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 ملخص البحث 
هوائي على بعض متغيرات النقل دني الالهدف البحث إلى التعرف على اثر الجهد الب

بينهما , القدم والعالقة     وأستخدم الباحثان المنهج الوصفي العصبي واالداء المهاري المركب بكرة 
األولى في أحد أندية الدرجة نادي غاز الشمال الرياضي بكرة القدم العبي بعينة البحث  تمثلت  و

( العبًا وبذلك أصبحت 18)( والبالغ عددهم  2016-2015للموسم )دوري أقليم كردستان العراق 
, واستخدم الباحثان الحقيبة  %(  64.28النسبة المئوية للعينة التي يطبق عليها التجربة الرئيسة )  

)ا و SPSSإلحصائية  احصائيًا,  النتائج  لمعالجة  أن  إ(  الباحثان  اثر  ستنتج  للجهد    سلبيهناك 
بعد ،  (  الصوديوم،الكالسيومفي الدم والمتمثلة ب )  متغيرات النقل العصبيعلى    الالهوائيالبدني  

البدني   الجهد  المركب اختبار  المهاري  الباحثانوأوص   .واالداء  إجراء   ى  على  العمل  ضرورة 
العصبي  الفحوصات   بالنقل  الدم  الخاصة  ولفترات   لمتغيرات  دورية  وبصورة  القدم  كرة  العبي 

   . مختلفة خالل التدريب لمتابعة حالة الالعبين في هذا الجانب 
The effect of Non-aerial  physical fatigue on some  variables of 

nervous transmitter , along with its relation with the skillful 

performance   of football players. 
A research submitted By : 

Assist. Dr. Muwafaq Asaad Mahmood  

 College of Physical education and Sport Sciences / Al-Anbar University . 

Ethar Hamdi AbdulRahman 

  General Directorate of  Al-Anbar Education. 

Abstract 

The effect of Non-aerial  physical fatigue on some  variables of nervous 

transmitter and composed  skillful  performance  with football  and the 

relationship between them . The both  researchers  have used descriptive 

method and the sample of the research represented  in the football's   Ghaz 

Al-Shimal sport club   which is one of 1st degree clubs  in the Kurdistan Iraq 

teams  for the season ( 2015-2016)  their number  amounted 18 players . 

Thus, the percentage  of the sample   on which  the main experience  has been 

applied ,has become 64%.28; the both researchers have  used SPSS  for 

وعالقتهما باالداء المهاري  في بعض متغيرات النقل العصبي الهوائي اثر جهد بدني 
 لالعبي كرة القدمالمركب 
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processing  the results statistically. The  both researchers  have concluded 

that there  has been a negative effect  of  non-Arial  physical fatigue on some  

variables of nervous transmitter in the blood  and that represented in ( 

Sodium , Calcium)  after  testing  the  composed skillful  performance and 

physical fatigue.  They have recommended  to necessarily  on making  

special examinations  concerning with  the nervous transmitter of blood 

variables   for football players  periodically  and for  different periods  during  

the training  for following up  the state of players in this respect 
 الباب االول

 التعريف بالبحث   -1
 مقدمة البحث واهميته .  1-1

تقوم  ان        التي  األنسجة  من  مجموعة  عن  عبارة  العصبي  تنظالجهاز  في  مهم  يم  بدور 
معظم في  الفسيولوجية  الحي  أعضاء  العمليات  الكائن  يقوم  ،وأنسجة  المعلومات    باستقبال حيث 

من األجزاء الحسية بالجسم ثم توصيلها الى الجهاز العصبي المركزي والذي يوجها الى الفعل  
يعد الجهاز سلوكية او عمليات تعليمية.   كل انقباضات عضلية او انعكاسيةعلى ش  أماالمناسب  

العصبي من اكفأ األجهزة في سرعة التنظيم ، إذ يمكنه استقبال اإلشارات العصبية الناتجة عن  
االشارات  تلك  على  والرد  والخارجية  الداخلية  البيئية  على  إن    ،المؤثرات  تحصل  التي  التغيرات 

العضالت  في  تحصل  بايوكيميائية  تغيرات  األساس  في  هي  الرياضي  جسم  ز وللجها  أعضاء 
المحيطة   البيئة  من  واإلحساسات  المعلومات  انتقال  ُتسه ِّل  ُسبل  عدة  اإلنسان  في  العصبي 

الذي يقوم بإرسال أوامر وتعليمات لعضالت الجسم المختلفة، لتتجاوب مع   ،باإلنسان إلى الدماغ
الداخلية الجسم  وظائف  من  العديد  بتنظيم  العصبي  الجهاز  يختص  وكذلك  المعلومات.   ،تلك 

الَعْصبونات في الدماغ الدفعات العصبية وتقوم بتحليلها وترجمتها وتقرر ما يجب اتخاذه  تستقبل  
نقل   على  تساعد  متعددة  ُسباًل  تسلك  األعصاب،  ُتسمى  حبال  شكل  في  تتجمع  والتي  حيالها 

مراد   المعلومات سريًعا إلى كل مكان من الجسم. يشترك في إحداث رد فعل اإلنسان ألي موقف
 اتخاذه.

ومن المعروف أنَّ لعبة كرة القدم من األلعاب التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا كما أن هذه        
سير   خالل  الالعب  يبذله  الذي  البدني  المجهود  ومستوى  حجم  في  كثيرة  بتغيرات  تمتاز  اللعبة 
المختلف  اللعب  ومواقف  حاالت  بحسب  متباينين  يكونان  ومجهوده  الالعب  أداء  ألن  ة  المباراة 

المباراة   يتعرض خالل سير  القدم  كرة  أن العب  على  يدل  ما  وهذا   ، المنافس  الفريق  ومستوى 
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لجهود بدنية مختلفة ونتيجًة لهذه الجهود تظهر عالمات التعب وينعكس ذلك على مستواه البدني 
األداء  ومستوى  حجم  في  التباين  هذا  على  الوقوف  من  والبد   , والنفسي  والخططي  المهاري  و 

هود ومعرفة ما ُيصاحبه من تغيرات وظيفية داخل الجسم فضاًل عن ضرورة التعرف على  والمج
 (1)تأثير هذا التباين على مستوى األداء. 

يؤثر الجهد البدني على األجهزة الداخلية لالعب كرة القدم أثناء التدريب أو المباراة ونتيجة       
وظائف  في  الداخلية  التغيرات  من  العديد  تحصل  والجهاز   لذلك  الدوري  كالجهاز  األجهزة  هذه 

وغيرها   والعصبي  لدى  ،  التنفسي  تحصل  المتواصل  الرياضي  التدريب  في  االستمرار  ونتيجة 
بكفاءة عاليه دون هبوط  البدني  المجهود  الداخلية على  الوظيفية  التكيف لألجهزة  الالعب حالة 

خاللها نستطيع ان نقيس الخصائص المستوى . وإضافة الى األجهزة المختبرية الحديثة التي من  
والمتغيرات الوظيفية التي تحصل داخل الجسم ، نتيجة المجهود البدني وتحليلها مما تساعدنا الى  
األساليب   استخدام  من  المدربين  تساعد  مما   ، التدريبية  العملية  تخدم  دقيقة  نتائج  الى  التوصل 

 لتهم الوظيفية . والطرق المناسبة لالرتقاء بمستوى الالعبين وتقييم حا

  –)الكالسيوم  البحث في دراسة عالقات االرتباط بين متغيرات النقل العصبي في الدم    هذا  يكمنو 
هذه    والصوديوم( عمل  وآلية  مستوى  تأثر  أن  والسيما  العصبي  النقل  عن  مسؤوله  تكون  التي 

ى سرعة ودقة  المتغيرات من حيث السرعة والدقة والكفاءة وآلية العمل سوف ينعكس ايجابيًا عل
العضالت المشتركة في العمل وهذا التغير االيجابي سوف يؤثر  الى  وكفاءة االيعازات العصبية  

 باألداء المهاري المركب. على مستوى األداء ومعرفة في طبيعة هذه العالقات وأشكالها

      مشكلة البحث . 1-2

األداء المهنناري  الحننا انخفنناض فنني مسننتوى  منناوخبرته للمباريننات  انومننن خننالل متابعننة الباحثنن   
ان هذه المهارات ،المستوى وخصوصًا  لضعف، وإن هذا االنخفاض يعد مؤشرًا كرة القدم لالعبي  

بالنقننل العصننبي والننتقلص العضننلي بالناحيننة البدنيننة والجانننب الفسننيولوجي وخاصننتا يننرتبع عملهننا 
علننى أداء الالعبننين لننيجعلهم غيننر  وهننذا مننن شننأنه أن ينننعكس سننلباً وخصوصننا عننن الجهنند البنندني 

. وهذا االنخفاض في المستوى  انعكس بشنكل  ودقة االداء وفعاليته  الصحيح  قادرين على التحرك

 
  يائية في الدم وعالقتها فراس عبد الحميد خالد : اثر الجهد البدني المتزايد الشدة على المتغيرات البايوكيم  ((1

 ،   2010المهارات األساسية  بكرة القدم ،رسالة ماجستير ،جامعة االنبار ، كلية التربية الرياضية ، ببعض   
 . 27ص   
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داء األ وهنني انخفنناض مسننتوى  انواضننع علننى أداء الفريننق وهننذا سننبب المشننكلة التنني تناولهننا الباحثنن
وراء ذلننك مننن اجننل تشخيصننها األسننباب  تقصننيبالمسننتوى المطلننوب . لننذا ارتنن  الباحننث  ي المهننار 

ومحاولة وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها لتكون واضحة للمدربين واالستفادة منها في تقنين 
متغيننرات النقننل العصننبي لهننا دور كبيننر فنني ذلننك االنخفنناض  انمننناهجهم التدريبيننة. ويعتقنند الباحثنن

 . بالمستوى 
   ف البحـث .اهـدأ 1-3 

 التعرف على:يهدف البحث إلى 
 على بعض متغيرات النقل العصبية  لالعبي كرة القدم . الالهوائيأثر الجهد البدني  .1
 بكرة القدم. لالعبي  األداء المهاري المركب على  الالهوائيأثر الجهد البدني  .2
 كرة القدم. لالعبي  واألداء المهاري المركب دراسة العالقة بين بعض متغيرات النقل العصبي   .3

 ض البحث:       و فر   1-4

وجنننود فنننروق ذات داللنننة معنوينننة بنننين نتنننائج االختبنننارين القبلننني والبعننندي فننني تركينننز بعنننض  .1
 ( في الدم لالعبي كرة القدم.الصوديوم - الكالسيوممتغيرات النقل العصبي )

األداء وجنننود فنننروق ذات داللنننة معنوينننة بنننين نتنننائج االختبنننارين القبلننني والبعننندي فننني مسنننتوى  .2
 المهاري المركب لالعبي كرة القدم.

واألداء المهننناري قيننند الدراسنننة  متغينننرات النقنننل العصنننبيبنننين بعنننض  رتبننناطوجنننود عالقنننات ا .3
 كرة القدم. المركب لالعبي

 مجــاالت البحــث:   5 - 1
في دوري كردستان   بكرة القدم  غاز الشمال الرياضي العبي ناديالمجـال البشـري:  1-5-1

 . 2016-2015موسم لل العراق 
 . 2015 /إلى  /   2015 /6/ 30المدة من  المجـال ألزماني: 1-5-2
    محافظة كركوك . –ملعب كرة القدم لنادي غاز الشمال بكرة  القدم   المجـال المكاني: 1-5-3

   نيالبــاب الثا

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية .  -2 

 المنهج الوصفي لمالئمة طبيعة بحثه .  انالباحثاستخدم  : منهج البحث 1 - 3 
 عينة البحث:   2 -2 
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نادي غاز الشمال الرياضي  تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وهم يمثلون العبي   
القدم   الدرجة  بكرة  أندية  العراق  أحد  كردستان  أقليم  دوري  في  )األولى  (  2016-2015للموسم 

 ( عددهم  ),( العبًا  28والبالغ  العبين  استبعاد  اإلصابة 2وتم  بسبب   )  ( اختيار  ( العبين  6وتم 
لكي يطبق عليهم الباحث التجربة االستطالعية ، حيث تم استبعادهم    عن طريق القرعة  عشوائياً 

التي   البحث  عينة  عليهم  من  الباحث  الرئيسةطبق  الذين    التجربة  الالعبين  عدد  يصبع  وبذلك 
( العبًا وبذلك أصبحت النسبة المئوية للعينة التي يطبق عليها  18ئيسة )عليهم التجربة الر   جرى 

  %(.  64.28التجربة الرئيسة )  

 وسائل جمع المعلومات وأدوات البحث وأجهزته:   2-3

( 12شواخص عدد) -( 10عدد) كرات قدم قانونية -ملعب كرة قدم  -المصادر العربية واألجنبية)  
سنننناعة توقيننننت  -( يابانيننننة المنشننننأ1عنننندد )(Toshibaمحمولننننة )حاسننننبة  - (1عنننندد)مصننننطبة  -

( يابنناني 1عنندد )جهنناز فصننل النندم )جهنناز الطننرد المركننزي(  -( صننيني المنشننأ 5إلكترونيننة عنندد )
قطنننن  -أردنينننة المنشنننأ  (40) حقنننن طبينننة عنندد  -( 1صنننندوق تبريننند لحفنننا النندم عننندد ) -المنشننأ 

مننواد كيميائيننة )كتننات(  - أردننني المنشننأ (E.d.T.A tubeأنابيننب لحفننا النندم ) -ومننادة معقمننة 
 لتحديد نسبة تركيز متغيرات النقل العصبي  في الدم . 

 تحديد متغيرات البحث:    5 -2 
   متغيرات النقل العصي.تحديد  1 -5 -2 

 تم التقصد في اختيار متغيرات النقل العصبي كل من الصوديوم والكالسيوم.  
   (1)  األداء المهاري المركب. اختبار  2-5-2

:  قينننناس المهننننارات المركبننننة )اإلخمنننناد , الدحرجننننة , المناولننننة , الهــــدف مــــن االختبــــار  •
 التهديف(.

 ( شواخص , مسطبة , كرة واحدة.  5:  )األدوات المستخدمة •

 
لتطوير بعض متغيرات الدم   : تأثير تمرينات مركبة مقترحة في منطقة الثلث الهجوميفراس عبد الحميد خالد  ((1

بكرة   التهدينف  المهاري ودقنة  األداء  التربية   القنندمالبايوكيميائية وزمن  ،كلية  االنبار  ، جامعة  ،اطروحة دكتوراه 
 . 80،ص2015الرياضية ، 
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( متننر والننذي يبعنند عننن 3: يرسم خع البداية في منتصف الملعب بطننول )  وصف األداء •
( متنننر ويبعننند 2( متنننر , حينننث يبلنننغ طنننول ضنننلع المربنننع )5المربنننع المخصنننص ل)خمننناد )

( متنننر منننوازي لخنننع المنتصنننف , ويبعننند أول شننناخص عنننن مربنننع 5المننندرب عنننن المربنننع )
متنننر وتثبنننت الشنننواخص الخمسنننة بحينننث تكنننون المسنننافة بنننين شننناخص وآخنننر  (5اإلخمننناد )

( متننر مقاسننه مننن آخننر شنناخص إلننى منتصننف 7( متننر وتوضننع مسننطبة علننى بعنند )1,5)
( 3( متر على يمننين الشننواخص ويرسننم مربننع طننول ضننلعه )3المسطبة , وتبعد المسطبة )

( متننر عننن 2ربننع )متننر يكننون ضننلعه اليمننين مننوازي للعمننود األيسننر مننن الهنندف ويبعنند الم
( متر األمننامي , ويقننف  الالعننب خلننف خننع البدايننة وعننند سننما  إشننارة البدايننة 18خع ال )

)الصنننافرة( ينطلنننق الالعنننب إلنننى المربنننع ليقنننوم بإخمننناد الكنننرة , ثنننم يقنننوم بدحرجنننة الكنننرة بنننين 
الشنننواخص وبعننند االنتهننناء منننن الشنننواخص يقنننوم الالعنننب بمناولنننة الكنننرة إلنننى المسنننطبة ثنننم 

ة ويننذهب إلننى مربننع التهننديف الموجننود أمننام الهنندف ليقننوم بالتهننديف مننن داخننل يسننتلم الكننر 
 المربع.

يننتم تسننجيل الوقننت مننن لحظننة سننما  إشننارة البنندء وحتننى لحظننة خننرو   :طريقــة التســجيل •
 الكرة من قدم الالعب في مربع التهديف .  

ــار  • إذا اخطنننأ المننندرب فننني إرسنننال الكنننرة إلنننى المربنننع الخننناص ل)خمننناد  :شـــروال االختبـ
 )يعاد االختبار(.يجب ان يكون المختبر بأسر  ما يمكن .

 

 

 

 

 

 

 يوضع االختبار المهاري المركب .   (1الشكل ) 

 مربع اإلخماد

 مربع التهديف

 المدرب

 مسطبة
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 اختبار الجهد البدني الالهوائي .    3 -2-5

 .  (1) ياردة 60و50و40اختبار العدو  

 يستخدم لقياس القدرة الالهوائية.   : أهمية القياس -
 مستو السن والجنس .   -

 سنوات فأكثر .  9ياردة يصلع للبنين والبنات من سن   40. اختبار العدو  
 سنوات فأكثر.   10ياردة يصلع للبنين والبنات من سن    50. اختبار العدو         

 ياردة يصلع للبنين في مرحلة السن الجامعية كما يصلع للرياضيين.   60. اختبار العدو  
 .   المعامالت العلمية لالختبار -

الدراسات والبحوث العلمية المختلفة معامالت صدق مرتفعة الختبارات العدو ، أظهرت  
معامل ارتباط بين زمن العدو   –م على سبيل المثال  1968فقد سجل كوستيل وآخرون  

 ،. .  711. لمارجيريا بلغ 625-مسافة يقيسها الوثب العمودي بلغ 
وجاكسون    بومجارتنر  تز 1987يبين  العدو  اختبارات  ثبات  مسافات م  زادت  كلما  داد 

قيم كبيرة    20العدو عن   الزيادات تكشف عن احتمال الحصول على  ياردة ، وان هذه 
 لمعامالت ثبات هذه االختبارات . 

العدو  1978سجل كروز وميدوز   ثبات الختبار  بلغ    40م معامل  ،. عن    970ياردة 
 طريق إعادة االختبار .

 .  األدوات واألجهزة الالزمة -
 اعات إيقاف .( س3. عدد )

هو     لما  وفق  تخطع   ) يوم  )جمبنز  رياضية  أو صالة  القدم  لكرة  ملعب  أو  مضمار   . 
بالشكل   ال  (2)موضع  خع  أمام  الفراغ  األرض  مساحة  التقل  أن  مالحظة  مع   .60  

و  25عن    ياردة للطول  اسم   10ياردة  المنطقة  هذه  على  يطلق  حيث  للعرض  ياردات 
 منطقة التوقف .  

 تظمن اختبار العدو األتي :  . ي اإلجراءات -
 . مرحلة ما قبل أداء االختبارات. 

الالهوائية ألنها تستهدف الحد    وهي مرحلة مهمة يوصي بها قبل اجراء االختبارات      
من اإلصابة . لذا تتطلب القيام ببعض أشكال اإلحماء التي تتركز على تمارين اإلطالة 

 
، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ،   1،ط طرق قياس الجهد البدني في الرياضةمحمد نصر الدين رضوان :  ((1

 .     115،   ص 1988
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 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

من بدني  مجهود  تتطلب  التي  التمارين  في وبعض  الخفيف  الجري  مثل  الشدة  خفض 
 المكان وغيرها . 

 . يتخذ المختبر وضع البدء العالي خلف خع البداية وذلك الحد من تأثير    وضع البدء.          
التي             الفنية  األساليب  باستخدام  التدريب . وغير مسموح  المكتسبة من  والخبرة   المهارة 
مسابق           في  للبدء  باستخدام  تستخدم  أيضا  مسموح  وغير   ، القوى  العاب  في  العدو   ات 
البدء             أثناء  المختبر  تساعد  ان  شئنها  ، من  أخرى  فنية  وسائل  أي  أو  البدء   مكعبات 
 بالعدو .           
 . يقف ثالث محكمين )ميقاتي ( موزعين في مواجهة الخطوط   طريقة حساب الزمن.  
نهاية     تمثل  التي  مالحظة   الثالثة  يمكنهم  حتى  وذلك  لالختبار،  المقررة   المسافات 
 المختبر أثناء البدء وعندما يقطع خع النهاية المقرر لكل اختبار .    

 .   طريقة األداء -
 . يتخذ المختبر وضع البدئ العالي خلف خع البداية . 

 ختبار )خذ  ياردة ( بإعطاء إشارة بدء اال  40. يقوم ألميقاتي القريب)المسئول عن زمن الن
ساعات      بتشغيل  وزمالئه  هو  اللحظة  نفس  في  يقوم  بحيث  ابدأ(  ن  استعد   _  مكانك 
 اإليقاف .    

ال خع  المختبر  يقطع  عندما  ,ويقوم    40.  ساعته  بإيقاف  األول  ألميقاتي  يقوم   ياردة 
ال  خع  نفسه  المختبر  يقطع  عندما  اإلجراء  بنفس  الثاني  وكذلك        50ألميقاتي   ،  ياردة 
 ألميقاتي الثالث .  

   0.1. يقوم كل ميقاتي بحساب الزمن الذي يستغرقه المختبر في كل اختبار)مسافة ألكبر 
 ، ث .   
 

 

 

 

 يوضع اختبار الجهد البدني  (2شكل رقم )

 

 الحكام )الميقاتي(

 

 

 

 ياردة(60ياردة(      )50ياردة(    )40)     خط البداية                                  
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 .   تعليمات االختبارات -
 يعطى المختبر محاولتين او ثالثة على األكثر في اليوم الواحد . 

محاوالت إذا كان الفرق بالزمن بين المحاوالت يزيد   3المختبر    بإعطاءيوصي العلماء  
،ثانية . لسماح باستعادة مركبات الطاقة الفسفورية _ثالثي فوسفات االدينوسين    20عن  

في العضلة تعطى فترات راحة بين كل محاولة واألخرى التقل عن    –وفوسفات الكرياتين  
 ثالث دقائق وال تزيد خمس دقائق . 

 ختبر زمن أحسن محاولة من محاولتين أو الثالث محاوالت .يسجل للم
 .  معايير االختبار -

يبلغ   الجامعات متوسع زمن  األمريكية من طلبة  القدم  سجلت مجموعة من العبي كرة 
 ياردة . 40ث الختبار العدو  0.30ث بانحراف معياري قدره  5.35

ن والبنات في مرحلة ياردة للبني  50متوسع زمن العدو    1975سجل جونسون وآخرون  
 للبنات . 8.2للبنين ، 6.8الدراسات الجامعية بلغ 

العدو   في  العالمي  الرقم  إن  )  50يالحا  عام  55متر  والمسجل  ياردة  بلغ     1987( 
ث . وان الرقم العالمي في العدو   6.06ث ، وبالنسبة للسيدات    5.55بالنسبة للرجال  

 ث بالنسبة للرجال .   5.99م بلغ   1986( ياردة والمسجل عام  60متر )55

  االختبارات والقياسات القبلية: 2-6

فريق العمل المساعد بإجراء االختبارات والقياسات القبلية على أفراد عينة   مع  انالباحث  قام    
, حينث )العاشنرة صنباحا(في تمنام السناعة   9/2015  /27الموافق  األحد البحث وذلك في يوم  

يتم سحب عينات الدم من الالعبين وريديًا ووضعها في األنابيب الخاصة لحفا الدم ومن ثنم 
نقلهننا إلننى المختبننر لغننرض معالجتهننا مختبريننًا, وبعنند ذلننك تننم اختبننار الالعبننين علننى القنندرات 

تنم  الالعب بأداء االختبارات المحددة ، التي قامالمهارات المركبة قيد الدراسة , حيث و البدنية  
 اختيارها من قبل الخبراء من خالل استمارة استبيان .

 االختبارات والقياسات الرئيسية: 2-7
في تمام الساعة  28/9/2015االثنين الموافق  وفريق العمل المساعد في يوم    اناحثقام الب      

إجراء االختبننارات علننى عينننة البحننث ، حيننث قننام الالعبننين بتنفيننذ اختبننار بنن( )العاشننرة صننباحا
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الجهنند البننندني الالهنننوائي وبعنند ذلنننك تنننم سنننحب عينننات الننندم منننن الالعبننين ورينننديًا بعننند انتهننناء 
الالعننب مننن اختبننار الجهنند البنندني الالهننوائي ، بنننفس الطريقننة التنني أجريننت فنني االختبننارات 

الموافننق   النثالثالءيننوم رات البدنيننة قيند الدراسننة . وفني رات للقند القبلينة ، ومنن ثننم إجنراء االختبننا
 في تمام الساعة )العاشرة صنباحا( حينث قنام الالعبنين بنإجراء االختبنار الجهند   29/9/2015

 البدني الالهوائي وبعد االنتهاء قام ألالعبون بإجراء اختبار المهاري المركب .
 الوسائل اإلحصائية:  2-8
 . (SPSSان الحقيبة اإلحصائية اإلجتماعية )ستخدم الباحث 

 الباب الثالث 
 -عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3

القبلية والبعدية   عرض   3-1 لقياس متغيرات النقل العصبي    نتائج الفروق 
 -تها :ومناقش وتحليلها  واألداء المهاري المركب  

النقل    عرض   :3-1-1  متغيرات  لقياس  والبعدية  القبلية  الفروق  نتائج 
 -تها : ومناقش وتحليلها  العصبي  

 (1جدول )
  نتائج القياسين القبلي والبعديوالداللة فيما بين  (Sig)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة 

 البحثعينة لفي متغيرات النقل العصبي 

رات 
تغي
الم

 

 القياس ألبعدي القياس القبلي 

   ف فَ 

ت(
(
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الم

 
رجة
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 (
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ig

) 
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7
.3

6
8

 

0
.0

0
0

 

 دال 

يوم 
صود

ال
 

18 120.513 0.277 119.328 0.048 1.185 0.275 
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0
.0

0
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       17لكل مجموعة =  1) –)ن (    درجة الحرية 0.01مستوى الداللة )        
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)يتضع   الجدول  الحسابي    (1من  الوسع  بلغ  إذ  الكالسيوم  لمتغيرات  االحصائية  المعالم  قيم 
بينما بلغ الوسع    (0.165  +  ( وبانحراف معياري مقداره )  8.468لألختبار القبلي لهذا المتغير)  
( البعدي  لالختبار  قدره )8.166الحسابي  معياري  الفروق   (0.020  +)وبانحراف  متوسع  وبلغ 

درجة    اما(  7.368) وبلغت قيمة )ت( المحسوبة  (0.174)وبانحراف مقداره    (0.302)لالختبارين
(Sig) (0.000( عند مستوى داللة )17( ودرجة حرية )0.01 ) . 

العرض   )ومن خالل  الكالسيوم  متغير  قيمة  ن  لنا  يتضع  االحصائية  للمعالم  قد  Ca+السابق   )
انخفضت بعد اداء المجهود البدني ولكنها يقيت ضمن الحدود الطبيعية ويعزو الباحث ذلك ألى 
أن المجهود البدني الذي تعرض له الالعبين قد ادى إلى زيادة نسبة التعرق لديهم مما ادى إلى 

ى هذا المتغير كونه كتغير يدخل في تركيب شائل العرق , ومما ال  حصول إنخفاض في مستو 
شك فيه أن ممارسة مجهود بدني بشدة عالية وبجو حار نسبيًا سوف يؤثر بشكل مباشر على  
حرارة   جعل  ممارسة  بهدف  الحركي  االتزان  منظومة  في  استنفار  حصول  إلى  ممايؤدي  الجسم 

 ة الرياضية , وهذا ماقد حصل فضاًل لالعبين . الجسم ضمن الحدود الطبيعية أثناء الممارس
إستهالك  الشدة  عالي  الرياضي  الجهد  يتطلب   " أنه  إلى  تشير)هديل طارق(  تقدم  لما  وتعضيدا 

 . (1) عالي من الكالسيوم" 
كما ويؤكد )محمد فاضل( نقاًل عن )عمار جاسم( ان متغير الكالسيوم يحصل له انخفاض في  

 (2)لبدني عالي الشدةمصل الدم بعد اداء المجهود ا
ولعل من أبرز أسباب إنخفاض نسبة الكالسيوم في مصل الدم بعد القيام بمجهود بدني الهوائي  
عالي الشدة هو العالقة اإلرتباطية العكسية بين الكالسيوم وعنصر الفسفور إذ أن ممارسة مجهود 
بدني عالي الشدة يتطلب إشتراك مجموعات كثيرة مما يتطلب تجهيز العضالت بالفسفور لغرض 

ام عملية االنقباض العضلي وهذا الشي  يؤدي إلى ارتفا  نسبة الفسفور في مصل الدم بعد أتم
المجهود وأثناءه ويقابل هذا االرتفا  حصول أنخفاض في مستوى الكالسيوم لكونه طبيعة العالقة 

 
اثر جهد الهوائي وهوائي في استجابة الهرمونات المنظمة للكالسيوم والفسفور في مصل الدم ,   هديل طارق : ((1

 . 41,ص2005رسالة ماجستير , غير منشورة , كلية التربية الرياضية , جامعة الموصل , 
قته متر وعال  3000محمد فاضل علوان : دراسة بعض االستحابات البيوكيميائية للتعب العضلي خالل ركض  ((2

بالتخطيط الكهرئائي للعضلة التوئمية قبل الجهد وبعده لعدائي المسافات الطويلة , اطروحة دكتوراه غير منشورة  

 .  99, ص2007, كلية التربية الرياضية , جامعة بغداد , 
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ما بين المتغيرين هي عالقة عكسية كما ذكر سلفًا وهذا مايشير إليه )سلمان عزيز( إذ يؤكد أن 
الكالسيوم  ا يقل  الفسفور  زيادة  في  هي عالقة عكسية  والكالسيوم  الفسفور  من  كل  مابين  لعالقة 

 .(1)وبزيادة الكالسيوم يقل الفسفور
( قيم المعالم األحصائية لمتغير الصوديوم إذ بلغ الوسع الحسابي  1وكما يتضع لنا من الجدول)

القبلي   )  (120.513)لألختبار  قدره  معياري  الحسابي    (0.277  +وبأنحراف  الوسع  بلغ  بينما 
البعدي قدره  119.328)لألختبار  معياري  وبأنحراف  الفروق   (0.048  +)  (  متوسع  وبلغ 

( اما  18.271كما وبلغت قيمة )ت( المحسوبة )  0.275) ( وبأنحراف قدره ) 1.185لألختبارين )
  (.0.01( ومستوى داللة ) 17(  عند درجة حرية ) 0.000( فقد بلغت )sigدرجة)

البدني   المجهود  اداء  بعد  انخفظت  قد  الصوديوم  قيمة  ان  لنا  يتضع  أعاله  العرض  ومن خالل 
جاء   انه  اال  وطبيعيا  بسيطًا  كان  االنخفاض  هذا  أن  من  الرغم  الالعبين على  له  تعرض  الذي 

سائل  نتيجة عملية التعرق التي حدثت لالعبين عند أدائهم للمجهود البدني الالهوائي والسيما وأن  
العرق يحتوي على الصوديوم الذي يعد من أحد األيونات التي يحتاجها الالعب الرياضي لضمان  

 إستمراره في اداء النشاط البدني والواجب الحركي خالل فنرة األداء. 

لقد اشارت العديد من البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الخصوص إلى أن ممارسة أحمال  
تبعًا  بدنية سواء كانت هوائي ة أو الهوائية من شانه أن يزيد من عمليات النشاط األيض والهدم 

يفقدها الالعب خالل وبعد تلك االحمال   لنو  الحمل الممارس وهذا ما يوازي كمية العرق التي 
التمرين   ذلك من خالل  يكون  للماء حيث  الجسم  فقدان  الشديد هو  العرق  لعملية  نتيجة  إن"أكبر 

   (2) بأستمرارية للشخص يفقدان سوائل الجسم"الجاد والقوي والتعرق 

يقل  الذي  الصوديوم  ضمنها  ومن  األمالح  من  مجموعة  من  كسائل  العرق  ان  "المعلوم  ومن 
في  أو   , الشمس  أشعة  تحت  العنيف  البدني  المجهود  ممارسته  عند  الالعب  في جسم  منسوبه 

 
مطبعة دار الحكمة  بغداد , , العراق , الهرموناترياض رشيد سلمان وعبد العباس عبد الرسول عزيز :   ((1

 . 191, ص1989,

, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع , جامعة  1, ج األسس الفسيولوجية للتدريبات الرياضيةهاشم عدنان الكيالني :  ((2

 . 45, ص2000االمارات العربية المتحدة , اإلمارات , 
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التوا في  خلل  حدوث  في  رئيس  بشكل  يؤثر  ما  وهذا  الحارة  جسم  األجواء  في  األيوني  زن 
  (1)الالعب"

الحاوي على   العرق  متباينة من سائل  يفقد كميات  الرياضي  ان  إلى  ذكرت )سميعة خليل(  وقد 
تعويضه   من  البد  الفقدان  وهذا  وشدته  ومدته  المبذول  الرياضي  العمل  الصوديوم حسب طبيعة 

 .(2) للمحافظة على التوازن الداخلي للجسم

سعى للمحافظة على مستوى هذا المتغير للحيلولة دون إنخفاض مستواه  ولذلك البد للرياضي ان ي
البدني والمهاري لألعب ,  يؤثر بشكل مباشر على مستوى االداء  إنخفاض مستواه  والسيما وأن 

( غراما يوميا  24وهذا مايؤكده )عبد المجيد وكماش( إذ يذكران " يحتا  الرياضي إلى حوالي )
ال من  الجسم  مايفقده  ليس  لتعويض  منه  زائدة  كميات  تناول  أن  اال  التمرين  اثناء  في  عرق 

 .(3) ضروريًا"

الختبار اآلداء المهاري المركب  نتائج الفروق القبلية والبعدية    عرض :    3-1-2
 -تها : ومناقش وتحليلها    ودقة التهديف 

 (2جدول )
  نتائج االختبارين القبلي والبعديوالداللة فيما بين  (Sig)يبين المعالم اإلحصائية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة 

 البحث عينة للآلداء المهاري المركب ودقة التهديف 

 االختبار 

 االختبار ألبعدي  االختبار القبلي

 ع ف ف  

ت(
(

 
وبة 

حس
الم

 
رجة

د
 (

S
ig

) 
 

لة  
دال

ال
 ع + س   ع + س   ن 

اآلداء المهاري  
المركب ودقة  

 التهديف  
18 12.415 0.351 15.557 0.046 3.142 0.375 

3
5
.4

6
4

 

0
.0

0
0

 

 دال

 
1  Fogelholm, M. Indicators of vitamin and mineral status in athletes blood ; areview. 

Intg sport nutr .1995.p.276.    
 . 119, ص2006, شركة ناس للطباعة , بغداد ,  التربية الصحية للرياضينسميعة خليل محمد:  2
, مكتبة الوراق للنشر والتوزيع , عمان ,  1, ط التغذية الرياضية: مروان عبد المجيد ويوسف الزم كماش  3

 . 102,ص 2012
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  (الثانيةوحدة القياس )      17لكل مجموعة =  1) –)ن (    درجة الحرية 0.05مستوى الداللة )        

( قيم المعالم األحصائية لمتغير األداء المهاري المركب إذ بلغ الوسع 2الجدول )يتبين لنا من     
المتغير) لهذا  القبلي  لألختبار  )+ 12.415الحسابي  مقداره  معياري  وبانحراف  بينما  0.351(   )
( البعدي  لالختبار  الحسابي  الوسع  قدره)+15.557) بلغ  معياري  وبلغ   0.046وبانحراف   )

الفروق   )  (3.142)لالختبارينمتوسع  مقداره  )ت(  0.375وبانحراف  قيمة  وبلغت   )
(   17( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )0.05)  <(  Sig( ودرجة )35.464المحسوبة)

 مما يعني داللة الفرق فيما بين نتائج االختبارين لصالع االختبار القبلي    

أن هنناك إنخفناض واضنع قند حصنل فني ومن خالل المعنالم االحصنائية سنالفة النذكر يتضنع لننا بن
الننذي قننام بننه عننالي الشنندة تننأثير الجهنند البنندني  لعينننة البحننث نتيجننة  سننرعة األداء المهنناري مسننتوى 

ويعننزو الباحننث ذلننك إلننى أن حالننة مننن التعننب علننى الجهنناز  الالعبننون فنني اختبننار الجهنند البنندني 
التني تصنل منن الندماغ إلنى العصنبية  االيعنازات كفناءة وسنرعة نعكست علنى    ،  والعصبي  العضلي

 النبعء ممننا يسنبب ضننعفًا فني الدقننة والتوافنق العصننبي االيعننازات العضنالت العاملنة إذ يصننيب تلنك 
حندوث خلنل فني التنوازن األينوني بسبب انخفاض منسوب بعض االمنالح نتيجنة العنرق و    العضلي

 .في االختبار البعدي بعد الجهد  مهارات بشكل واضع على دقة تلك الأثر في جسم الالعب و 

المهاري المركب إرتباطًا مباشرًا بالجهاز العصبي وإن أي    األداءومما سبق يتضع بارتباط       
المركب   المهاري  االختبار  أن طبيعة  نجد   ، الدقة  مستوى  على  يؤثر  الجهاز  هذا  يصيب  تعب 

نحو المرمى , ومما    التهديفي  يفرض على الالعب أداء سلسلة من المهارات الحركية والتي تنته
ثم الدحرجة السريعة لمسافة معينة ثم   الشك فيه أن أداء سلسلة مهارية مترابطة كاإلخماد مثاًل 
المناولة للمسطبة ومن ثم استالم المناولة فالتهديف على المرمى من شأنه أن يحدث حالة من  

يؤثر    عب وهذا طبعًا سوفالتعب غير الطبيعي في المجموعات العضلية والجهاز العصبي لال
إن التعب واإلجهاد   "(2009)عادل،  داءالمهاري وهذا مايؤكدهبشكل مباشر على مستوى دقة اال

يؤثران وبشكل مباشر على عمل الجهاز العصبي المركزي ويظهر ذلك واضحًا من خالل بط   
   .(1)"خفاضًا ملموسًا في مستوى األداءااليعازات العصبية الصادرة منه وهذا ما يسبب إن

 

 
،   2009، النجف األشرف ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، مبادئ التدريب الرياضي عادل تركي حسن : )1(

 . 34ص
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متغيرات النقل العصبي  االداء المهاري ودقة التهديف ب عرض نتائج عالقة االرتباال بين    : 3-1-3
 -وتحليلها ومناقشتها :

 ومتغيرات  التهديف  ودقة المهاري  االداء   بين  البسيط  االرتباال  عالقات   قيم  نتائج مصفوفة يبين  ( 3) جدول  
 العصبي   النقل 

 

  

 

 

 ( 0.05) <( Sigدال أذا كانت درجة )      16( = 2-ن ( درجة الحرية )0.05مستوى الداللة ) 

المهنننناري واألداء  متغيننننرات النقننننل العصننننبينتننننائج عالقننننات االرتبنننناط بننننين  (3يبننننين الجنننندول )    
إذ إن طبيعنة العالقنة بنين الجهند البندني واألداء ، معنوينة غينر  قنيم كاننت ال هذه     تدل بأن  المركب 

, نتيجننة لننذلك حصننل هبنوط فنني مسننتوى الكفنناءة البدنيننة لالعبننين بعنند  المهناري هنني عالقننة عكسننية
بننين وهننذا مننا أدائهننم اختبننار الجهنند البنندني, وقنند أثننر هننذا الهبننوط علننى مسننتوى األداء المهنناري لالع

كان واضحًا, إذ كان مستوى أداء الالعبنين بعند الجهند البندني أدننى منن مسنتوى األداء قبنل الجهند 
 البدني وهذا ما تؤكده نتائج االختبارات .  

إلنننى تنننأثير الجهننند البننندني النننذي قنننام بنننه  سنننرعة أداء الالعبنننينويعنننزو الباحنننث انخفننناض مسنننتوى   
ممنا سنبب حالنة منن التعنب علنى الجهناز العضنلي منن جهنة ، الالعبون فني اختبنار الجهند البندني 

وحالننة مننن التعننب علننى الجهنناز العصننبي مننن جهننة أخننرى ، وهننذا التعننب انعكننس سننلبًا علننى دقننة 
بسسننننب االنخقنننناض واالخننننتالل فنننني  العصننننبية الصننننادرة مننننن الجهنننناز العصننننبي المركننننزي  نواقننننلال

ا العصنبية اي المتغينرات المسنؤولة مستويات االمالح المسنؤولة عنن عملينة االسنتقطاب فني الخالين
  عن النقل العصبي والتي منها قيد البحث.

إن التعننب واإلجهنناد يننؤثران علننى عمننل الجهنناز العصننبي المركننزي بشننكل مباشننر ويظهننر ذلننك و    
واضحًا من خالل بعء اإليعازات العصبية الصنادرة مننه ممنا يسنبب انخفاضنًا واضنحًا فني مسنتوى 

   وإن صنننفة تقن يتطلنننب منننن الالعنننب توافنننق عننناليبالشنننكل المننن ي مهنننار الداء األفنننإن األداء المهننناري 

              النقل العصبي متغنننننيرات
 

    االختبار المهاري 

 الصوديوم  الكالسيوم

 معامل 
 االرتباط 

درجة  
(Sig) 

 معامل 
 االرتباط 

درجة  
(Sig) 

 0.756 0.081- 0.953 0.015 األداء المهاري المركب
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وهذا التعب يؤثر على اإلشارات العصبية الصادرة من الدماغ إلى العضالت المشتركة فني العمنل 
العضنننلي إذ يجعلهنننا أقنننل سنننرعة وكفننناءة ولنننذلك فنننإن الالعنننب النننذي تبننندو علينننه عالمنننات التعنننب 

ًا وغينر دقينق فضناًل عنن فقندان صنفات الدقنة والتوافنق وانسنيابية العضلي يكون أداؤه المهاري بطيئ
ولذلك فان الجانب البدني ُيعد الدعامة األساسية التي تبنى عليها الننواحي المهارينة إذ إن   الحركة,

( إذ يشنننير إلنننى إن " 1975ضنننعفه ينننؤدي إلنننى ضنننعف الجاننننب المهننناري وهنننذا منننا يؤكنننده )هنننارة 
في الجهد عند أداء الفعالية وبالوقنت نفسنه االسنتغالل المجندي  التكنيك الصحيع يضمن االقتصاد  
 .(1)للقابلية البدنية إلى أبعد حد ممكن "

يؤكد )حسين  االختالل  ،إذ  بواسطة  أواًل  يظهر   " و  التعب  إلى  يؤدي  الزائد  التدريب  أن  ( على 
الوظ في  تغير  تحقيق  إلى  يؤدي  بحيث  المركزي  العصبي  الجهاز  بتنظيم  ائف الميكانيكي 

األجهزة   قدرة  بعدم  الزائد  التدريب  حالة  تتميز  لذلك   ، بالتدريب  االستمرار  وواجبات  االقتصادية 
الوظيفية على االستمرار في إنجاز التدريب بسبب قيامها بعمل عنيف أو فترة تدريبية ال تتمكن  

استيعابها وعملها الوظيفية على  األجهزة  بتعب عضلي وع  ,تلك  الحالة مصحوبة  تلك  صبي  إن 
وربما يكون شاماًل لذلك فأسباب التعب الموضعي أو الشامل ال تكمن في العضالت أو األجهزة  

  . (2)وإنما بالجهاز العصبي المركزي "

 الباب الرابع

    االستنتاجات والتوصيات. -4

 .   االستنتاجات 4-1

   من خالل النتائج التي حصل إليها الباحثان استنتجى مايلي .

فننني الننندم  متغينننرات النقنننل العصنننبيعلنننى  الالهنننوائيللجهننند البننندني  سنننلبيكنننان هنننناك اثنننر  .1
بحيننننث أدى إلننننى زيننننادة  بعنننند اختبننننار الجهنننند البنننندني، ( الصوديوم،الكالسننننيوموالمتمثلننننة ب )

 تركيزها في الدم. 

 
 .14, ص 1975, ترجمة عبد علي نصيف , العراق, بغداد, مطبعة التحرير ,  أصول التدريبهارة :  (1)
،  1990, ، عمنان , دار الفكنر للطباعنة والنشنر والتوزينع 1, طاسس التدريب الرياضـي: قاسم حسن حسنين:  (2)

 .221-220ص



 

 27 
 

 (2016-6-30)  عشر  الثانيالعدد   – الثالثالمجلد   –ة يالبدنية والرياضمجلة جامعة االنبار للعلوم 

 (  28( الى ) 11موفق اسعد محمود  وايثار حمدي عبد الرحمن  الصفحات من ) أ.د بحث 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة كلية  

بعند اختبنار المركنب ،  علنى األداء المهناري   الالهنوائيكان هناك اثر سلبي للجهند البندني   .2
 المهننناري االداء بحينننث أدى إلنننى حننندوث  انخفننناض وهبنننوط فننني المسنننتوى  البننندنيالجهننند 
 . للالعبين

 متغيرات النقل العصبي واالداء المهاري المركب.معنوية بين غير وجود عالقات ارتباط  .3

 . التوصيــات  4-2

 الباحثان يوصيان ما يلي : من خالل االستنتاجات التي حصل عليها 

العبني كنرة القندم  لمتغينرات الندم الخاصنة بالنقنل العصنبي ضرورة العمل على إجراء الفحوصات  .1
 وبصورة دورية ولفترات مختلفة خالل التدريب لمتابعة حالة الالعبين في هذا الجانب.

  والمهنننارات المركبنننة  النقنننل العصنننبيمتغينننرات  مقنننننة فننني تطنننويروغذائينننة وضنننع منننناهج تدريبينننة  .2
 بكرة القدم ، وبذلك يمكن للمدرب أن يصل بالالعبين الى الفورمة الرياضية . 

واإلنزيمنننننات  لمتغينننننرات اإجنننننراء دراسنننننات و بحنننننوث أخنننننرى علنننننى متغينننننرات الننننندم األخنننننرى كبقينننننة  .3
 والهرمونات في الفعاليات واأللعاب الفردية والجماعية األخرى.

عيننات ومسنتويات أخنرى منن الالعبنين فني األلعناب الفردينة   إجراء دراسات و بحنوث أخنرى علنى .4
 والجماعية.

قينند الدراسننة لنندم النتقنناء الالعبننين كننون المتغيننرات ا فننيضننرورة االسننتعانة باالختبننارات والقياسننات  .5
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