد    قددم ان 
 يلد ع اقدما  X  4م ةيدة  ي دوب  قدم ذلدك  25يجمدس الالندب لالمدتوت    يبد س اقدما ةد   البمدب بد  

 . الة     لمنيبة ال اممة 
 

     Energy Index( اؤشو مليا البمب )اؤشو لبي س ل نة البمب  - ت
11   

ان نيدد س اؤشددو ل نددة البمددب طدد  مليددا البمددب لبيدد س اؤشددو الجهدد ز الددم وف بدد   ددخ الددم  تددالا الددم وة  
  -:الما ية  ط  اؤشو لبي س ل نة البمب  الاق ملة االتية ت  ع ذلك 

  

 اقما ة   البمب x( ال دل االة م ل + ال دل االةب     )             
222 

 :تطالعية التجربة االس 3-5

تدد  اجدددوا  التجو ددة االمدددتلالنية نمدد  ندددمم اددن الالن دددين اددن غيدددو نيةددة ال مدددث  ذلددك لمت كدددم اددن لدددالمية 
 .االجهزة  كذلك كيفية اما  االتت  و 

 1  -:الوسائل االحصائية  3-6
 

 . L-S-d, تمميا الت  ين ,  اق اا االوت  ل  يوم ن ,االةموان الاقي وف , ال مل المم    
 الباب الرابع

 عرض  النتائج وتحميميا -4
 :عرض نتائج مؤشر طاقة ومعدل نبض القمب لممجموعات الثالث  4-1
 
 
 

                                      
 .  p– 85, 1998مركز الكتاب لمنشر ,, القاىرة :  قياس الجيد البدني في الرياضةطرق : محمد نصر الدين - 11

 

الموصل, دار الكتب لمطباعة :  التطبيقمت االحصائية واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية: وديع ياسين وحسن محمد  -  1
 . 414-438-343,ص  1999والنشر,
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 ( )جدول رقم 

 يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمؤشر طاقة ومعدل نبض القمب لممجموعات الثالث

 المؤشرات
 3م  م 1م
 ع± س   ع± س   ع± س  

 8798 56 5725 57775 7739 65 معدل نبض القمب
 7791 9974 7736 113775 7714 13175 طاقة القمب

 

ندي  اال مد ل الممد  ية  االةموابد ت الايق ويدة لاؤشدو اقدما ةد   البمدب  ل ندة البمدب ( 2)ي ين جم ا ون   -
 75 - 65) لماجا ندد ت المالمددة اذان ال مددل الممدد    لاقددما ةدد   البمددب لماجا ندد ت المالمددة نمدد  التدد ال  

اذ ةالمددد  اةتفددد   بددد  اقدددما ( 8,98 – 5,25 – 7,29)  ددد ةموان اقيددد وف نمددد  التددد ال  ( 56  - 57,
ة   البمب لماجا نة الم لمة م  الاجا نة الم ةية م  الاجا نة االؤل  اذ ان ل يقة بق لي ت الاجا نة الم لمة 

الالنب  لهذا ةالمد   دل  بد  نم ل م ت ة ع ان التكين يتالس  ا  ل يقة الةش ل ا  الفق لية الت  يا ومه  
اقددما  ددو  ت البمددب بدد  المنيبددة ةتيجددة تكيددن الجهدد ز القلدد   المددا م  ف  ال  وامددا م  ف بدد  تة ددي  اقددما 

                            22(( ط    طوة تما نم  االنتل م  ةش ل البمب (  ل  اقما البمب)اذ ان طذس ال  طوة )) و  ت البمب 
الم ةيدددة  دددان ة ددد   الل ندددة الاتدددتمل ةالمددد  اةتفددد   بددد  اقدددما ةددد   البمدددب ااددد   كدددذلك الاجا ندددة      

الاجا نة اال ل  تت ان اوتف ع ةمد   بد  اقدما ةد   البمدب اذ ان اتلم د ت االجهدزة ال  يفيدة تتة مدب اد  
اتلم  ت الجهم ال مة  الاا وس ممدب ةد ع الفق ليدة لدذلك يلد مب زيد مة ا  اوتفد ع ةمد   بد  اقدما  دو  ت 

ب ن البمب تمويجي  لك  يزيم   املة زي مة المج  ( ن ة ن لية)ان االشت ص الذين يؤم ن التمويب  شمة "مب الب
 " يل ع اكمو ن  مية  ن ة ب  ال خ  يبا ةم ي  اقما  وب البمب 

ااددد  الاجا ندددة اال لددد  ت ددداةت اوتفددد ع ةمددد   بددد  اقدددما ةددد   البمدددب اذ ان اتل ل ددد ت االجهدددزة ال  يفيدددة    
ان االشدت ص المدذين يدؤم ن التدمويب  شدمم "   اتلم  ت الجهم ال مة  الاا وس ممدب ةد ع الفق ليدة تتة مب ا

    24.  ن لية ب ن البمب يتكين تمويجي  لك  يزمام تمويجي  المج   يل ع اكمو ن  مية  ن ة ب  ال خ  
ل نددة البمددب لماجا ندد ت نددي  اال مدد ل الممدد  ية  االةموابدد ت الاقي ويددة لاؤشددو ( 2)كادد  ي ددين الجددم ا وندد    

ااد  االةمدوان ( 99,4 -222,75- 222,5)المالث اذان ال مل الممد    لماجا ند ت الدمالث نمد  التد ال  
اذ ةالمددد  ان اؤشدددو ل ندددة البمدددب لدددم  الاجا نددد ت ( 7,9 -7,26 - 7,24)الاقيددد وف ب ةددده نمددد  التددد ال  

نياة لماجا نة االؤل  م  الاجا نة الم ةية  المالث يتتمن ممب ة ع الفق لية ا  الةش ل الاا وس اذ ان انم 
 م  الاجا نة الم لمة 

                                      
 .78ص ,     1997, القاىرة ,دار الفكر العربي . ولوجيا ومورفولوجيا الرياضي وطرق القياس لمتقويم فسي: ابو العال ومحمد صبحي  - 13

14 -Elaine N.Marie ;"Human  Anatomy & Physiology ".Benjamine Cumming ,U.S.A,2001.P.711.   
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اذ ان نيدد س ل نددة الجهددد ز الددم وف ادددن ميددث كايدددة الددم  الاددمب ع  ببددد  لاقدد ييو اذ ان ل ندددة البمددب لماجا ندددة 
 .اال ل   الم ةية تات ز  اؤشو ل نة نمب ن ف 

 .   ت نمة ب  ن ة  دل البمب اا  الاجا نة الم لمة بتتايز  ه  ل ب   دل الم   لهذا ل م 
 

 عرض و تحميل ومناقشة نتائج تحميل التباين االحادي بين المجموعات الثالث   -4
 (3)جدول رقم 

 يبين تحميل التباين االحادي بين المجموعات الثالث في مؤشر طاقة القمب
مصدددددددددددددددددددر 

 التباين
مجمددددددددددددددددوع 

 مربعات
درجدددددددددددددددددات 

 الحرية
متوسدددددددددددددددط 

 المربعات
قيمدددددددددددددددددددددددة 

F المحتسبة 
 Fة قيمدددددددددددددد
 الجدولية 

 القيمة 

بددددددددددددددددددددددددددين 
 المجموعات

داخدددددددددددددددددددددل 
 المجموعات 

 المجموع

 268753 
 

1 78727 
 

1346762 

       
 
8 

12347 6 
 

159775 

 
 

67474 

 
 

47459 

 
 

 معنوي 

 4,459( = 8 -2) موجة موية % 5الموجة الجم لية تمت امت   ماللة * 
 ددين الاجا ندد ت الددمالث اذ ( EI)ل نددة البمددب  انددالس ي ددين ةتدد سة تمميددا الت دد ين لاؤشددو( 2)الجددم ا وندد     

تمدت امدت   ( 4,459)الجم ليدة  ال  لددة  F ط  انم  ان نياة ( 6,474)الامتم ة  ط  ( F) ك ةت نياة 
  طذا يما نم   ج م بو  اقة ف  ين الاجا ن ت المالث ( 8 -2) موجة موية % 5ماللة 
ة اددة  اةت اددة  لفتددوات ل يمددة يددؤمف لدد  مددم ث تكيددن ان اا ومددة الةشدد ل ل ددمة  لفتددوة ل يمددة  لدد وة ا     

 . يتة مب  ة ع الجهم الذف يا ومه الالنب 
 الجا اتت  و اقة ية الفو    ين اال م ل المم  ية لماجا ن ت المالث تد  امدتتما  المدم االلددو لمفدو      

 . لاؤشو ل نة البمب ( L.S.d)الاقة ف 
 (4)جدول رقم 

 لمؤشر طاقة القمب لممجموعات الثالث( L.S.d)الوساط الحسابية وقيمة يبين معنوية الفروق بين ا
 القيمة (L.S.d)قيمة  الفروق بين االوساط المجموعات  المؤشر 

مؤشر طاقة القمدب 
EI 

  م-1م
 3م-1م
 3م- م

13175-
11377=1778 
13175-9974=3 76 
11377-9974=1473 

 
 9711 

 معنوي لصالح 
 1م

 
لاؤشددو ل نددة ( L.S.d)ي ددين ي ددين اقة يددة الفددو    ددين اال مدد ل الممدد  ية  نياددة  انددالس( 4)جددم ا وندد      

البمدددب لماجا نددد ت الدددمالث اذ يت دددع طةددد ك بدددو  اقةددد ف يتمدددمم تدددالا الاجا ندددة اال لددد   الم لمدددة  للددد لع 
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يمبقه اذ ان زي مة ال دل الما ف تبما ان مج  الم  الذف ." الاجا نة اال ل   الاتاممة   لة    الف مف جية  
 25"البمب ب  ال و ة ال اممة الةه يزيم ال دل نم  الق مة البم ية تالا نامه  

ان ل نددة البمددب لهدد  نالنددة ادد   دددل الددم    ادد  ان الاجا نددة اال لدد  ت ددان الة دد   الف مددف جية   ان اددمة 
فق ليددة التدد  مدد  بدد ن ال دددل ال اندد  نمدد  البمددب يددزمام ادد  زيدد مة الماددا التددموي    ةدد ع ال( 22)القاددا انددا اددن 

 . يا ومه  الالنب لذا تزمام ل نة البمب ةتيجة لزي مة  دل الم 
 
 تعددرض وتحميددل ومناقشددة نتددائج عالقددة االرتبدداط بددين مؤشددر طاقددة ومعدددل نددبض القمددب لممجموعددا 4-3

 الثالث 
 (5)جدول رقم 

 الثالث تيبين عالقة االرتباط بين مؤشر طاقة القمب ومعدل نبض القمب لممجموعا
 الجدولية 3م  م 1م راتالمؤش

–طاقة القمب 
معدل نبض 

 القمب

 
2775 

 
2783 

 
2795 

 
2795 

  =  -4ودرجة حرية % 5تحت مستوى داللة ( 2795= )القيمة الجدولية 
ي ددين الجددم ا انددالس نالنددة االوت دد ل  ددين اؤشددو ل نددة البمددب  اقددما ةدد   البمددب لماجا ندد ت الددمالث اذ    

 ندة البمدب  اقدما ةد   البمدب لماجا ندة اال لد   الم ةيدة  الم لمدة ك ةدت نمد  ةالم  ان القالندة  دين اؤشدو ل
 طذا يما نم  نم   ج م نالنة اوت  ل لماجا نة اال ل   الاجا ندة الم ةيدة ( 2,95-2,82-2,75) الت ال  

  2= 2-4 موجة موية % ( 5) تمت امت   ماللة( 2,95)الةه  انا ان البياة الجم لية 
 ط  طة ك نالنة اوت  ل اقة ية  ين اؤشو ل نة البمب ( 2,95)م لمة بك ةت البياة الامتم ة اا  الاجا نة ال

 اقددما ةدد   البمددب اذ ان كايددة الل نددة التدد  ي ددذله  البمددب تددزمام ادد  نمددة بدد  نددمم  ددو  ت البمددب  كددذلك ان 
مددت   الكفدد  ة يددما نمدد  اوتفدد ع ا(  االةب   دد )اةتفدد   اقددما  ددو  ت البمددب  زيدد مة مجدد  الددم  الميمددت ل  

 26. ال مةية  ان له  نالنة ا  الب  مية ال  يفية لمبمب 
 
 
 
 
 

                                      
15 - Scott K. P., & Edward  T., H.:” Exercise physiology“ Mc Graw Hill ,U.S.A , 2001 p.  41 

 .   51ص , 222 ,مصدر سبق ذكره :ابو العال عبد الفتاح ومحمد صبحي حسنين  - 16
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 الباب الخامس
 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات  5-1
تاتمك ل نة نمب ان   ان الة د   اال كمدجية   الة د   ( الة    الف مف جية  ) ان الاجا نة اال ل   -2

 ( .الالكتيك  
الة دددد   ) شددددو ل نددددة البمددددب  اقددددما ةدددد   البمددددب لماجا نددددة اال لدددد  طةدددد ك نالنددددة اوت دددد ل  ددددين اؤ  -2

 (اال كمجية  
 .الت جم نالنة اوت  ل   ين اؤشو ل نة البمب  اقما ة   البمب لماجا نة الم ةية  اال ل  -2
 الت لي ت  5-2
 .اجوا  الفم ص الم وية اللمية نم  الن   الاةتت  ت ال لةية  -2
 .ت   يفية اتو  اجوا  موام ت اتو  لاؤشوا -2
 . االطتا     لم لة اللمية  ال مةية لالن   الاةتت  ت ال لةية  -2

  -: المصادر
البد طوة ,ماو . بمي ل جي   ا وب ل جي  الوي     لو  البيد س لمتبد ي  : ا   القال  امام ل م   (2

 .2997, الفكو القو   

 2994فكو القو   , الب طوة , ماو ال.  بمي ل جي  الوي  ة:  ه   المين مالاة  (2

, ماو الفكدو القو د  , البد طوة ,  التاميا المي ف لمل نة ب  الاج ا الوي   :  ه   المين إ واطي    (2
2999. 

, الك يددت , ذات المالمددا  2ل. أم مددي ت ن اددة بدد  نمدد  الفمددي ل جي : وشددمف بتدد ح ن ددم الفتدد ح  (4
 2988لمل  نة , 

 . 2222 دمام , .  بمي ل  جي  الوي  ة: ويم ن توي ل  نم  توك   (5

, ال لددوة ,  2ج.  ا مدد نة البي مدد ت  االتت دد وات بدد  التو يددة ال مةيددة  الوي  ددة: ويمدد ن تددوي ل  (6
 .  2989ال    التقمي  الق ل  , 

, ال قدة القاد ا الاوكزيدة  ,  ددمام ,4,ل ا د مئ نمد  التشدويع: ن م الومان امام   طد ة  لده   (7
2988  . 

 .2978.ماو الفكو القو   , الب طوة .  االمل س نم  الةفس : بؤام ال ه  الميم  (8

9)  

 . 2989,  دمام . الفممجة:نيس إ واطي   ل و  ن م الامك  (22

 . 2997,الك يت .  االتت  وات  البي م ت الفمي ل جية ب  الاج ا الوي   : ك    ج  و (22
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فكدددو البددد طوة , ماو ال.  بمدددي ل جي  التدددمويب الوي  ددد : امادددم ممدددن ندددال ف  أ ددد  القدددال امادددم  (22
 . 2222القو    

اوكددز الكتدد ب لمةشددو , البدد طوة :  لددو  نيدد س الجهددم ال ددمة  بدد  الوي  ددة: اماددم ةلددو الددمين  (22
,2998. 

التل يبدد ت االملدد سية  امددتتماا ت الم مدد ب بدد   مدد ث التو يددة :  ميدد  ي مددين  ممددن اماددم  (24
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