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هجف البحث الى التعرف إلى االجابات االتية :
-

الممخص

ىل أن ىشالػ فخوق احرائية بيؽ تجريبات الفارتمػ وزيادة البايمؾجيات الجديئية (عامل الشسؾ

البظاني الؾعائي_عامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي ) لالعبي الداحة والسيجان في فعالية
(088م) لمذباب.

-

ىل أن ىشالػ فخوق احرائية بيؽ تجريبات الفارتمػ وزيادة البايمؾجيات الجديئية وبعض
الستغيخات البجنية لالعبي ( 088م) الداحة والسيجان لمذباب.

-

ىل أن طخيقة تجريب الفارتمػ ىي األندب لتحقيق فخوق احرائية في متغيخات البحث لالعبي
( 088م) الداحة والسيجان لمذباب

استخجام الباحثؾن السشياج التجخيبي لسالءمتو وطبيعة واجخاءات البحث وحجد عيشة السجتسع بالظخيفة

العسجية مؽ فئة الذباب وكان عجدىؼ ( 0عجائييؽ) يسثمؾن عجائي الشخبة في فعالية  088م في العخاق
يسثمؾن ما ندبتو ( % )72مؽ مجتسع األصل لمسؾسؼ ( ، )7877 _7872االسمؾب الحي اتبعو

الباحثؾن اسمؾب السجسؾعة الؾاحجة االختبارات التبعية مجة البخنامج التجريبي ( 08يؾما) الحي تزسؽ
طخيقة اسمؾب التجريب الفارتمػ

وقج تهصل الباحثهن الى االستنتاجات اآلتية :
-

ان تجريبات الفارتمػ كان ليا اثخ في زيادة البايمؾجيات الجديئية (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي
(_)VEGFعامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي (  ) )FGFلالعبي الداحة والسيجان في فعالية
(088م) لمذباب .

-

ان تجريبات الفارتمػ كان ليا اثخ ايجابي في بعض الستغيخات البجنية وخاصة في االختبارات
البعجية لالعبي الداحة والسيجان في فعالية (088م) لمذباب.
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تجريبات الفارتمك وتأثيرها عمى البايمهجيات الجزيئية (عامل النمه البظاني الهعائي_عامل نمه الخاليا الميفية
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:وأوصى الباحثهن مجمهعة من التهصيات اهمها

.الكيام باستعسال اسمؾب تجريبي أخخ غيخ الفارتمػ وادخال تساريؽ القؾة

-

)FGF( ) عامل نسؾ الخاليا الميفية األساسيVEGF( استخجام (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي

-

عسل مقارنة بيؽ الشغام اليؾائي والالىؾائي واثخه عمى زيادة (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي

-

)Vo2 max( حتى يكؾن مؤش اخ عمى كفاءة العزالت في استيالك األكدجيؽ
)FGF( ) عامل نسؾ الخاليا الميفية األساسيVEGF(

استخجام نفذ متغيخات البحث عمى عيشة مؽ الستقجميؽ في مختمف الفعاليات ومقارنة الشتائج

-

.مع عيشة الذباب

. عامل الشسؾ البظاني الؾعائي، البايمؾجيات الجديئية، الفارتمػ: الكممات المفتاحية
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ABSTRACT

The study aimed to :
- To determine whether there are significant differences between Fartlek
training and the increase in the molecular biology (VEGF - basal
fibroblast growth factor) for arena and field players in an (800m) youth
event.
- Determine whether there are statistically significant differences between
Fartlek training and the increase in molecular biology and some physical
variables for the players (800m) in the arena and field for youth.
- Determine whether the Fartlek training method is the most appropriate
to achieve statistically significant differences in the research variables
for the players (800m) in the arena and field for youth.
The researchers used the experimental method for its suitability and the nature
of the research and its procedures. The community sample was deliberately
determined for the youth category, and their number was (8 players) from the
specialized school, among the elite players who represented their percentage
(%28) from the original community for the season (2021- 2022), which is the
method that the researchers used in the one-group tests. The duration of the
training program (90 days), which included the Fartlek training method
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The researchers reached the following conclusions:
- Fartlek training had the effect of increasing the molecular biology
(vascular endothelial growth factor (VEGF)-basic fibroblast growth
factor (FGF)) for track and field athletes in the event (800m) for youth.
- Fartlek training had a positive effect on some physical variables,
)especially in the post tests of field and field players in the (800m
competition for youth.
The researchers recommended a set of recommendations, the most
important of which are:
- Use a non-fertoc training method and introduce strength exercises.
- Use of vascular endothelial growth factor (VEGF)-basic fibroblast
growth factor (FGF) as an indicator of muscle efficiency in oxygen
consumption (Vo2 max).
- Comparison of the aerobic and anaerobic system and its effect on the
increase of vascular endothelial growth factor (VEGF) - essential
)fibroblast growth factor (FGF
- Using the same research variables on a sample of applicants in different
events and comparing the results with the youth sample.
Keywords : Fartlec, Molecular Biology, Vascular Endothelial Growth Factor.
 -3التعريف بالبحث :
 3-3المقجمة وأهمية البحث :

مؽ وسائل تشسية الرحة العامة ىؾ التجريب البجني ،وأحج الخكائد االساسية لشجاح الفخد في العسل،

سؾاء في حياتو الخياضية أو العامة  ،).)Salim, A. T., & Menshed, L. G. (2021,246 ،ومؽ أجل

الكيام بحلػ يجب أن يكؾن لجى الخياضي لجيو التدام في البخنامج التجريبي حتى يرل الى االستجابات
السخجؾة ومؽ ثؼ التكيف ويخى ) أبؾ العال  )72 ،7882الى أن "البيؾلؾجيا الجديئية أصبحت مؽ

السؾضؾعات في وقتشا الحالي العمسية والتي تشسؾ بدخعة كبيخة  ،وىي تعخف بأنيا دراسة التخكيبات
الجديئية والعؾامل التي وراء العسميات البيؾلؾجية" ولؼ تعج فديؾلؾجيا الخياضة والتجريب تقترخ عمى مجخد
دراسة التغيخات الفديؾلؾجية عمى مدتؾى األجيدة الحيؾية فقط بل تظؾرت طبيعة الجراسات الحجيثة حتى

وصمت إلى مدتؾى دراسة مدتؾى الخمية والتغيخات عمى ما ىؾ داخل الخمية مؽ لؾيفات وفتائل عزمية
والسيتؾكؾنجريا والبخوتيشات واإلنديسات وغيخىا ،وجاء ذلػ بشاء لمتظؾر السالزم لدخعة تظؾر االكتذافات
العمسية في مجال البيؾلؾجيا الجديئية اما فيسا يخص تجريبات الفارتمػ ذكخ ارستخانج ( Astrand 1986,
 ")249أن طخيقة تجريب الفارتمػ التالعب في الدخع والخاحات تتشاسب إلى حج كبيخ مع طبيعة األداء في

جخي ( ) 088متخ مؽ حيث نغام إنتاج الظاقة السدتخجمة والعشاصخ البجنية السدتيجفة" وذكخ كل مؽ
( سالمة و قجومي  ) 200، 7872الى أن ،الفارتمػ  Fartlekمرظمح سؾيجي ويعشي حخفيا المعب
بدخعة وىؾ عبارة عؽ الجخي لسداحات مختمفة الظؾل قريخة ومتؾسظة وطؾيمة وبدخعات متغيخة مؽ

السذي (ىؾائي) حتي الذجة القرؾي او (الالىؾائي) دون أي تخظيط مدبق لمتغيخ الحي يحجث في الدخعة
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وليذ في مدافة الجخي وغالبا ما يتؼ ذلػ في ارض مفتؾحة ،وتتدؼ مداحة الجخي بالتغيخ وتكؾن االرض
في طبيعتيا رممية ،خزخاء ،مختفعة ،مشخفزة ،سيؾل ،مسيجة ،كسا اشار ( AB Singer, 0022002 ،
" )D.; Galley, S.; Dvorak, A.; Peruzziأن عامل نسؾ بظانة األوعية الجمؾية ( ، ) VEGF

السعخوف أصال باسؼ عامل نفاذية األوعية الجمؾية " ،ىؾ بخوتيؽ تشتجو الخاليا كإشارة التي تحفد تكؾيؽ
األوعية الجمؾية ،فإن  VEGFكسا وضح () )almer, Bev F. Clegg, Deborah. 2014, 51-57

ىؾ جدء مؽ الشغام الحي يعيج إمجاد األندجة باألكدجيؽ عشجما تكؾن الجورة الجمؾية غيخ كافية كسا ىؾ

الحال في حاالت نقص األكدجيؽ .كسا ذكخ( Cooper, Mark; Frans, Demetria; Youssef
 ) )Sharif,1999, 2229تتسثل الؾعيفة الظبيعية لعامل  VEGFفي إنذاء أوعية دمؾية ججيجة أثشاء
التظؾر الجشيشي  ،وأوعية دمؾية ججيجة بعج اإلصابة  ،وعزالت بعج التسخيؽ  ،وأوعية  ،وذكخ
( )Ferrara, N. Gerber, H. P,2003, 669.ان معجلو يقتخب ما بيؽ ( )22_27بيكؾ غخام /ممي في

الجم  ،أما عامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي)

(  FGFوصفو A Larsson 1, E Sköldenberg, H

 ))Ericson 2002, 107في انو مخكب مؽ مجسؾعة مؽ الدالسل بخوتيشية صغيخة الحجؼ تعسل عمى
الخبط بيؽ مؾقع مدتكبالت الخمية في اثشاء الجيج البجني الحي يبحل مع الخاليا السدتيجفة مؽ خالل
االنتذار الخمؾي ويتخاوح معجليا ما بيؽ ( )2.7_2.7بيكؾ غخام /ممي  ،وقج ذكخ 2000)720 ،
 )Gustafsson, Thomas, Adrian Puntschartالى انو "كمسا زادت معجالت  ،FGF_ VEGFزادت

شبكة األوعية الجمؾية ونسؾىا وازداد معيا نسؾ األلياف العزمية ومؽ ثؼ تحدؽ مدتؾي الفخد بجنيا"،
 4-3مذكمة البحث :

إن التجريب في ألعاب القؾى مؽ السيام التجريبية ألرعبة نغ اخ لتعجد فعالياتيا ولكل فعالية متظمباتيا،

وبخنامج تجريبي خاص ومختمف مؽ فعالية األخخى ،والغخض مؽ العسمية التجريبية ىؾ الكذف عؽ نقاط

القؾة والزعف في البخامج التجريبية التي يتمقاىا الالعبؾن ،والبج مؽ ان نجج وسيمة تجريبية تبعج الالعب
عؽ الزغؾط الشفدية جخاء استخجام التجريبات التقميجية والخوتيشية  ،ومشيا اسمؾب تجريب الفارتمػ ،كسا أن

التغيخات الفديؾلؾجبة البج مؽ تأخح درورىا في تقييؼ نتيجة لمبخامج التجريبية السؾضؾعة ،أن شبكة األوعية
الجمؾية السغحية لمعزالت مؽ العالمات السيسة ججا والبج مؽ ايجاد عالقة بيؽ زيادة شبكة األوعية
الجمؾية والسجيؾد البجني السحجدة بسخكبي ( ،) FGF, VEGFوبتالي سؾف يؤدي تحديؽ مدتؾى االنجاز
الخقسي لفعالية ( 088م) الحي ىؾ ىجف العسمية التجريبية االساس.
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 5-3أهجاف البحث :

ييجف البحث الى ما يأتي :
-

اعجاد تجريبات بأسمؾب الفارتمػ لجى العبي  088م الداحة والسيجان الذباب.

-

التعخف عمى تأثيخ التجريبات بأسمؾب الفارتمػ في البايمؾجيات الجدئية (عامل الشسؾ البظاني
الؾعائي_عامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي) لالعبي الداحة والسيجان في فعالية (088م)
لمذباب.

-

التعخف عمى الفخوق اإلحرائية عمى الستغيخات السبحؾثة لالعبي الداحة والسيجان في فعالية
(088م) لمذباب.

-

التعخف ىل أن طخيقة تجريب الفارتمػ ىي األندب لتحقيق فخوق احرائية في متغيخات البحث
لالعبي ( 088م) الداحة والسيجان لمذباب.

 6-3فرضا البحث :

أفتخض الباحث ما يأتي :
-

وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ االختبارات القبمية والؾسظية والبعجية في الستغيخات السبحؾثة

لالعبي الداحة والسيجان في فعالية (088م) لمذباب ولسرمحة االختبار البعجي.
 7-3مجاالت البحث :
-

السجال البذخي  :نخبة مؽ عجائي العخاق في فعالية  088م لمذباب

-

السجال الدماني  :لمسجة مؽ  7872/28/72ولغاية .7877 /7/2

-

السجال السكاني  :مزسار العاب القؾى في و ازرة الذباب والخياضة العخاقية.

 -4الجراسات الدابقة :

 3-4دراسة (حامج بدام عبجالرحمن ،عمي عبج الرحيم قجومي : )423:

بعشؾان (أثخ تجريبات الفارتمػ عمى بعض الستغيخات الفديؾلؾجية واألنجاز الخقسي لجى متدابقي

( )088متخ في فمدظيؽ)

ىجفت الجراسة التعخف الى التظؾر في مؽ خالل تجريبات الفارتمػ عمى االمكانية التشفدية القرؾى كل

مؽ ) TLC, VC, FEV1, FVC, MVV ،RVو، Vo2maxوحامض االلكتيػ وقت الخاحة وبعج السجيؾد،

واالنجاز الخقسي لستدابقي  088متخ ،أجخيت البحث عمى عيشة قرجية مكؾنة مؽ ( )2عجائيؽ بأسمؾب
السجسؾعة الؾاحجة مؽ محافغة طؾلكخم والتي تسثل ما ندبتو ( )% 22،20مؽ عجائي 088م ،نؾصل

الباحث تظؾيخ معادلة تشبؤية باستخجام متغيخ االمكانية التشفدية القرؾى (  ) MVVكأكثخ الستغيخات
الفديؾلؾجية قيج البحث قجرة عمى التشبؤ بدمؽ االنجاز الخقسي لستدابقي ( ) 088متخ في فمدظيؽ ،وأن
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لتجريبات الفارتمػ األثخ الكبيخ في تظؾيخ القابمية التشفدية وكانت الشتائج معشؾية لسرمحة االختبارات
البعجية.
 4-4دراسة أمال كحيل (: )4229

بعشؾان ( استجابة معجالت  VEGFلمجيج البجني وتأثيخه عمى شبكة األوعية الجمؾية والقؾة العزمية

لالعبات الؾثب الظؾيل متجربات وغيخ متجربات)
ىجفت الجراسة في التعخف عمى استجابة معجالت  VEGFوبتالي زيادة شبكة األوعية الجمؾية مؽ

خالل تظبيق مشياج تجريبي فتخي مختفع الذجة لسجة ( 78يؾما) تتخاوح شجتو ما بيؽ (،)%08 - %28
واستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي باستخجام مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ عمى عيشة قؾاميا ( )28العبات تؼ

اختيارىؽ بالظخيقة العسجية مؽ العبات الشادي األىمي لمؾثب الظؾيل )28( ،طالبات تؼ اختيارىؽ بالظخيقة
العذؾائية مؽ طالبات الفخقة األولى بكمية التخبية الخياضية لمبشات بالجديخة لمعام الجامعي (-7882
 ،)7887استسخ السشياج التجريبي ( 78يؾما)،مؽ أىؼ الشتائج ىؾ أن السجيؾد الخياضي يديج مؽ معجالت

 VEGFبعج السجيؾد مباشخة لالعبات الستجربات وبعج السجيؾد بثالث ساعات ،بيشسا يدداد بعج السجيؾد
مباشخة لسجسؾعة الظالبات ،كسا تؾجج فخوق دالة إحرائية في القؾة العزمية بيؽ مجسؾعتي البحث

لسرمحة مجسؾعة الالعبات السسارسات لمؾثب الظؾيل.

 5-4دراسة جيندين وأخرون : ))Jensen et al (2004

بعشؾان ("تأثيخ التجريب التكخاري عمى األغذية الظالئية ونسؾ األوعية في العزالت الييكمية لالعبي

األثقال)،

وىجفت الجراسة التعخف عمى" تأثيخ التجريب باألسمؾب التكخاري عمى األغذية الظالئية ونسؾ األوعية

في العزالت الييكمية لالعبي األثقال) واستخجم الباحثؾن السشيج التجخيبي عمى عيشة قؾاميا ( )22فخد
قدست إلى مجسؾعتيؽ ( )2تجخيبية )7( ،ضابظة ،ستسخ السشياج التجريبي ( 08يؾما) العيشة التجخيبية
كانت كل اسبؾعيؽ تغيخ السشياج التجريبي ،مع التخكيد لسجة ( )2اسابيع عمى عزالت الداقيؽ ،العيشة

الزابظة كانت تشفح مشياج التجريبي الخاص لمسجرب ،وأسفخت عؽ أىؼ الشتائج أىؼ الشتائج إلى وجؾد عالقة
و زيادة ندبة األوعية الجمؾية ومعجالت الخاليا الظالئية و  VEGFألفخاد العيشة التجخيبية.
 -5منهج البحث واجراءاته الميجانية :
 3-5منهاج البحث :

استخجام الباحثؾن السشياج التجخيبي لسالءمتو وطبيعة واجخاءات البحث.

 4-5مجتمع البحث وعينته :

حجد مجتسع البحث بالظخيقة العسجية مؽ رياضي فعالية (088م) لمداحة والسيجان ،والستسثل بعجائي

فعالية  088م السذاركيؽ في اخخ بظؾلة التي أقاميا االتحاد العخاقي أللعاب القؾى لفئة الذباب والبالغ
عجىؼ  77العب ،لمسؾسؼ ( ،)7878-7872اذ تؼ اختيار ( )0عجائييؽ يسثمؾن ندبة  % 72مؽ السجتسع
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األصمي ،استخجم الباحثؾن السشيج التجخيبي التتبعي ذو السجسؾعة الؾاحجة بظخيقة القبمية والؾسظية
والبعجية استعسال االختبارات كؾنو اكثخ مالئسة لحل مذكمة البحث وتؼ اختيار مجتسع البحث والستسثمة في

العبي العخاق في فعالية ركض (  088م) لمداحة والسيجان والحي كان ما ندبتو ( )......مؽ مجتسع
االصل .
 5-5وسائل جمع المعمهمات والبيانات (أدوات البحث العممي) :
-

الكياسات الجدسية قياس (الظؾل والؾزن)

-

االختبارات الفدمجية

الكيام بدحب  CC 2مؽ الجم الجخاء االختبارات الفديؾلؾجية السختبخية في انابيب بالستيكية حافغة لجسع
الجم وتسشع تجمظو واالختبارات ىي-:
)Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF
)Fibroblast Growth Factor ( FGF
االختبارات البجنية :

اختبار الجري الالههائي ( راست) RAST) Running Anaerobic Sprint Test( :

اليجف مؽ االختبار :قياس التحسل والدعة الالىؾائية

األدوات الالزمة ألجخاء االختبار :مزسار  -مع تقديسو الى  22م عمى السدتكيؼ -أقساع تجريب لتحجيج
 22م – ساعة تؾقيت.

اداء االختبار :وزن الخياضي قبل االختبار ومؽ ثؼ إجخاء االحساء لسجة  2دقائق ،يكسل ستة أشؾاط 22
متخ بأقرى سخعة (يُدسح بـ  28ثؾان بيشيسا راحة).
ا
التدجيل :يدجل الؾقت السدتغخق لكل  22م عجو ألقخب جدء مؽ مائة مؽ الثانيةBrian ( .
)Mackenzie 2005, 44
قهة القفز الى األعمى (سارجنت)Sergeant Jump Test -:

اليجف مؽ االختبار :قياس القؾة االنفجارية لعزالت الخجميؽ

األدوات :ارض مدتؾية ال تعخض الفخد لالندالق -شخيط قياس -يخسؼ عمى األرض خط

الالعبيؽ -مادة الظباشيخ

وقؾف

وصف االختبار :يزع الالعب بالظباشيخ عمى أصابع اليج  ،ثؼ يؾاجو الحائط لعسل عالمة عميو باطخاف
اصابعو ،ويجب مالحغة عجم رفع ويدجل الخقؼ الحي تؼ وضع العالمة أمامو ،مؽ وضع الؾقؾف مع رفع
اليج يسخجح السختبخ الحراعيؽ اماما عاليا ثؼ اماما أسفل خمفا مع ثشي الخكبتيؽ نرفا ثؼ مخجحتيا اماما
عاليا مع فتح الخكبتيؽ لمؾثب العسؾدي إلى أقرى مدافة يدتظيع الؾصؾل الييا لعسل عالمة أخخى
بأصابع اليج السسيدة وىي عمى كامل امتجادىا
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شخوط االختبار :عشج البجء يجب عجم رفع العقبيؽ مؽ عمى الخض ،كسا يجب عجم رفع كتف الحراع

السسيد عؽ مدتؾى الكتف األخخى في أثشاء وضع العالمة اذ يجب أن يكؾن الكتفان عمى استقامة واحجة،

لكل مختبخ ثالث محاوالت وتدجل افزميا( .رضؾان )222 ،2000
اختبار الميمهني لرشاقة الركضIllinois Agility Run Test :

اليجف مؽ االختبار  -:قياس رشاقة الخكض والدخعة

األدوات الالزمة ألجخاء االختبار -:مزسار بظؾل  288متخ -أقساع عجد  -0شخيط قياس -ساعة
تؾقيت

اداء االختبار -:يتؼ تحجيج طؾل دورة االختبار بسدافة  28م وعخضيا  2م (السدافة ىي بيؽ نقظة البجاية
والشياية) ،يدتخجم  2مجاالت ،يتؼ وضع كل مجال فييا  2أقساع لتحجيج البجاية والشياية ونقظتي التحؾل،
كل السخخوط في داخل السخكد متباعج  2.2متخ ،يدتمقي الالعب عمى األرض عشج نقظة البجاية والبظؽ
عمى األرض والؾجو ،بعج سساع السختبخ الرافخة يشيض الالعب عمى قجميو ويخكض في السدار حؾل

األقساع مؽ البجاية حتى الشياية ،بعج االنتياء الخكض بيؽ األقساع يخكض الى خط  28أمتار مؽ الشياية
والعؾدة لمبجاية مدافة  28أمتار ثؼ يشيي االختبار.

التدجيل :يدجل الؾقت اإلجسالي السدتغخق مؽ بجاية االنظالق إلى حج اكسال االختبار وعبؾر خط
الشياية) Brian Mackenzie 2005,65( .
أختبار مؤشر الدرعة (52م) Sprint Index Test :

اليجف مؽ االختبار -:قياس تحسل الدخعة

األدوات الالزمة ألجخاء االختبار -:مزسار  288متخ -أقساع عجد  - 2ساعة تؾقيت -شخيط قياس
أداء االختبار -:تؾضع أقساع عمى بعج 228م واألخخ 288م وألخخ  788م ،يقؾم الخياضي بثالث أشؾاط
مشفرمة عمى مدافة  228م و  288م و  788م البجاية مؽ الؾقؾف ،فتخة راحة كاممة بيؽ كل شؾط.
التدجيل  -:يدجل الؾقت الحي يدتغخقو الالعب إلكسال كل مدافة لحداب مؤشخ تحسل الدخعة.

( .)Brian Mackenzie 2005,174

أختبار كهزمن (تحمل سرعة) Kosmin Test :

اليجف مؽ االختبار -:قياس تحسل الدخعة

األدوات الالزمة ألجخاء االختبار -:مزسار 288م -ساعة تؾقيت  -شخيط قياس
أداء االختبار -:اختبار  088م  -يتؼ ركض لسجة  78ثانية بأقرى سخعة -بعجىا  2دقائق راحة

الخكض لسجة  78ثانية مخة أخخى  -ابجأ مؽ الشقظة التي انتييت عشجىا في السخة األخيخة.
التدجيل -:تدجل إجسالي السدافة السقظؾعة.
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تجريبات الفارتمك وتأثيرها عمى البايمهجيات الجزيئية (عامل النمه البظاني الهعائي_عامل نمه الخاليا الميفية
األساسي) وبعض المتغيرات البجنية لالعبي  :22م الداحة والميجان لمذباب

 6-5البرنامج التجريبي :

مؽ خالل متغيخات البحث التي تؼ تحجيجىا تؼ وضع الجؾانب األساسية لمبخنامج التجريبي قي ما

يتشاسب والسخحمة الدشية لمعيشة ،وتحقيق اىجاف البحث كاآلتي:

• مجة البخنامج التجريبي ( )08يؾما ،عجد أسابيع البخنامج التجريب ( )27أسابيع .
• الؾحجات التجريبية ( )27وحجة تجريبية بسعجل  2أيام في االسبؾع .
• الؾحجة التجريبية زمشيا ( )08دقيقة.
• زمؽ الجدء التسييجي( )78دقيقة  ،الجدء الخئيذ ( )78دقيقة  ،الجدء الختامي زمشو ( )28دقائق.

• شجة الحسل في البخنامج السقتخح مؽ  % 08 -08مؽ أقرى قجرة لمعجائييؽ الذباب كؾنيؼ مؽ العبي
الشخبة.
• درجات الح اخرة تخاوحت مابيؽ  C° 20 _ 28والجؾ مذسذ الى مذسذ جدئيا
• تجريبات الفارتمػ زمؽ أداؤىا تخاوح ما بيؽ ( ) 78 -28دقيقة  ،التك اخرات ما بيؽ (  0_7تكخار)
لمتسخيؽ الؾاحج ،وعجد السجسؾعات ( )7_2مجسؾعة .

 7-5التجربة االستظالعية :

أجخى الباحثؾن التجخبة االستظالعية بتاريخ  7872/28/72وذلػ بيجف التأكج مؽ صالحية

االختبارات ومجى مالئستيا لسدتؾى عيشة البحث وتعخيف فخيق العسل السداعج بآلية االختبارات.
 8-5خظهات االجراءات الميجانية :
 3-8-5االختبارات القبمية :

تؼ اجخاء االختبارات القبمية قبل بجاية تشفيح البخنامج التجريبي في يؾم األثشيؽ  7872/22/22في

الداعة الثالثة عر اخ في السجرسة التخررية (بغجاد) ممعب الداحة والسيجان  ،التي ابتجأت اوال بدحب
الجم  CC 2مؽ الجم إلجخاء في أنابيب ىيباريؽ ،ثؼ وضعيا في بؾكذ تبخيج ،بعج ذلػ تؼ أجخاء االختبارات
البجنية التي اجخيت عمى يؾميؽ متتاليؽ لسشح مديج مؽ الخاحة لعيشة البحث وىي كاآلتي:

اليؾم األول  -:اختبار قؾة القفد الى األعمى (سارجشت)  -اختبار كؾزمؽ (تحسل سخعة) -اليؾم الثاني  -:اختبار الميمؾني لخشاقة الخكض  -اختبار مؤشخ الدخعة (28م)

 4-8-5االختبارات الهسظية :

اجخيت بعج شيخ مؽ االختبارات القبمية وبتاريخ  7872/27 /22وبشفذ االجخاءات مؽ ناحية

الكياسات الفديؾلؾجية بدحب الجم ومؽ ثؼ االختبارات البجنية عمى يؾميؽ متتابعيؽ.
 5-8-5االختبارات النهائية :
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اجخيت بعج شيخ مؽ االختبارات القبمية وبتاريخ  7877/2 /22وبشفذ االجخاءات مؽ ناحية الكياسات
الفديؾلؾجية بدحب الجم ومؽ ثؼ االختبارات البجنية عمى يؾميؽ متتابعيؽ ايزا.
 9-5الهسائل االحرائية :

استخجم الباحثان الحقيبة اإلحرائية  spss ver.23في إيجاد الشتائج والتي تسثمت بالؾسط الحدابي،

واالنحخاف السعياري ،وقانؾن تحميل التبايؽ األحادي واختبار ()L.S.D
 -6عرض ومناقذة النتائج :

 3-6عرض نتائج اختبار داللة الفروق في االختبارات الثالثة (القبمية والهسظية والبعجية) لمتغيرات
قيج الجراسة.

 3-3-6عرض نتائج اختبار تحميل التباين (اختبار )Fبين االختبارات (القبمية والهسظية والبعجية) في
المتغيرات قيج الجراسة وتحميمها؟

ت

الكياس

الججول ( ) 2يبيؽ األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لالختبارات قيج الجراسة

االختبار

س

ع

س

ع

ع

س

33.903

1.074

35.247

36.478 1.032

1.570

5.359

0.396

5.565

6.676 0.418

0.364

7.296

0.638

8.194

9.044 0.439

0.581

 2اختبار راست

واط  /ثا

11.894

0.355

11.633

11.155 0.489

0.568

 2اختبار سارجشت

سؼ

46.880

0.408

49.371

51.874 0.366

0.401

2

عامل

نسؾ قبل الجيج

المؾيفات العزمية بعج الجيج

اختبار تحسل الدخعة (كؾزمؽ)

 7اختبار الدخعة االنتقالية
 2اختبار الخشاقة الميمؾني

ثانية

7

االوعية الجمؾية

بعج الجيج

بيكؾ غخام  /ممي

30.825

1.172

32.221

33.021 1.407

0.836

2

عامل

بشاء قبل الجيج

االختبار القبمي

االختبار الهسظي

االختبار البعجي

4.811 166.518

4.265 163.843 4.650 164.680

4.195

0.131

4.130

4.038 0.143

0.158

15.102

0.872

14.381

13.343 0.718

0.773
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الججول ( ) 7يبيؽ تحميل التبايؽ لسجاميع البحث االربع في االختبارات البعجية في الستغيخات قيج الجراسة
ت

االختبار
عامل بشاء االوعية قبل الجيج

1

الجمؾية
بعج الجيج
عامل نسؾ المؾيفات قبل الجيج

7

2
2
2
7
2

العزمية
بعج الجيج
اختبار راست
اختبار سارجشت
اختبار تحسل الدخعة ( كؾزمؽ)
اختبار الدخعة االنتقالية
اختبار الخشاقة الميمؾني

مرجر

مجمهع

درجات

متهسط

قيمة F

قيمة

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحدهبة

SIG

بيؽ

19.761

2

0.008

2.282

8.882

داخل

28.394

21

1.352

بيؽ

26.547

2

22.227

داخل

32.810

21

2.277

بيؽ

8.027

2

4.013

داخل

3.255

21

0.155

بيؽ

12.225

2

6.112

داخل

6.574

21

0.313

بيؽ

2.252

2

1.126

داخل

4.827

21

0.230

بيؽ

0.10

2

0.5

داخل

0.32

21

0.02

بيؽ

29.961

2

14.980

داخل

440.805

21

20.991

بيؽ

0.099

2

0.049

داخل

0.442

21

0.021

بيؽ

12.506

2

6.253

داخل

13.131

21

0.625

0.207
72.002
19.524
2.000
2.722
8.222
7.222
28

معشؾي عشج قيسة  )8.82( SIGإذا كان مدتؾى )8.82( ≤ SIG

8.887
8.888
0.000
8.820
8.827
8.282
8.278
8.882

الجاللة
معشؾي
معشؾي
معشؾي
معشؾي
معشؾي
معشؾي
غيخ معشؾي
غيخ معشؾي
معشؾي

 4-5-2عرض نتائج اختبار اقل فرق معنهي ( )L.S.Dبين الكياسات (القبمية والهسظية والبعجية) في
المتغيرات قيج الجراسة.
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الججول ( ) 2

يبيؽ الفخوق بيؽ لالختبارات ( القبمية و الؾسظية والبعجية ) وقيسة  SIGونؾع الجاللة
الفرق بين

قيمة

االوساط

SIG
8.877

معشؾي لرالح الؾسظي
معشؾي لرالح البعجي

ت

االختبار

المجمهعات

2

عامل بشاء االوعية

قبمي – وسظي

2.202-

الجمؾية( قبل الجيج)

قبمي -بعجي

7.202-

8.882

وسظي -بعجي

8.088-

8.202

غيخ معشؾي

عامل بشاء االوعية

قبمي – وسظي

2.222-

8.822

معشؾي لرالح الؾسظي

الجمؾية( بعج الجيج)

قبمي -بعجي

7.222-

8.888

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

2.722-

8.877

غيخ معشؾي

قبمي – وسظي

8.782-

8.782

غيخ معشؾي

قبمي -بعجي

2.227-

8.888

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

2.222-

8.888

معشؾي لرالح البعجي

قبمي – وسظي

8.002-

8.882

معشؾي لرالح الؾسظي

قبمي -بعجي

2.220-

8.888

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

8.028-

8.887

معشؾي لرالح البعجي

قبمي – وسظي

8.772

8.700

غيخ معشؾي

قبمي -بعجي

8.227

8.887

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

8.220

8.820

معشؾي لرالح البعجي

قبمي – وسظي

8.72

8.722

غيخ معشؾي

قبمي -بعجي

8.2

8.20

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

8.72

8.722

غيخ معشؾي

قبمي – وسظي

8.272

8.822

معشؾي لرالح القبمي

قبمي -بعجي

2.220

8.888

معشؾي لرالح البعجي

وسظي -بعجي

2.822

8.827

معشؾي لرالح البعجي

7

 2عامل نسؾ المؾيفات
العزمية (قبل الجيج)
 2عامل نسؾ المؾيفات
العزمية (قبل الجيج)
2

اختبار راست

7

اختبار سارجشت

 2اختبار الخشاقة
الميمؾني

الجاللة

 4-6مناقذة النتائج :

في عل الشتائج التي تؼ الحرؾل عمييا مؽ الججول ( )2التي اعيخت فخوقا معشؾية في االختبار

القبمي في عاممي عامل بشاء االوعية الجمؾية

() VEGFوعامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي ( ( FGF

ولسرمحة االختبار التتبعي قبمي _البعجي ،اذ تعج شبكة األوعية الجمؾية السغحية لمعزالت مؽ السحجدات

السيسة ججا لقجرة الفخد الخياضية ،والعالقة بيؽ زيادة شبكة األوعية الجمؾية ونسؾىا ومدتؾي السجيؾد
الخياضي تحجد بقجرة  VEGF ،FGFبسعشى أنو كمسا زادت معجالت كال مشيسا زادت شبكة األوعية الجمؾية
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ونسؾىا وزاد عجد األلياف العزمية وبالتالي تحديؽ مدتؾى الفخد رياضيا (Gustafsson, 2 ،200 720
 )Thomasويخى الباحثؾن ان تجريبات الفارتمػ ليا اثخ ايجابي في زيادة عاممي ( )FGF،VEGFىحا

يعشي ان مجة التسخيؽ واستس اخريتو وشجتو اثخت بذكل مباشخ في احجاث تغيخات فديؾلؾجية ، ،وعمى الخغؼ
مؽ ان االختبارات الؾسظية لؼ تدجل تغييخ معشؾي ،وذلػ قج يعؾد الى قرخ الفتخة التي تجرب فييا

الالعبؾن لؼ تكؽ كافية الحجاث تغيخات فديؾلؾجية ووعيفية كافية ،وىحا ما ذىب اليو ويؤكجه كؾليؽ
( )Colin 2005.244أن عسمية بشاء األوعية الجمؾية كاستجابة لمتجريب الخياضي تشقدؼ إلى نؾعيؽ ىسا

(نسؾ الذعيخات الجمؾية والحي يذيخ إلى زيادة تذعب الذعيخات الجمؾية مؽ شعيخات مؾجؾدة أساسية -
إعادة تذكيل األوعية الجمؾية والحي يذيخ إلى عسمية تكبيخ وتؾسيع أوعية دمؾية سؾاء كانت ججيجة أو
مؾجؾدة مؽ قبل والسيسا في الذخاييؽ الجقيقة والتي تتشاسب مع طؾل فتخة التسخيؽ وشجتو ،أما االختبارات

البجنية فان االختبارات القبمية والؾسظية لؼ تغيخ فخوق معشؾية ما بيؽ االختبار القبمي والؾسظي واالختبار

البعجي والؾسظي وخاصة في اختبارات الدخعة ،كسا أشار  ))Ferrara, F. 2004, 611الى أن حجؼ
الجم ومقجرة األوعية الجمؾية عمى تحؾيل سخيان الجم مؽ األندجة غيخ العاممة إلى العزالت العاممة،
يكؾن مؤش اخ عمى كفاءة العزالت في استيالك األكدجيؽ أي كفاءة عسميات التسثيل الغحائي وإنتاج

الظاقة والبج مؽ االستس اخرية في التجريب ،فديادة عجد السيتؾكؾنجريا والذعيخات الجمؾية بالميفة العزمية
يداعج عمى استكبال الميفة لألكدجيؽ الكافي ليا خالل فتخة السجيؾد العزمي ،وبشاء عمى ذلػ فإن المؾيفة

العزمية األكثخ عجدا في السيتؾكؾنجريا والذعيخات الجمؾية وتخكيد الييسؾجمؾيؽ تعج األعمى كفاءة وسعة
لمعسل اليؾائي ،ومقاومة التعب وتحديؽ األداء وتظؾيخ االداء في سياقات التحسل ،أما في اختبار
سارجشت لكياس القؾة االنفجارية لمداقيؽ كانت الشتائج غيخ معشؾية في االختبارات القبمية والؾسظية اذ يخى

الباحث ان اغمب تجريبات عجائي السدافات الستؾسظة تخكد في اغمبيا عمى تجريبات التحسل لمدخعة ومؽ
ثؼ لؼ يكؽ ىشاك تظؾر في القؾة االنفجارية( .الفزمي )7882.777 ،عمى أن" تحجيج واجبات العسل
العزمي مؽ أىسيا الخرائص الفشية لألداء والتجريب ومتظمبات تحقيق ىحه الخرائص بأعمى كفاءة
مسكشة وبأقل جيج مسكؽ ،وكسا اشار كل مؽ (" )Popadic Gacesa, 2009. 2144القجرة الالىؾائية

القرؾى وقؾة العزالت ميسة لألنذظة التي تذغل القؾة فييا جدء مؽ الفعالية.
 -7االستنتاجات والتهصيات :
 3-7االستنتاجات :

 .2ان تجريبات الفارتمػ كان ليا اثخ في زيادة البايمؾجيات الجديئية (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي
(_)VEGFعامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي  ))FGFلالعبي الداحة والسيجان في فعالية
(088م) لمذباب .
 .7ان تجريبات الفارتمػ كان ليا إثخ ايجابي في بعض الستغيخات البجنية وخاصة في االختبارات
البعجية لالعبي الداحة والسيجان في فعالية (088م) لمذباب.
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 4-7التهصيات :

 .2الكيام باستعسال اسمؾب تجريبي أخخ غيخ الفارتمػ وادخال تساريؽ القؾة.
 .7استخجام (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي (_)VEGFعامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي ()FGF
حتى يكؾن مؤش اخ عمى كفاءة العزالت في استيالك األكدجيؽ ()Vo2 max

 .2عسل مقارنة بيؽ الشغام اليؾائي والالىؾائي وأثخه عمى زيادة (عامل الشسؾ البظاني الؾعائي
(_)VEGFعامل نسؾ الخاليا الميفية األساسي ()FGF
 .2استخجام نفذ متغيخات البحث عمى عيشة مؽ الستقجميؽ في مختمف الفعاليات ومقارنة الشتائج مع
عيشة الذباب.
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