دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الفسيولوجية بين طالبات كمية التربية البدنية وعموم
الرياضة جامعة المثنى

م  .احمد كرم عمران

كمية التربية البدنية وعموم الرياضة  /جامعة المثنى
ممخص البحث بالمغة العربية
ىدفت الدراسة لمتعرف عمى بعض المتغيرات الفسيولوجية لطالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في
جامعة المثنى ،ومن ثم التعرف عمى الفروق لبعض المتغيرات الفسيولوجية لطالبات كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة جامعة المثنى .استخدم الباحث المنيج الوصفي باسموب الدراسة المسحية لمالئمتو طبيعة مشكمة
البحث  ،واشتممت العينة عمى طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لجامعة المثنى البالغ عددىن ()30

طالبة من اصل ثالث صفوف (ماعدا الصف االول) وتم الحصول عمى البيانات الخام باستعمال جياز

( )Turbofitالخاص لقياس المتغيرات الفسيولوجية وبواسطتو تم استخراج بعض المتغيرات (معدل النبض
، Heart Rateالضغط الدموي  ،Blood Pressureنسبة األوكسجين ، Oxygen ratioالحد األقصى
الستيالك األوكسجين  ، VO2 maxمعدل التنفس  ) Respiratory Rateوباستعمال الحقيبة االحصائية

 SPSSت م استخراج النتائج وشممت عمى (الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  ،واختبار  fلتحميل التباين

و  LSDاليجاد اقل الفروق ) وتم عرض النتائج عمى شكل جداول ليتسنى لمقارئ معرفة النتائج اما اىم
االستنتاجات التي توصل الييا الباحث ىي ان التكيف الذي حصل لعضمة القمب من جراء الدروس العممية ادت
الى احداث زيادة في كفاءة الحد االقصى االوكسجني كما رافقيا انخفاض معدل ضربات القمب في اثناء

الراحة .كذلك التكرار المتواصل لمدروس العممية ليا تأثير ايجابي في توسيع القفص الصدري وخصوصاً مرونة

العضالت بين االضالع وزيادة حجم الرئتين فضالً عن تفتح االوعية الدموية ،كما ان الدروس العممية ليا
تأثير ايجابي في تطوير وظيفة الخاليا باتجاه استيعاب االوكسجين ألقصي مستوى.
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A comparative study of some physiological variables between
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The study aimed to: Identify some physiological variables of the students of the
Faculty of Physical Education at Al-Muthana university, and to identify the
differences of some physiological variables of the female students of the Faculty
of Physical Education and Sports Sciences Al-Muthana university. The
researcher used the descriptive approach ( survey) style to suit the nature of the
research problem. The sample included students of the Faculty of Physical
Education and Sports Sciences of Al-Muthana University (30) students in hall
stages (except the first stage).
Adaptation to the heart muscle by practical lessons led to an increase in the
efficiency of the oxygen maximum as well as a decrease in heart rate during rest.
The continuous repetition of the practical lessons has a positive effect on the
expansion of the rib cage, especially the elasticity of the muscles between the ribs
and increase the volume of the lungs as well as the opening of blood vessels, and
practical lessons have a positive effect in the development of the function of cells
towards the absorption of oxygen to the maximum level.

 تعريف البحث-1

:  المقدمة واىمية البحث1-1
أن التقدم في الدروس العممية عن طريق التدريب والتعميم المستمر والمنتظم لو اثر كبير في رفع نشاط القمب

 كما إن التقدم يتطمب تجارب عممية مستمرة، و الدورة الدموية وسرعة نقل األوكسجين إلى العضالت العاممة
عمى القابميات البدنية والفسيولوجية والنفسية والتربوية والفنية والخططية من اجل تطبيقيا ميدانيا مستقبال

 إضافة إلى إن الدروس العممية تحقق لدى الرياضي تكيفات وظيفية فسيولوجية تحدث، خدمة لمصالح العام
في األجيزة الداخمية وتبعا ليذه التكيفات تزداد قدرات الفرد الوظيفية والتي تتباين في درجة التأثير وفقا لطبيعة

. كل نشاط وزمن الممارسة وأسموب األداء

ودروس كمية التربية البدنية وعموم الرياضة العممية المختمفة لدى طمبة الجامعات إحدى ىذه الميادين التي

حظيت بنصيب وافر من ىذا التطور لما ليا من دور فعال في التنمية بمختمف أبعادىا حيث تعد دروس كمية
التربية البدنية وعموم الرياضة العممية احد وابرز المحاور التي يتم من خالليا تحقيق التطور الفسيولوجي

 ومن ىنا تبرز أىمية البحث في التعرف عمى نسبة المتغيرات الفسيولوجية مثل معدل النبض. لجسم اإلنسان
والضغط الدموي ونسبة االوكسجين والحد االقصى الستيالك االوكسجين ومعدل التنفس ومعرفة التغيرات

. الداخمية لمجسم التي تحدثيا تمك الدروس وبعدىا أيجاد الفروق بين المراحل الثالثة

 2-1مشكمة البحث:
من خالل متابعة الباحث الى مستويات الطالبات خالل السنوات الدراسية وكذلك بعد االطالع عمى البحوث

والدراسات السابقة الحظ ان التكيفات الفسيولوجية لدى عينة البحث تختمف من مرحمة دراسية الى اخرى وىذا

يرجع الى ان الدروس العممية ليا دور كبير في احداث تمك التغيرات والتكيفات الفسيولوجية وىذا ما دعى

الباحث الى دراسة المتغيرات الفسيولوجية والتي تشمل متغيرات الجياز الدوري التنفسي لمصفوف الثالثة

لمعرفة الفروق بين تمك الصفوف ومدى تاثير الدروس العممية عمييا  ،ومن ىنا تأتي مشكمة البحث في

االجابة عمى التساؤل التالي  :ىل ىنالك فروق لبعض متغيرات الجياز الدوري التنفسي بين الصفوف الدراسية
الثالثة ؟

 3-1ىدف البحث :
التعرف عمى الفروق لبعض المتغيرات الفسيولوجية بين طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة

المثنى.

 4-1فرض البحث :
يفترض الباحث ان ىنالك فروق معنوية ذات داللة احصائية بين طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
جامعة المثنى.

 5-1مجاالت االبحث :
 المجال البشري  :طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة لمعام الدراسي 2015-2014
 المجال المكاني  :قاعة مختبر الفسمجة الخاص بكمية التربية البدنية وعموم الرياضة.
 المجال الزماني من  2014/10/1:الى .2015/1/31

-2إجراءات البحث :
 1-2عينة البحث :

تعد عينة البحث محور العمل وىي االنموذج الذي يجري الباحث مجمل عممو عمييا اذ ان اختيار العينة يعتمد

عمى الحالة المراد دراستيا واالمكانات المتاحة والوقت الالزم لمدراسة ،اذ تم تحديد مجتمع البحث وىم طالبات
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة المثنى ماعدا المرحمة االولى والبالغ عددىن ( )74طالبة حيث

تم استبعاد طالبات المرحمة االولى بسبب تأخر قبولين وكذلك تم استبعاد كل طالبة مشاركة في البطوالت

الجامعية الداخمية والخارجية بسبب عدم اقتصارىن عمى الدروس العممية في التمرين .وتم اختيار افراد العينة

بالطريقة العشوائية حيث تم اختيار ( )10طالبات من كل مرحمة بطريقة القرعة وبذلك اصبحت عينة البحث

( )30طالبة أي ( )%40.54من مجتمع البحث ،وتم تجانس العينة في متغيرات الطول والوزن والعمر
والجدول ( )1يبين ذلك:

جدول ()1يبين تجانس العينة

ت

مؤشرات النمو

وحدة القياس

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

معامل االلتواء

1

الطول

سم

158.27

4.22

159

0.52-

2

الوزن

كغم

55

7.18

0.45

0.42

3

العمر

سنة

1.4

20.4

1.4

0.85

يبين الجدول اعاله ان عينة البحث متجانسة فيي مؤشيرات النمو(الطيول  ،اليوزن ،العمير) اذ كانيت قييم معاميل
االلتواء عمى التوالي ( )0.85_ 0.42_ 0.52-وىي جميعيا قيم محصورة بين ( )1±اذ انو" كمما كانت قييم
معامل االلتواء محصورة بيين ( )1±دل ذليك عميى ان اليدرجات موزعية توزيعيا اعتيداليا اميا اذا زادت او نقصيت

عن ذلك فان معنى ىذا ان ىناك عيبا ما في اختيار العينو "

()1

 2-2منيج البحث :
استخدم الباحث المنيج الوصفي باالسموب المسحي نظ ار لمالئمتو لطبيعة البحث والمشكمة المراد دراستيا .

 3-2المتغيرات المدروسة :

 .1معدل النبض .Heart Rate

 .2الضغط الدموي .Blood Pressure
 .3نسبة األوكسجين. Oxygen ratio

 .4الحد األقصى الستيالك األوكسجين VO2 max
 .5معدل التنفس Respiratory Rate

 4-2القياسات المستخدمة :
قياس المتغيرات الفسيولوجية

يتم ىذا القياس بواسطة جياز خاص لقياس المتغيرات الفسيولوجية ( TurbofitTM Exercise Manager

 ، ) Softwareحيث يتم اوال ادخال بيانات المختبرة داخل النافذة الخاصة بذلك عمى برنامج ()Turbofit
وحفظيا إلداء القياس.

يربط جياز االرسال عمى جسم المختبرة بالقرب من القمب ويوضع جياز استقبال االشارات عمى حزام المختبرة

بالقرب من جسميا اذ ان فائد ة ىذا الجياز ىي ارسال نبضات القمب ومتغيراتو الى جياز ( )Turbofitومن

ثم تجمس المختبرة عمى كرسي فوق جياز السير المتحرك ويتم قياس الضغط الدموي والنبض بواسطة جياز

( )balanceفي وقت الراحة وقبل الدخول في القياس،

بعدىا يوضع القناع الخاص بجياز التنفس المرتبط بجياز( )Turbofitالخاص بقياس المتغيرات الفسيولوجية
بحيث يغطي كل من انف وفم المختبرة ويربط بشكل محكم وتعطى المختبرة راحة لمدة ( 2دقيقة) بعد وضع

القناع لغرض تيدئتيا وتييئتيا إلداء القياس.

يبدا القياس بوقوف المختبرة عمى جياز السير المتحرك وازالة الكرسي من عمى الجياز حيث يتم تشغيل

الجياز بسرعة تبدا من ( 1.60كم/ساعة) وبعد ذلك تتزايد السرعة كل (2دقيقة) بقدار ( 1.60كم/ساعة) اذ
تصبح بعد الدقيقة الثانية سرعة الجياز( 2.56كم/ساعة) وفي اثناء ذلك يقوم جياز ( )Turbofitبقياس
المتغيرات الفسيولوجية التي يتم تحديدىا مسبقا.

وبعد شعور المختبرة بوصوليا الى حد االجياد ترفع يدىا إليقاف الجياز وانياء القياس.

 1يحًد حسٍ عالوي ويحًد َصر اندٌٍ رضىاٌ ,انقٍاس فً انتربٍت انرٌاضٍت وعهى انُفس انرٌاضً  ,انقاهر ,دار انفكر انعربً 0222,و ,
ص151

بعد ذلك تظير لنا نتائج القياس عمى شكل بيانات عمى برنامج االكسل لجميع البيانات التي يتعامل معيا

الجياز عمما ان الجياز يقيس ( )99متغير واقتصر الباحث عمى ذكر البيانات الخاصة بالبحث كما في شكل
(.)1

شكل ()1يوضح جياز  TurbofitTM Exercise Manager Softwareلقياس المتغيرات الفسيولوجية

-5-2التجربة االستطالعية:

تم اجراء التجربة االستطالعية لممتغيرات الفسيولوجية عمى عينة مكونة من ( )5طالبات من مجتمع البحث

وذلك في يوم الثالثاء الموافق  2014/10/7وىي دراسة اولية يقوم بيا الباحث عمى عينة صغيرة قبل قيامو
بحثو بيدف اختبار اساليب البحث وادواتو  ،ومن خالل ىذه التجربة تم التعرف عمى :

 .1مدى مالئمة القياسات لمستوى العينة

 .2الصعوبات والمشكالت التي قد تواجو الباحث عند تنفيذ القياس
 .3الوقت المستغرق في تنفيذ القياس والقياس

 6 - 2التجربة الرئيسية :

تم اجراء القياس لعينة البحث في يوم االربعاء الموافق  2015/1/7وعمى مختبر الفسمجة في كمية التربية
البدنية وعموم الرياضة في جامعة المثنى  .وقد قام الباحث بتثبيت الظروف وطريقة اجراء القياسات وفريق

العمل المساعد من اجل تحقيق الظروف نفسيا قدر االمكان عند اجراء التجربة االستطالعية.
وتم من خالليا اجراء ما يأتي:

-1تم شرح اختبار المتغيرات الفسيولوجية بصورة مفصمة قبل اجراء القياس عمى افراد العينة
-2تم تطبيق القياس حتى يتمكن افراد العينة من فيمو وصحة تطبيقو

 -3تم تسجيل النتائج طبقا لمشروط والمواصفات المحددة لالختبار ومن خالل البيانات المستخرجة من الجياز
كما في ممحق ()1

7-2

الوسائل االحصائية

 :استخدم الباحث الحقيبة االحصائية  SPSSمن الوسط الحسابي ،

االنحراف المعياري  ،معامل االتواء  ،قانون  tلمفروق  ،االىمية النسبية  ،النسبة المئوية .

 - 3عرض وتحميل النتائج ومناقشتيا:
يتناول ىذا الباب عرض نتائج البحث وتحميميا ومناقشتيا  ،وقد تم وضع النتائج عميى شيكل جيداول لميا تمثميو
من سيولة في استخالص األدلة العممية وألنيا أداة توضيحية مناسبة لمبحث .

 3ي 1عرض وتحميل قيم بعض المتغيرات الفسيولوجية لطالبات كمية التربية البدنية وعموم

الرياضة في جامعة المثنى :

جدول ()3يبين قيم األ وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات الفسيولوجية لطالبات كمية التربية

البدنية وعموم الرياضة في جامعة المثنى
المتغيرات

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

Rr

50.889

8.159

Hr

173.893

16.975

o2%

17.562

0.330

vo2 max

82.655

8.119

الزمن

10.0303

1.40504

الصغط االنقباضي

126.2895

6.23377

الضغط االنباسطي

75.9211

3.3075

 3ي  2عييرض وتحميييل نتييائج تحميييل التبيياين لييبعض المتغي يرات الفسيييولوجية لطالبييات كمييية التربييية
البدنية وعموم الرياضة في جامعة المثنى :

جدول ( )4يبين مجموع المربعات ومتوسط المربعات بين المجموعات وداخميا وقيمة  fالمحسوبة في
المتغيرات الفسيولوجية لعينة البحث
المتغيرات

مجموع المربعات

Df

متوسط

المربعات

F

Sig.

بين المجموعات

387.551

2

193.776

داخل المجموعات

1542.758

27

57.139

بين المجموعات

6189.955

2

3094.977

داخل المجموعات

2166.664

27

80.247

بين المجموعات

0.637

2

0.318

داخل المجموعات

2.524

27

0.093

بين المجموعات

494.885

2

247.442

داخل المجموعات

1416.714

27

52.471

بين المجموعات

10.562

2

5.281

داخل المجموعات

27.475

27

1.018

بين المجموعات

375.267

2

187.633

االنقباضي

داخل المجموعات

70.600

27

2.615

الضغط

بين المجموعات

73.867

2

36.933

داخل المجموعات

148.000

27

5.481

Rr
Hr
O2%
VO2 max
زمن القياس
الضغط

االنبساطي

3.391

0.049

38.568

0.000

3.305

0.052

3.216

0.061

5.190

0.012

71.758

0.000

6.738

0.004

يتبين من الجدول ( )4نتائج عينة البحث اذ نالحظ ان جميع المتغيرات حققت نتنيائج معنويية ولمعرفية اقيل

الفروق المعنوية التجأ الباحث الى استعمال الوسيمة االحصائية  L.S.Dومفي مايمي جدول يوضح اقل الفروف المعنوية:
جدول ()5
يبين قيمة الفروق في االوساط الحسابية لممتغيرات الفسيولوجية وقيمة اقل فرق معنوي ( )L.S.D
ثالث

-6.884

3.381

0.052

ثاني

رابع

*-8.195

3.381

0.022

ثالث

رابع

-1.312

3.381

0.701

ثاني

ثالث

-2.720

4.006

0.503

رابع

-*29.020

4.006

0.000

ثالث

رابع

-*31.740

4.006

0.000

ثاني

ثالث

0.261

0.137

0.067

رابع

0.341

0.137

0.059

ثالث

رابع

-0.080

0.137

0.563

ثاني

ثالث

1.687

3.239

0.607

رابع

5.648

3.239

0.056

ثالث

رابع

5.335

3.239

0.068

ثاني

الثالث

-0.490

0.451

0.287

رابع

*1.430

0.451

0.004

رابع

*0.940

0.541

0.047

Rr

Hr

O2%

VO2 max
زمن القياس

الثالث

الضغط االنقباضي

الضغط االنبساطي

الثالث

*-3

0.723

0.010

الثاني

رابع

*-8.30

0.723

0.000

الثالث

رابع

*-6.30

0.723

0.000

الثاني

الثالث

-1.40

1.047

0.192

رابع

*-3.80

1.047

0.001

رابع

*-2.40

1.047

0.030

الثالث

3ي  3مناقشة نتيائج الفيروق ميابين الصيفوف الثالثية ليبعض المتغييرات الفسييولوجية لطالبيات
كمية التربية البدنية وعموم الرياضة في جامعة المثنى -:

بعد االطالع عمى ما تم عرضو وتحميمو لنتائج القياسات الفسيولوجية يتضح لنا ان نتائج العينة حققيت فيروق
معنوييية لجميييع المتغييرات ولمعرفيية اقييل الفييروق المعنوييية اسييتخدم الباحييث الوسيييمة االحصييائية

 . L.S.Dاذ

كانت لمتغير (معدل التبادل التنفسي ) فروق معنوية عكسية مابين الصف الثاني والصف الثالث وكيذلك ميابين

الصف الثالث والرابع و ويعزو الباحث ىذا الفرق اليى ان اليدروس العمميية لييا تيأثير عميى الجيياز التنفسيي اذ

ان زيادة حجم الرئتين وقوة عضالت التنفس الناتج عن ممارسة الدروس العممية سبب الى زيادة كمية الواصل

الييى الييرئتين فييي المييرة الواحييدة عمييى حسيياب تكيرار ميرات التيينفس ،وىييذا مييا يؤكييده (قاسييم حسيين حسييين) (( إن
مزاولة التدريب بصورة منتظمة تؤدي الى حدوث تغييرات وظيفية إيجابية في الجياز التنفسي  ،وىذه التغيييرات

تحقق مرونة إضافية في عضيالت القفيص الصيدري مميا يزييد مين قابميتييا عميى التميدد واالتسياع واليذي ييؤدي
الى زيادة حجم اليواء المستنشق وبالتالي يساعد عميى زييادة كميية األوكسيجين فيي عمميية تبيادل الغيازات بيين

الدم والحويصالت اليوائية واالقتصادية في حركة التنفس)) (.)2

كما إن االنخفاض المعنيوي اليذي حيدث فيي عيدد ضيربات القميب قبيل نيايية الفصيل الدراسيي االول بيين الصيف

الثاني والرابع وكذلك الصف الثالث والرابع كان بسبب التحسن الوظيفي الذي حدث في الجياز القمبيي الوعيائي
 ،وذلك الن التدريب اليوائي والالىوائي الالكتيكي سوف يزيد من كفاءة القمب  ،وبالتالي ويؤدي اليى االقتصياد

في عمل عضمة القمب وقمة عيدد ضيرباتو  .،اذ يشيير ( )Sharkeyإليى أن تيدريبات التحميل والتحميل الخياص
تييؤدي إلييى خفييض معييدل ضييربات القمييب فييي حاليية الراحيية وفييي األحمييال األقييل ميين القصييوى  ،والييى زيييادة حجييم
الضربة القمبية .

()3

أما فيما يخص متغيري  VO2Maxو نسبة االوكسجين فمم تظير لنا فروق معنوية لكن حققت عينة البحيث

فروق معنوية بالفترة الزمنية اذ حقق الزمن فروق معنوية بين الصف الثاني والرابع والثاليث والرابيع اذ زادت
الفترة الزمنية لموصول لمحد االقصى لالستيالك االوكسجيني وىذا ما يدل عمى تحقيق تحسن في عمل االجييزة

الوظيفية نتيجة لميدروس العمميية المختمفية ولجمييع المراحيل الدراسيية ،وان ىيذه النتيجية تتفيق ميع ميا جياء بيو
(السييكار) الييذي أشييار إلييى أن تييدريبات أنيواع المطاوليية اليوائييية والالىوائييية تعمييل عمييى تحسييين عمييل األجيييزة
الموصمة لألوكسجين كالجياز الدوري والتنفسي وزيادة كفاءة الدم ،إذ يمكن توفير كميات أكبر من األوكسجين

لمعضمة

()3

 .كما أورد (عالوي وعبد الفتياح) أن التيدريبات الرياضيية تيؤدي إليى زييادة قيوة عضيالت التينفس ،
()4

وزيادة السعة الحيوية لمرئتين وزيادة حجم ىواء التنفس ومن ثََّم زيادة VO2Max

.

وان التغيييير الييذي حصييل لضييغط الييدم ( االنقباضييي واالنبسيياطي ) سييببو يعييود الييى التييدريب العممييي الصييحيح

والمقنن والمنتظم الذي يتبع اثناء اداء الدروس العممية  ،اذ يشير )"(Devriseالى أن التيدريب المنيتظم يعميل
عمييى تكيييف القمييب لممجيييود ،ويييؤدي الييى انخفيياض معييدل ضييربات القمييب أثنيياء الراحيية أو عنييد إعطيياء أحمييال
تدريبية مختمفة وذلك مقارنة باألشخاص الذين ال يمارسون التدريب بشيكل منيتظم والسيبب فيي ذليك يعيود اليى
()4

كمييية الييدم المييدفوع فييي الضييربة الواحييدة وزيييادة مييدة الراحيية بييين ضييربة وأخييرى"

 ،كمييا ينصييح (المييولى) إن

التدريب يعمل عمى تكييف القمب والدورة الدموية حيث يصبح الالعب ذا مقدرة عمى ارتفياع معيدل ضيربات قمبيو

()5
كممييا تحسيين مسييتواه الرياضييي  .امييا بالنسييبة لمضييغط الييدموي االنبسيياطي فبييالرنم ميين انييو ال يتييأثر كثييي ارً

بييالمتغيرات فييان الباحييث قييد حصييال عمييى فييرق معنييوي ايجييابي فييي الضييغط االنبسيياطي وذلييك لتييأثير الوسييائل
التدريبية الموجودة في الدروس العممية عمى ىذا المتغييير.

()2قاسى حسٍ حسٍٍ:انفسٍىنىجٍا يبادئها وتطبٍقاتها فً انًجال انرٌاضً ,دار انحكًت نهطباعت وانُشر  ,انًىصم  ,1992 .ص131
) ) Sharky B.J : Fitness and HealthFourth sdifion . Human Kinefies, 1997.p 9
( )3ابراهٍى انسكار  ,واخروٌ ,يصدر سابق , 1991 .ص .377-373
( )1يحًد حسٍ عالوي ويحًد َصر اندٌٍ رضىاٌ  ,يصدر سابق, 0222,ص .090
(4) Devries S.H. ; physiology of Exercise Third Edition : U.S.A, F. Adair's company, 1980. p 125
) (5يىفق يجٍد انًىنى :األعداد انىظٍفً بكرة انقدو  ,ط  ,1دار انفكر نهطباعت وانُشر وانتىزٌع ,عًاٌ. 1999 .ص05
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 -4االستنتاجات والتوصيات
 1-4االستنتاجات

في ضوء نتائج البحث وتحميل البيانات إحصائيا وبعد استخراج النتائج التي تم الحصول عمييا من خالل
اجراءات البحث  ،توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية :

 -1التكيف الذي حصل لعضمة القمب من جراء الدروس العممية ادت الى احداث زيادة في كفاءة الحد
االقصى االوكسجني كما رافقيا انخفاض معدل ضربات القمب في اثناء الراحة.

 -2التكرار المتواصل لمدروس العممية ليا تأثير ايجابي في توسيع القفص الصدري وخصوصاً مرونة
العضالت بين االضالع وزيادة حجم الرئتين فضالً عن تفتح االوعية الدموية.

 -3ان الدروس العممية ليا تأثير ايجابي في تطوير وظيفة الخاليا باتجاه استيعاب االوكسجين ألقصي
مستوى.

 -4من خالل الدروس العممية ظير ىناك تطور في نتائج الكفاية الوظيفية وتحسين عمل القمب والدورة
الدموية.

 2-4التوصيات

بناء عمى ما ورد في البحث من استنتاجات يوصي الباحث بييي :

 -1االىتمام بأعداد الدروس العممية لمحاولة االرتقاء بما ىو ايجابي وتالفي او تقميل ما ىو سمبي في
اثناء المراحل الدراسية إلعداد مدرس رياضي متكامل من الناحية الفسمجية اضافة لمنواحي االخرى.

 -2اجراء بحوث ودراسات عمى نفس العينة ولكن باستخدام متغيرات اخرى نير متغيرات الدراسة الحالية.

 -3استخدام جياز التريبوفت إلجراء قياسات دورية لطالب وطالبات الكمية لمعرفة تطورىم الفسيولوجي
الحاصل نتيجة الدروس العممية.

 -4التوسيع في عمل ابحاث اخرى او اقامة دراسة مشابية مكممة لبحثنا الحالي عمى طالب وطالبات
المرحمة االولى.
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