تأثير جهد المنافسة في مستوى تركيز هرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم
لدى العبي كرة السمة الشباب

م .د .الزم محمد عباس  /جامعة القادسية  /كمية التربية الرياضية .
ممخص البحث

ىدفت الدراسة في التعرف عمى تأثير جيد المنافسة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض

الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة  ،والتعرف عمى الفروق بين فترات المباراة األربعة في مستوى تركيز ىرموني
الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة وقد افترض الباحث ان ىنالك تأثير لجيد

المنافسة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة ،

وىنالك فروق ذات داللة إحصائية بين فترات المباراة األربعة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين
وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة .

وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي كونو المنيج المالئم لحل مشكمة البحث  ،وقد حدد الباحث مجتمع البحث

وىم العبو المدرسة السموية في االتحاد المركزي بكرة السمة فرع الديوانية لمشباب لمموسم  ، 2102وقد عمد

الباحث إلى إجراء تجربة استطالعية لغرض التعرف عمى إمكانية إجراء الفحوصات المختبرية لميرمونات كون
ىنالك صعوبة في الحصول عمى الكتات الخاصة بتحميميا فضال عمى كيفية اخراج الية الحصول عمى عينات

الدم من الالعبين  ،ولمتعامل مع الدرجات الخام بشكل بسيط بغية تفسيرىا استخدم الباحث عدة وسائل إحصائية

( الوسط الحسابي  ،االنحراف المعياري  ،النسبة المئوية  ،االلتواء  ،اختبار  fتحميل التباين لمعينات المترابطة ،
اختبار( )Benferroniاقل فرق معنوي) وفي ضوء ما تقدم توصل الباحث إلى عدة استنتاجات من أىميا
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إن جيد المنافسة كان لو تأثير واضح وبشكل مباشر في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين
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جيد المنافسة كان تأثيره بشكل متباين بين فترات المباراة األربعة في نسبة تركيز اليرمونات وحامض

وحامض الالكتيك بالدم لالعبي كرة السمة .

الالكتيك بالدم

Abstract
Effect of concentration of effort on the competing hormone cortisol, insulin, lactic ((

))acid in blood of young basketball players
by
Dr. lazim Mohammed Abbas /Al- Qadisiyah University / College of Physical
.Education
The study aimed to identify the effect of identifying the impact of effort competition
at the level of concentration of hormones cortisol and insulin, and lactic acid blood of
basketball players, and to identify the differences between the periods of the game
four in the level of concentration of hormones cortisol and insulin, and lactic acid
blood of basketball players has been assumed researcher the effect that there is an
effort to compete at the level of concentration of cortisol hormone, insulin, blood
lactic acid in basketball players, and there are significant differences between the four
periods of the match in the level of concentration of cortisol hormone, insulin, blood
.lactic acid in basketball players
The researcher used the experimental method being a method appropriate to solve the
problem of the search, has identified the researcher the research community who are
the players the school amnion in the Central Union basketball Branch Forum for
Youth for the season 2012, and was baptized the researcher to make the experience of
a reconnaissance for the purpose of identifying the possibility of laboratory tests for
hormones, the fact that there is difficulty to obtain Ketat own analysis as well as on
how to pull mechanism to obtain blood samples from the players, and to deal with
grades of crude are simple to interpret the researcher used several statistical methods
(arithmetic mean, standard deviation, percentage, sprains, test f analysis of variance of
the samples interrelated, less significant difference test) and in the light of the
.foregoing, the researcher to several conclusions of the most important
The effort has had an effect of competition is clear and direct focus in the level of
.cortisol hormone, insulin, lactic acid blood of basketball players
effort competition was depressing variously between the four periods of the game in
the ratio of the concentration of hormones and blood lactic acid
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التعريف بالبحث

 1-1المقدمة وأهمية البحث
يعد عمم التدريب الرياضي العمم الذي تصب بو مختمف العموم األخرى ومنيا العموم اإلنسانية والميكانيكية والطبية
ومن ىذه العموم عمم الفسمجة الرياضية الذي ييتم بدراسة التكيف في وظائف وأعضاء الجسم المختمفة خالل

الجيد الب دني لمتدريب والمباراة والتي من خالليا يتم التعرف عمى درجة التطور والتكيف الوظيفي والبدني
والمياري لمرياضي وذلك من خالل معرفة أسموب ودرجة الحمل الداخمي والذي ىو أساس في متابعة متطمبات

التدريب من حيث الحمل الخارجي  ،وتعد اليرمونات ىي الرسول الكيميائي من الغدة الى إنحاء الجسم المختمفة
عبر الدم  ،لذا فإنيا ليا الدور الكبير في عممية التمثيل الغذائي وعمميات النمو وباألخص لمرياضي وذلك عن

طريق التكيفات الحاصمة من جراء الجيد البدني المفروض عمى الرياضي خالل الوحدات التدريبية والمنافسات ،
ولعبة كرة السمة واحدة من الفعاليات التي تتمتع بخصوصية تختمف عن كثير من الفعاليات الرياضية األخرى من
حيث طبيعة متطمبات األداء ذلك كونيا تشتمل عمى مجموعة مركبة من حركات الدفاع واليجوم والقفز

والتصويب فضال" عن الطبيعة التنافسية وما تتطمب من احتكاك مباشر ومتكرر بين الالعبين أثناء المباراة األمر
الذي يؤدي الى زيادة الجيد البدني عمى كاىل الالعب مما يتطمب طاقة اكبر لحاجة الجيد البدني العالي ليا،

ومن ىنا تكمن اىمية البحث في التعرف عمى استجابة الغدد الصم واف ارزاتيا لقابمية العمل العضمي خصوصا في
حالة تركيز حامض الالكتيك عند العبي كرة السمة في إثناء الجيد البدني خالل المنافسة ومدى تأثيراتيا
اإليجابية او السمبية عمى قدرة الالعب في المنافسة في حالة زيادة إفراز ىرمونات الغدد او نقصانيا عندما
يتعرض الرياضي لبعض التأثيرات الميمة في المنافسة او بسبب التأثيرات الجانبية ومنيا الحالة النفسية التي قد

يتعرض ليا الالعب أيضا إثناء المنافسات والتي ليا الدور الكبير في إف ارزات اليرمونات .
 1-2مشكمة البحث .

ىناك ارتباط دائم بين الجيد البدني والتكيفات الحاصمة نتيجة ىذا الجيد فالرياضي دائم التفاعل مع األداء

المحيط بو  ،محاوال اإلبقاء عمى التوازن والتكامل في العمميات الحيوية المنتظمة بداخل جسمو رغم كل الظروف
التي تحاول العمل في تعطيل ىذا التوازن وىنا نجد ان األعضاء الفسمجية عند الرياضي ىي من الوسائل

الخاصة لمدفاع والمقاومة عن طريق استخدام مخزون الطاقة وترشيد استيالكيا بإرساليا لألعضاء العاممة التي

ىي األساس في مقاومة تمك الظروف المحيطة والتي تعيق التقدم باألداء البدني .

ومن ىنا نجد أن التدريب الرياضي و المنافسات قد تحدث تغييرات إما بالزيادة أو بالنقصان عن المعدالت

الطبيعية ليرمونات الدم المختمفة مما دفع الباحث في التعرف عمى ىذه التغيرات اذا ما عممنا ان لعبة كرة السمة
واحدة من االلعاب التي تتطمب جيد بدني عالي خالل المباراة التي تكون من شوطين مقسمة الى اربعة فترات

متشابية باألداء البدني والتي تحتاج الى طاقة عالية نتيجة لمشدة العالية خالل المنافسة ومن ىنا ظيرت مشكمة

البحث في االجابة عمى التساؤل التالي ( ىل لجيد المنافسة خالل الفترات االربعة تأثير عمى تركيز ىرموني

الكورتزول واالنسولين وما تأثيرىا عمى حامض الالكتيك بالدم ).

 1-3اهداف البحث
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التعرف عمى مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة

التعرف عمى تأثير جيد المنافسة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك

بالدم لدى العبي كرة السمة .
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التعرف عمى الفروق بين فترات المباراة االربعة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين

وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة .
 1-4فروض البحث
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ىنالك تاثير لجيد المنافسة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى

العبي كرة السمة
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ىنالك فروق ذات داللة احصائية بين فترات المباراة االربعة في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول

واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى العبي كرة السمة
 1-5مجاالت البحث
-0
2102
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المجال البشري  :العبو المدرسة السموية في االتحاد المركزي بكرة السمة فرع الديوانية لمشباب لمموسم
المجال المكاني  :القاعة الرياضية المغمقة لمديرية الشباب والرياضة في الديوانية  /حي العروبة – مختبر

البالد لمتحميالت المرضية  /الديوانية  /شارع االطباء
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المجال الزماني  :لمفترة من  2102 / 3 / 05ولغاية 2102 / 5 / 01
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الدراسات النظرية والسابقة

 1-2الدراسات النظرية

()1

 1-1-2المنافسة الرياضية

الشك ان المنافسة الرياضية جزء أساسي في النشاط الرياضي فالتدريب اليادف لو أىمية كبيرة وىو يمثل
االستعداد والتفوق والنجاح بالمنافسة  ،لذا فان المباراة تعتبر عامل رقابة وميزان وامتحان لمعرفة الجيد المبذول

في التدريب ومدى االستفادة منو إثناء المنافسات  ،لذا فقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث والتجارب العممية

المعممية لموقوف عمى مدى أىمية المنافسة الرياضية لمحصول عمى نتائج موضوعية وغير معقدة قبل المنافسة
وبعدىا  ،وذلك من خالل أجيزة القياس العديدة والتي يمكن من خالليا الحصول عمى النتائج التي تشير الى

مدى التأثير لمجيد البدني خالل المنافسة الرياضية وعمى أجيزة الجسم المختمفة.
 2-1-2هرمون الكورتيزول

()2

) )Cortisol

وىو ىرمون يفرز من قشرة ( )Cortexالغدة الكظرية فوق الكموية  ،ويمعب الكورتيزول دو اًر ميماً في وظيفة كل

جزء من أجزاء الجسم تقريباً  ،ويزداد مستواه في الدم في حاالت االلم الشديد والخوف والقمق وفي االصابات
الرياضية وعند اداء الجيد البدني المتوسط والشديد  ،ويعمل ىذا اليرمون عمى زيادة التمثيل الغذائي وتقميل
الضغط النفسي ويخفف االلم الناتج عن الجروح  ،والكورتيزول ىرمون منشط ينظم ضغط الدم ووظيفة القمب

الوعائية وجياز المناعة  ،كما يسيطر عمى استعمال الجسم لمبروتين  ،والكربوىيدرات  ،والدىون  ،ونتيجة لزيادة
الضغوط سواء كان الجيد البدني او المرض  ،أو ارتفاع درجة الح اررة  ،يزيد إنتاج ىرمون الكورتيزول كرد فعل

طبيعي وضروري في الجسم  ،واذا بقيت مستويات التوتر عالية لفترة زمنية طويمة  ،فقد تسبب نتائج عكسية

لمصحة  ،ويتعرض مستوى الكورتيزول في الدم لمتغير طوال اليوم اذ يكون أعمى تركيز لو في الصباح ( - 065

 744نانو مول  /لتر)  ،ويقل تدريجيآ حتى يصل إلى أقل تركيز عند منتصف الميل ويتراوح مستواه في المساء
ما بين (  83 - 35نانو مول  /لتر) ويعمل ىذا اليرمون عمى تعزيز االيض الخموي وتزيد من مستوى سكر

الكموكوز في الد م فعند وجود مستوى عالي ليذا اليرمون فان الدىون والبروتينات تتحطم وتتحول الى الكموكوز
البسيط  ،اذ ان تأثير الكورتيزول يزيد من مستوى السكر في الدم وىذا يحمي المخ من نقص الغذاء اثناء اداء
الجيد لفترة طويمة اذ تعتمد االنسجة العصبية عمى الكموكوز في غذائيا  ،لذا فان التمثيل الغذائي لمدىون خالل
االنشطة الرياضية طويمة المدة لو اىمية كبيرة في ىذا المجال كما ان ىذا اليرمون ميم لمقاومة حاالت التوتر

في النشاطات العنيفة ألنيا تكافح االلتيابات المفصمية وتخفيف األلم  ،لذا فان ىرمون الكورتيزول يعتبر اليرمون
الرئيسي الذي يفرز استجابة ألي إجياد.
 3-1-2هرمون األنسولين

()3

))Insulin IRI

 - 1كايم طّ نٕٚص  :عهى انُفص انرٚاض ، ٙتغذاد  ،يطثعح جايعح تغذاد  ، 1894 ،ص. 141
 - 2ضًٛعح خهٛم يحًذ  :يثاد٘ء انفطٕٛنٕجٛا انرٚاضٛح  ،جايعح تغذاد  ،كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح  ،ط ، 2009 ، 1ص383

يطمق ىذا اليرمون من خاليا بيتا في جزر النجر ىانز عند ارتفاع مستوى الكموكوز في الدم الى االنسجة

العضمية ويحول الزائد منو الى كاليكوجين  ،ويؤثر عمى جميع خاليا الجسم ويستطيع نقل الكموكوز خالل
اغشيتيا اذ يتاكسد الكموكوز الى طاقة او يخزن عمى شكل كاليكوجين او دىون في الوقت الذي تعمل ىرمونات

الجموكاجون واالبنفرين عمى زيادة منسوب الكموكوز في الدم فان االنسولين يخفض من مستوى الكموكوز في الدم
ويبقيو بحدود ( 021-81ممجم/مل) وبدون ىذا اليرمون يرتفع الكموكوز في الدم وقد يصل الى  611ممجم/مل
وفي ىذه الحالة يظير الكموكوز في البول لعدم تمكن انيبيبات الكمية من اعادة امتصاصو بالسرعة المناسبة

وعندما يخرج الكموكوز من الجسم يخرج الماء معو مما يؤدي الى الجفاف أي السكري الذي يتميز بالتبول
المتكرر لمتخمص من السكر الزائد الناتج عن فقدان ماء الجسم والجوع بسبب عدم قدرة الخاليا عمى استعمال

الكموكوز وفقدان البروتينات والدىون  ،وقد وجدت الدراسات التي تناولت عالقة االنسولين بالنشاط العضمي ان

ىنالك اختالفات في النتائج وفق الحمل البدني المستخدم وفترة دوامو فوجد انخفاض في مستواه بعد جري خفيف

لمدة  5دقائق بينما وجد نقص شديد في مستواه بعد الجري لقترة  3-2ساعات ويحصل لعدم تمكن الخاليا من
استعمال الكموكوز لمحصول عمى الطاقة لذا فان البروتينات والدىون تتحطم لمحصول عمى الطاقة مما يقمل

مقاومة الجسم لمعدوى ويتاخر التئام الجروح  ،يزداد مستوى االنسولين في بداية العمل العضمي وعندما تطول فترة
االداء يقل وىذا يساعد عمى تحويل عمميات اكسدة الكاربوىيدرات الى الدىون اثناء النشاط البدني لفترة طويمة ،

ويالحظ انخفاض مستوى االنسولين اكثر من  %51بعد اداء التدريب الرياضي بعكس بقية اليرمونات االخرى اذ
تزيد من افرازىا اثناء النشاط الرياضي مع زيادة شدتو او اطالة فترتو  ،ومن وظائف االنسولين ىو التمثيل

الغذائي لمكاربوىيدرات الذي يعد المصدر االساسي لمطاقة في االنشطة البدنية  ،يزداد االنسولين عند ارتفاع
مستوى تركيز الكموكوز لذا فانو يتحكم في مصدر الطاقة (الكاربوىيدرات  ،الدىون) المذان ليما اىمية كبيرة في
مواصمة واستمرار النشاط البدني  ،ينظم االنسولين نقل الكموكوز من مجرى الدم الى االنسجة خالل االنشطة

الرياضية ويزيد من مخزون الكموكوز وتعويض المستيمك منو اثناء النشاط الرياضي  ،لذا يعد ىرمون االنسولين

ضمن االست جابات المتاخرة لمجيد البدني وبعد فترة من دوام التدريب او المنافسة بصورة اكبر من شدتو (ارتفاع
وانخفاض مستواه) .

()4

 4-1-2نظام حامض الالكتيك

))Lactic acid system

وىي طريقة النتاج الطاقة في ظل غياب االوكسجين وىذا النظام يوفر طاقة عالية الشدة وسريعة ولكن ليست
قصوى كما في النظام الفوسفاتي  ،ويصل ىذا النظام الى اقصى عممو خالل  61-45ثانية اما عند استمرار
الجيد لفترة طويمة فيعتمد انتاج الطاقة عمى االوكسجين في البداية ويتم تحمل الكموكوز بواسطة عدة انزيمات

تضبط سمسمة تفاعالت ال اوكسجينيا (بواسطة التنفس الخموي) اذ يتحول الى جزيء ثالثي الكربون (حامض
 - 3ضًٛعح خهٛم يحًذ  :انًصذر انطاتق َفطّ  ، 2009 ،ص400
 - 4اتٕ انعال احًذ عثذ افراح  :فطٕٛنٕجٛا انرذرٚة ٔانرٚاضح  ،دار انفكر انعرت ، ٙانقاْرج  ،ط ، 2003 ، 1ص. 291

البايروفيك) في سيتوبالزم الخمية  ،وفي نياية التحمل الالىوائي لمكاليكوجين تتجمع كميات من حامض الالكتيك

لذا يسمى ىذا النظام حامض الالكتيك  ،يبدا عمل ىذا النظام في الفعاليات الرياضية التي تستغرق اكثر من

( 31-0ثانية) وقد يستمر الى دقيقتين  ،عدد جزيئات ( )ATPالمتكونة من اكسدة جزيء الكموكوز ( )2جزيء
اما اكسدة الكاليكوجين تنتج ( )3جزيئات من ( )ATPويوجد الكاليكوجين في الكبد ( )001ممي مول /كجم وفي

العضالت ( )265-245ممي مول/كجم .

Glucose
ATP +3C3H6O3

2ATP

C6H12O6 + 2 ADP + 2Pi
كموكوز

حامض الالكتيك

مفتاح ىذا النظام انزيم فوسفوفركتوكاينيز ( )PEKوان زيادة نشاط ىذا االنزيم يؤدي الى تحميل سريع لمكموكوز
 Glycogenكاليكوجين )

وبالتالي سرعة تكون حامض الالكتيك (3ATP

في ىذا النظام يتجمع حامض الالكتيك في العضمة والدم ويصل الى مستوى عالي ينتج عنو التعب مما يشكل

عائقا لمعضالت العاممة ومن الجدير بالذكر ان ىذا النظام اليحتاج اكثر من ( )0.2-0مول من الكاليكوجين

وذلك لكون العضمة والدم اليتحمالن وجود حامض الالكتيك اكثر من ( 71-61جم)قبل ظيور التعب الن كل

جرام من من الكاليكوجين ينتج 0جم من حامض الالكتيك وان انتاجو يعد معوقا لالداء ومسببا لمتعب  ،ان
حامض الالكتيك كناتج في ىذه التفاعالت يتميز بكونو ضعيفا وغير قوي ولكن مستواه في العضمة يؤدي الى

ايقاف انتاج ( )ATPمما يؤدي الى التعب الشديد .
طاقة

La+

حامض الالكتيك

اذ تستخدم الطاقة الناتجة في اعادة بناء

الىوائيا

Glycogen

كاليكوجين (سكر الدم

ATP

PI

ADP +

ان سرعة انتاج الطاقة في ىذا النظام ابطأ من النظام الفوسفاجيني ولكنيا تتميز بزيادة فترة االداء والذي يتراوح

بين  31ثانية –  3دقائق ويعد ىذا النظام ىو المسؤول عن تحمل االداء في السباقات ذات الجيد العالي كما في
جري  811م او كرة السمة .
 2-2الدراسات السابقة

دراسة (مجدي زكريا محمود()1995اثر المجهود البدني متغير الشدة عمى مستوى تركيز هرموني الغدة
الدرقية وكل من هرموني الكورتيزول واالنسولين لمرياضيين وغير الرياضيين (دراسة مقارنة)

( )5

استخدم الباحث المنيج التجريبي بتطبيق القياس القبمي (اثناء الراحة) والقياس البعدي (بعد المجيود البدني متغير

الشدة) وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية مجموعيا ( )31طالبا ( )05طالب من كمية التربية الرياضية ممن
يمارسون النشاط الرياضي (درجة اولى) بانتظام )05( ،طالب من كميات جامعة حموان النظرية ممن اليمارسون

النشاط الرياضي بانتظام وكانت تتراوح اعمارىم مابين  21-08سنة وتيدف الدراسة الى :

 . 0التعرف عمى مستوى تركيز ىرمون الكورتيزول في الدم لدى الرياضيين وغير الرياضيين اثناء الراحة وبعد
المجيود البدني متغير الشدة .

 . 2التعرف عمى مستوى تركيز ىرمون االنسولين في الدم لدى الرياضيين وغير الرياضيين اثناء الراحة وبعد
المجيود البدني متغير الشدة .

 . 3التعرف عمى مستوى تركيز ىرموني الغدة الدرقية في الدم لدى الرياضيين اثناء الراحة وبعد المجيود البدني

متغير الشدة .

 . 0توجد فروق دالة احصائيا في مستوى ىرمون الكورتيزول واالنسولين في الدم بين الرياضيين وغير الرياضيين

لصالح الرياضيين .
.2

توجد فروق دالة اح صائيا في مستوى ىرموني الغدة الدرقية بين الرياضيين وغير الرياضيين لصالح

الرياضيين .
وقد توصل الباحث الى عدة استنتاجات من اىميا :

 . 0وجود ارتفاع في ىرمون الكورتيزول بعد المجيود متغير الشدة لدى كل من مجموعتي البحث (الرياضيين –
وغير الرياضيين) اال انو اكثر ارتفاعا لدى مجموعة غير الرياضيين مقارنة بالرياضيين .

 . 2وجود انخفاض في تركيز ىرمون االنسولين بعد المجيود متغير الشدة لدى كل من مجموعتي البحث وان
االنخفاض لدى مجموعة الرياضيين ليس بدرجة االنخفاض لدى مجموعة الغير رياضيين (اقل) .

 - 5يجذ٘ زكرٚا يحًٕد :اشر انًجٕٓد انثذَ ٙيرغٛر انشذج عهٗ يطرٕٖ ذركٛس ْريَٕ ٙانغذج انذرقٛح ٔكم يٍ ْريَٕ ٙانكٕرذٛسٔل ٔاالَطٕن ٍٛنهرٚاضٍٛٛ
ٔغٛر انرٚاض( ٍٛٛدراضح يقارَح)  ،تحس يُشٕر  ،يجهح دراضاخ ٔتحٕز انررتٛح انرٚاضٛح 1886 ،

 .3وجود ارتفاع في ىرموني ال غدة الدرقية في الدم لدى كل من مجموعتي البحث بعد اداء المجيود متغير الشدة
وكان االرتفاع في تركيزىما اعمى لدى الرياضيين مقارنة بمستوى تركيزىما لدى غير الرياضيين .

 3-2مناقشة الدراسات السابقة
لكل دراسة مشكمة وىدف تسعى إلى حميا وتحقيقيا وذلك عن طريق جممة من اإلجراءات المنظمة والمتسمسمة إذ
إن األىم مدى الفائدة التي تحققيا تمك األىداف في المجال الرياضي ورفده بالمزيد من المعمومات العممية الحديثة

والمشابية لواقع المجتمع الخاص فيو الن لكل مجتمع خصوصياتو وامكانياتو التي يختمف عن باقي المجتمعات

•

أوجو التشابو

إن كال الدراستين ركزت عمى التعرف عمى مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين
•

-0

أوجو االختالف

في الدراسة الحالية تم المقارنة لمستوى تركيز ىرموني الكورتيزول قبل الجيد وبعد فترات المباراة االربعة

لجيد المنافسة (االولى والثانية والثالثة والرابعة) أي من خالل المنافسة في حين ركزت الدراسة السابقة في التعرف
عمى مستوى التركيز بعد جيد بدني متغير الشدة (قبل الجيد وبعده) أي من خالل اجراء اختبارات لمتعرف عمى

مستوى التركيز .

-2

في الدراسة الحالية تم التعرف عمى تركيز حامض الالكتيك بالدم في حين لم يتم التعرف عمييا في

دراسة مجدي زكريا .

-3

اختالف العينات إذ أن الباحث في الدراسة الحالية اعتمد عمى العبين من فئة الشباب ومشاركين في

-4

في الدراسة الحالية تم استخدام المنيج الوصفي وفي دراسة مجدي زكري تم استخدام المنيج التجريبي

الدوري العراقي أي العبين متمرسين في حين كانت العينة في الدراسة السابقة ىم من طمبة كمية التربية الرياضية

لحل مشكمة البحث .
-3

منهجية البحث واجراءاته الميدانية

 1-3منهجية البحث

استخدم الباحث المنيج الوصفي كونو المنيج المالئم لطبيعة مشكمة وأىداف البحث .

 2-3مجتمع وعينة البحث

تم تحديد مجتمع البحث وىم العبو المدرسة السموية في االتحاد المركزي فرع الديوانية  2102والبالغ عددىم

( )25العبا بعدىا تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىم افضل ( )02العبا يمثمون مراكز المعب
المختمفة  ،اي ما شكل نسبة  %48من مجتمع االصل وقد تم اجراء التجانس الفراد عينة البحث من حيث
(العمر  ،الوزن  ،الطول  ،تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين ) وكما في الجدول (. )0

جدول ( )1يبين تجانس العينة
النتيجة

ت المتغيرات

س-

±ع

معامل األلتواء

 0الطول  /سم

079

0.08

1.65

متجانس

 2الوزن  /كغم

68

1.94

1.43

متجانس

 3العمر  /سنة

08.2

1.87

1.35

متجانس

 4ىرمون الكورتيزول

09.70

0.878

1.90

متجانس

( )Cortisol ug/dl
 5ىرمون األنسولين

07.06

1.804

1.88

متجانس

()Insulin IRI ug/dl
 3-3ادوات البحث واالجهزة واالدوات المستخدمة
 1-3-3ادوات البحث
-0

المالحظة

-3

التجريب

-2

المقابمة

 2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة

-0

ممعب كرة سمة

-2

جياز فصل مكونات الدم ( )senter fugeبسرعة ( 5111دورة  /دقيقة)

-4

شريط قياس معدني

-3

ميزان طبي

-5

صندوق تبريد ()Cool Box

-7

حقن طبية سعة ( 5مل) عدد ()011

-9

جياز ( )TOSOH-AIA-360لتحميل مصل الدم لمعرفة تركيز اليرمونات (ياباني الصنع )2100

-6
-8

انابيب لحفظ الدم عادي ( )plan tubeعادي (عدد)051
قطن طبي مع مواد معقمة

 – 01جياز ( )lacticpro meterلمعرفة تركيز حامض الالكتيك (الماني الصنع) عدد ()2
 – 00كتات لمكشف عن تراكيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين (المانية الصنع)

 4-3اجراءات البحث الميدانية

 1-4-3القياسات المستخدمة بالبحث

 1-1-4-3القياس المختبري لمستوى تركيز الهرمونات بالدم
تم االستعانة بمختبر البالد لمعرفة مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين موضوع البحث  ،وقد تم اجراء

التحميل لميرمونات بواسطة الطريقة المتبعة ومن قبل المختصين في المختبر وحسب نشرة التعميمات المرفقة مع
الكتات وبواسطة جياز تحميل اليرمونات والموضح بالشكل (  ، ) 0اذ يتم وضع العينات بواسطة تيوبات خاصة

يوضع فييا السيرم وبعدىا يوضع بالجياز مع الكتات التي تكون اشبو بالقرص (شكل  )3وىي خاصة لكل نوع

م ن اليرمونات  ،ثم يتم تشغيل الجياز والذي بدوره يتم التعرف عمى مستوى التركيز من خالل قراءة ورقة النتائج

الواضحة (شكل . )3

 2-1-4-3قياس نسبة تركيز حامض الالكتيك
تم قياس حامض الالكتيك في الدم وذلك باستخدام جياز  Lactic meterوالمبينة صورتو أدناه إذ توجد ثالثة
أنواع من الـ  Stripاألول يستخدم ألغراض التأكد من قراءة الجياز إذ يوجد في الـ  Stripنسبة من حامض
الالكتيك مبينة في التعميمات مع الجياز فعند القراءة البد أن تكون النتيجة مطابقة لمتعميمات وخالف ذلك اليمكن

اعتماد النتائج  ،أما الـ  Stripالثاني فيسمى  Strip calibrationيوجد فيو رقم عمى الشريحة النحاسية () F5

فعند القراءة البد أن تظير ( ) F5عمى الشاشة إذ تستخدم ألغراض معايرة الجياز وبعد االنتياء من قراءة الـ

 Stripيتم إدخال الشريحة الثالثة التي تستخدم لغرض قياس حامض الالكتيك بالدم  ،إذ يتم وضع الكحول

المعقمة عمى أبيام الرياضي بعدىا يتم الوخز بإبرة خاصة وفي ىذا الخصوص تشير التعميمات المرفقة إلى عدم
اخذ عينة الدم بالمرة األولى ويتم أخذىا بالمرة الثانية تجنبا لظيور أمالح الالكتيك وبالتالي يؤثر ذلك عمى نتائج

حامض الالكتيك و توضع عمى  Strip testيتم القراءة بشكل مباشر بعد  61ثانية من الجياز مباشرة وكما

مبين في الشكل ()2

شكل (  ) 0يبين جياز تحميل اليرمونات

شكل (  ) 2يبين جياز الكشف عن حامض الالكتيك

شكل ( )3يبين الكتات الخاصة بتحميل اليرمونات

2-4-3التجربة االستطالعية

نموذج نتائج مستوى تركيز اليرمونات
( )6

(وىي بمثابة تدريب لمباحث لموقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو اثناء اجراء االختبارات لتفادييا)

وبناءا" عمى ذلك قام الباحث بأجراء تجربة استطالعية يوم السبت الموافق  2102 /4/04وذلك في تمام الساعة
( )

العاشرة صباحا في القاعة الرياضية المغمقة وبوجود عينة البحث (وكادر العمل المساعد والكادر الطبي)

اليدف منيا :

وكان

-0

معرفة الوقت الالزم ال ج ارء عممية سحب عينات الدم من الالعبين

-2

تييئة فريق العمل المساعد والكادر الطبي عمى الية سحب عينات الدم وتييئة الالعبين مباشرتا بعد الجيد

وكذلك توزيع العينات عمى انابيب الحفظ المخصصة لالعبين وحسب االرقام  ،وقراءة تركيز حامض الالكتيك من

خالل الجياز المستخدم لذلك الغرض .

 - 6قاضى حطٍ انًُذالٔ٘  :االخرثاراخ ٔانقٛاش ٔانرقٕٚى ف ٙانررتٛح انرٚاضٛح  ،انًٕصم  ،يطاتع انرعهٛى انعان ، 1880 ، ٙص. 101
 كادر انعًم انًطاعذ ٔانكادر انطثٙ
ا.و.د فالح حطٍ عثذ هللا – كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح – جايعح انقادضٛح
-1
ا.و.د قٛص ضعٛذ داٚى – كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح – جايعح انقادضٛح
-2
و .رافد عثذ انٓاد٘ – كهٛح انررتٛح انرٚاضٛح جايعح انقادضٛح
-3
و.و عًاد عٕدج جٕدج – كهٛح انررتٛح – جايعح انقادضٛح
-4
تاضى يحًذ عثاش – يذرش – انُشاط انرٚاضٙ
-5
ضعذ رشٕد٘ ْهٕش – يذرب انعاب رٚاضٛح – كهٛح انررتٛح
-6
عرٔتح يحًذ حًسج – كًٛٛأٚح – يخرثر انثالد
-1
احًذ يحًذ حًسج – كًٛٛأ٘ – يخرثر انثالد
-9
يحًذ عاير – يعأٌ طث – ٙيطرٕصف جايعح انقادضٛح
-8
غطاٌ يحطٍ – يعأٌ طث – ٙيطرشفٗ انذٕٚاَٛح انعاو
-10
عالء حط – ٍٛيعأٌ طث – ٙيطرٕصف انجسائر
-11

التأكد من سالمة االجيزة الخاصة في عممية تحميل الدم واستخراج نسبة تركيز اليرمونات  ،وكذلك التاكد

-3

من وصول الكتات الخاصة لتحميل ىرمون األنسولين الى المختبر كونيا كتات نادرة الحصول عمييا وباىضو

الثمن بعدىا تم اجراء االختبار.
 3-4-3التجربة الرئيسية
تم اجراء التجربة الرئيسية في يوم السبت الموافق  2102/4/20وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وعمى

القاعة الرياضية المغمقة  ،اذ قام الباحث بأجراء مباراة تجريبية ودية بتقسيم عينة البحث الى فريقين كل فريق

يضم ( ) 6العبين الحتمال حدوث االصابة الحدىم والالعبين االساسيين ىم خمسة فقط وعمى طول المباراة وقد
تم وضع بعض المحفزات المغرية لمفريق الفائز بالمباراة ال جل خمق االثارة والندية في المبا ارة وخمق شعور عند

الالعب بأنو في مباراة رسمية فعال وتوفير كافة المستمزمات من حكام ساحة وطاولة تسجيل فضال عن الدفع
المعنوي والنفسي  ،وكان الغرض منيا ىو الحصول عينات الدم بعد جيد المنافسة والتعرف عمى مستوى تركيز

ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك  ،وكان السبب من الحصول عمى العينات في المباراة الودية

ىو من اجل السيطرة عمى العينة من الالعبين في عممية سحب عينات الدم والتاكد من عدم خروج احد من

الالعبين االساسيين وىو عينة البحث االصميين وكون عممية سحب عينات الدم في المباراة الرسمية وبعد كل فترة

ومن خمسة العبين ىي عممية صعبة لمغاية لظروف المباراة المختمفة ووضع المدرب والفريق وعدم القدرة عمى
التحكم بوجود خمسة العبين عمى مدار المباراة  ،لذا فقد تم سحب عينات دم من الالعبين بمقدار ( 3سم)3

مباشرتا بعد الجيد ومن منطقة العضد ومن الدم الوريدي وكما في الشكل ( )4بعدىا يتم وضع العينات في
انابيب الحفظ وىي مرقمة حسب تسمسل الالعبين ثم يتم نقميا الى المختبر الجراء التحميالت الالزمة الستخراج

نسبة تركيز اليرمونات بالدم  ،اما بالنسبة لتركيز حامض الالكتيك بالدم فيتم التعرف عمييا وقراءتيا مباشرتا

بواسطة الجياز المذكور سابقا (وبعد ( )5دقائق وىي افضل فترة لتصريف حامض الالكتيك من العضالت الى
الدم)

()7

لذا فان عممية الكشف عن تراكيز حامض الالكتيك تمت بعد سحب عينات الدم وبالية متسمسمة وكما في

الشكل ( ، )5وبذلك فقد تم سحب عينات الدم من الالعبين بعدد ( )5مرات لكل العب اي بمجموع ( )51عينة
كميا موزعة عمى فترات الجيد البدني وبعدد الالعبين البالغ ( )01العبين وىم عينة البحث لمتعرف عمى نسبة
تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين بالدم ونسبة تركيز حامض الالكتيك  ،عمما ان عممية السحب تمت

بالطريقة التالية :

-0

قبل الجيد  :يتم سحب عينة دم من الالعبين وقراءة نسبة تركيز حامض الالكتيك

 - 1يحًذ عه ٙانقظ ٔ :ظائف اعضاء انرذرٚة يذخم ذطثٛق ، ٙدار انفكر انعرت ، ٙانقاْرج  ، 1888 ،ص. 21

-2

الجيد االول  :وىو بعد انتياء الفترة االولى من الشوط االول من المباراة  ،وفييا يتم سحب عينة دم من

-3

الجيد الثاني  :وىو بعد انتياء الفترة الثانية من الشوط االول من المباراة  ،وفييا يتم سحب عينة دم من

-4

الجيد الثالث  :وىو بعد انتياء الفترة الثالثة من الشوط الثاني من المباراة  ،وفييا يتم سحب عينة دم من

الالعبين وقراءة نسبة تركيز حامض الالكتيك
الالعبين وقراءة نسبة تركيز حامض الالكتيك

الالعبين وقراءة نسبة تركيز حامض الالكتيك

 -0الجيد الرابع  :وىو بعد انتياء الفترة الرابعة من الشوط الثاني وانتياء المباراة  ،وفييا يتم سحب عينة دم من
الالعبين وقراءة نسبة تركيز حامض الالكتيك

شكل ( )4يبين الية سحب عينات الدم

الالكتيك

شكل ( )5يبين الية الكشف عن تركيز حامض

5-3الوسائل االحصائية
تم استخدام الحقيبة اإلحصائية  spssاإلصدار  09وذلك الستخراج النتائج :
-0

الوسط الحسابي

-3

النسبة المئوية

-2
-4
-5

االنحراف المعياري
معامل االلتواء

اختبار تحميل التباين ( )Fلمعينات المترابطة

-6

-4

اختبار ( )Benferroniالقل فرق معنوي

النتائج  ..عرضها  ..تحميمها  ..مناقشتها

 1-4عرض النتائج وتحميمها

جدول ()2
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض
الالكتيك قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة (االولى– الثانية– الثالثة– الرابعة)

يبين الجدول (  ) 2الوسط الحسابي لمستوى تركيز ىرمون الكورتيزول قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة
المتغيرات

هرمون الكورتيزول

هرمون االنسولين

حامض الالكتيك

)Lactic acid(m )Insulin IRI(ug/dl )Cortisol(ug/dl

القياس

الوسط

قبل الجهد (وقت الراحة)

09.70

0.868

بعد الفترة االولى

25.74

2.850

02.82

بعد الفترة الثانية

29.99

1.838

9.57

0.095

بعد الفترة الثالثة

25.67

0.716

09.50

0.067

6.87

بعد الفترة الرابعة (نهاية المباراة)

28.24

0.995

05.30

0.145

7.8

الحسابي

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري

07.06

1.804

0.5

1.567

6.70

1.397

7.73

1.362
1.088
1.397

المعياري

االنحراف

االنحراف

الوسط

الحسابي

المعياري
1.258

االربعة لجيد المنافسة إذ كان عمى التوالي ( ) 28.24 ، 25.67 ، 29.99 ، 25.74 ،09.70وبانحراف
معياري بمغ ( )0.995 ، 0.716 ، 1.838 ، 2.850 ،0.868كما يبين الجدول الوسط الحسابي لمستوى
تركيز ىرمون االنسولين قبل جيد المنافسة وبعد نياية فترات المباراة األربعة لجيد المنافسة إذ بمغ عمى التوالي

( )05.30 ، 09.50 ، 9.57 ، 02.82 ، 07.06وبانحراف معياري مقداره (، 0.095 ، 1.567 ، 1.804
 )0.145 ، 0.067ويبين الجدول ايضا قيم الوسط الحسابي لتركيز حامض الالكتيك قبل جيد المنافسة وبعد

نياية فترات المباراة االربعة اذ بمغ عمى التوالي ( )7.8 ، 6.87 ، 7.73 ، 6.70 ، 0.5وبانحراف معياري

قيمتو ()1.397 ، 1.088 ، 1.362 ، 1.397 ، 1.258

جدول ()3
يبين قيمة  Fالمحسوبة لمستوى تركيز ىرمون الكورتيزول قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة (االولى – الثانية
– الثالثة – الرابعة)

المتغيرات
هرمون الكورتيزول

مصدر التباين

مجموع

بين المجموعات

درجة

متوسط

قيمة F

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

618.33

4

154.58

43.14

الداللة
0

)Cortisol(ug/dl
يبين الجدول (  ) 3قيمة ( )Fالمحسوبة لمستوى تركيز ىرمون الكورتيزول بالدم بين القياسات الخمسة ( قبل جيد
المنافسة  ،بعد نياية الفترة االولى  ،الفترة الثانية  ،الفترة الثالثة  ،الفترة الرابعة (نياية المباراة) )  ،إذ بمغت قيمة

( )Fالمحسوبة ( )43.04والقيمة الجدولية بمغت ( )2.63عند مستوى داللة ( )1.15وبدرجة حرية (، )36 ، 4
وبما أن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية لذلك توجد فروق معنوية بين القياسات ولم يقف الباحث عند

ىذا الحد انما تعدى الى بيان الفروق بين القياسات الخمسة لجيد المباراة وذلك من خالل استخدمو الختبار

( )Benferroniلممقارنات البعدية  ....وكما في الجدول ( )3الذي يبين نتائجو .
جدول ()4

يبين قيمة اقل فرق معنوي ( )Benferroniلمستوى تركيز ىرمون الكورتزول قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة
(االولى – الثانية – الثالثة – الرابعة)
المتغيرات

القياس

االوساط الحسابية

فرق

االوساط

مستوى الداللة

الحسابية

هرمون الكورتيزول

)Cortisol(ug/dl

قبل الجهد -بعد الفترة 1

25.74 - 09.70

6.03

1

قبل الجهد – بعد الفترة 2

29.99 -09.70

01.38

1

قبل الجهد – بعد الفترة 3

25.67 - 09.70

6.16

1

قبل الجهد – بعد الفترة 4

28.24 - 09.70

8.63

1

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 2

29.99 - 25.74

*4.250

0.014

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 3

25.67 - 25.74

0.07

1

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 4

28.24 - 25.74

*2.500

0.015

بعد الفترة  – 2بعد الفترة 3

25.67 - 29.99

*4.320

0

بعد الفترة  –2بعد الفترة 4

28.24 - 29.99

1.75

0.341

بعد الفترة  – 3بعد الفترة 4

28.24 - 25.67

2.570

0.262

يبين الجدول ( )4قيم الفروق في االوساط الحسابية لمستوى تركيز ىرمون الكورتيزول بالدم ولمقياس قبل الجيد
وبعد نياية الفترات االربعة لجيد المنافسة  ،اذ بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية بين القياس قبل الجيد

وبعد نياية الفترة (االولى-الثانية-الثالثة-الرابعة) عمى التوالي ( )8.63 ، 6.16 ، 01.38 ، 6.03وىذا يدل
عمى وجود فروقا معنوية بين القياس قبل الجيد وبعد نياية الفترات االربعة لجيد المنافسة  ،اما بالنسبة لقياس بعد

نياية الفترة االولى وبعد نياية الفترة (الثانية-الثالثة-الرابعة) فقد بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية (4.251
 ) 2.511 ، 1.17 ،وىذا يدل عمى وجود فروقا معنوية في االوساط الحسابية بين القياس بعد نياية الفترة االولى
وبعد نياية الفترة (الثانية والرابعة) ولصالح الفترة الثانية والرابعة  ،وال توجد فروق معنوية بين القياس بعد نياية
الفترة االولى ونياية الفترة الثالثة  ،وقد كانت قيم الفروق في االوساط الحسابية لمقياس بعد نياية الفترة الثانية وبعد

نياية الفترة (الثالثة والرابعة) عمى التوالي ( )0.75 ، 4.321مما يدل عمى وجود فروقا معنوية بين القياس بعد
نياية الفترة الثانية وبعد نياية الفترة (الثالثة) ولصالح الفترة الثانية ولم تكن ىنالك فروق معنوية مع القياس بعد

نياية الفترة الرابعة  ،اما بالنسبة لفروق االوساط الحسابية بعد نياية الفترة الثالثة وبعد نياية الفترة (الرابعة) فقد

كانت ( )2.751وىذا يدل عمى عدم وجود فروقا معنوية بين القياسين .
جدول ()5

يبين قيمة  Fالمحسوبة لمستوى تركيز ىرمون االنسولين قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة (االولى – الثانية –
الثالثة – الرابعة)

المتغيرات

مصدر التباين

هرمون االنسولين

بين المجموعات

)Insulin IRI(ug/dl

مجموع

المربعات
592.597

درجة

الحرية
4

متوسط

المربعات

قيمة F

مستوى

المحسوبة

الداللة

145.582

0

148.149

يبين الجدول (  ) 5قيمة ( )Fالمحسوبة لمستوى تركيز ىرمون االنسولين بالدم بين القياسات الخمسة ( قبل جيد
المنافسة  ،بعد نياية الفترة االولى  ،الف ترة الثانية  ،الفترة الثالثة  ،الفترة الرابعة (نياية المباراة) )  ،إذ بمغت قيمة

( )Fالمحسوبة ( )045.582والقيمة الجدولية بمغت ( )2.63عند مستوى داللة ( )1.15وبدرجة حرية (– 4
 ، )36وبما أن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية لذلك توجد فروق معنوية بين القياسات ولم يقف الباحث
عند ىذا الحد انما تعدى الى بيان الفروق بين القياسات الخمسة لجيد المباراة وذلك من خالل استخدمو الختبار

( )Benferroniلممقارنات البعدية  ....وكما في الجدول ( )6الذي يبين نتائجو

جدول ()6
يبين قيمة اقل فرق معنوي ( )Benferroniلمستوى تركيز ىرمون االنسولين قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة
(االولى – الثانية – الثالثة – الرابعة)

المتغيرات

هرمون االنسولين

)Insulin IRI(ug/dl

القياس

االوساط الحسابية

فرق االوساط

مستوى

قبل الجهد -بعد الفترة 1

12.82 -17.16

*4.340

0

قبل الجهد – بعد الفترة 2

9.57 -17.16

*7.590

0

قبل الجهد – بعد الفترة 3

19.51 -17.16

*2.350

0.006

قبل الجهد – بعد الفترة 4

15.31 - 17.16

1.85

0.06

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 2

9.57 -12.82

*3.250

0.001

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 3

19.51 - 12.82

*6.690

0

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 4

15.31 - 12.82

*2.490

0.001

بعد الفترة  – 2بعد الفترة 3

19.51- 9.57

*9.940

0

بعد الفترة  –2بعد الفترة 4

15.31 - 9.57

*5.740

0

بعد الفترة  – 3بعد الفترة 4

15.31- 19.51

*4.200

0

الحسابية

الداللة

يبين الجدول ( )6قيم الفروق في االوساط الحسابية لمستوى تركيز ىرمون االنسولين بالدم ولمقياس قبل الجيد
وبعد نياية الفترات االربعة لجيد المنافسة  ،اذ بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية بين القياس قبل الجيد

وبعد نياية الفترة (االولى-الثانية-الثالثة-الرابعة) عمى التوالي ( )0.85 ، 2.351 ، 7.591 ، 4.341وىذا يدل
عمى وجود فروقا معنوية بين القياس قبل الجيد وبعد نياية الفترة (االولى والثانية والثالثة) ولصالح قبل الجيد مع

الفترة (االولى والثانية) ولمقياس مع الفترة الثالثة لصالح الفترة الثالثة لجيد المنافسة ولم تكن ىنالك فروق معنوية
بين القياس قبل الجيد والفترة الرابعة  ،اما بالنسبة لقياس بعد نياية الفترة االولى وبعد نياية الفترة (الثانية-الثالثة-

الرابعة) فقد بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية ( ) 2.491 ، 6.691 ، 3.251وىذا يدل عمى وجود فروقا
معنوية في االوساط الحسابية بين القياس بعد نياية الفترة االولى وبعد نياية الفترة (الثانية والثالثة والرابعة)
ولصالح الفترة االولى والثالثة والرابعة  ،وقد كانت قيم الفروق في االوساط الحسابية لمقياس بعد نياية الفترة الثانية

وبعد نياية الفترة (الثالثة والرابعة) عمى التوالي (  )5.741 ، 9.941مما يدل عمى وجود فروقا معنوية بين
القياس بعد نياية الفترة الثانية وبعد نياية الفترة (الثالثة والرابعة) ولصالح الفترة الثالثة والرابعة  ،اما بالنسبة لفروق
االوساط الحسابية بعد نياية الفترة الثالثة وبعد نياية الفترة (الرابعة) فقد كانت ( )4.211وىذا يدل عمى وجود

فروقا معنوية ولصالح الفترة الثالثة .

جدول ()7
يبين قيمة  Fالمحسوبة لتركيز حامض الالكتيك قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة (االولى – الثانية – الثالثة
– الرابعة)

بين

ي

الجدول (
 ) 7قيمة
()F

المحسوبة

المتغيرات
حامض الالكتيك

Lactic (m/ml

مجموع

مصدر

المربعات

التباين

درجة

الحرية

متوسط

قيمة F

المربعات المحسوبة

مستوى
الداللة

بين

المجموعات

)acid

710.445
276.695

4

0

69.174

لتركيز حامض الالكتيك بالدم بين القياسات الخمسة ( قبل جيد المنافسة  ،بعد نياية الفترة االولى  ،الفترة الثانية
 ،الفترة الثالثة  ،الفترة الرابعة (نياية المباراة) )  ،إذ بمغت قيمة ( )Fالمحسوبة ( )701.445والقيمة الجدولية

بمغت ( )2.63عند مستوى داللة ( )1.15وبدرجة حرية ( ، )36 – 4وبما أن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة
الجدولية لذلك توجد فروق معنوية بين القياسات ولم يقف الباحث عند ىذا الحد انما تعدى الى بيان الفروق بين

القياسات الخمسة لجيد المباراة وذلك من خالل استخدمو الختبار ( )Benferroniلممقارنات البعدية  ....وكما
في الجدول ( )8الذي يبين نتائجو
جدول ()8

يبين قيمة اقل فرق معنوي ( )Benferroniلتركيز حامض الالكتيك قبل الجيد وبعد نياية فترات المباراة (االولى
– الثانية – الثالثة – الرابعة)

المتغيرات

حامض الالكتيك

Lactic (m/ml
acid

القياس

االوساط الحسابية

فرق االوساط

مستوى

قبل الجهد -بعد الفترة 1

6.70 -1.5

*5.210

0

قبل الجهد – بعد الفترة 2

7.73 – 0.5

*6.230

0

قبل الجهد – بعد الفترة 3

6.87 – 0.5

*5.370

0

قبل الجهد – بعد الفترة 4

7.8 – 0.5

*6.300

0

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 2

7.73 - 6.70

*1.020

0.001

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 3

6.87 - 6.70

1.160

1

بعد الفترة  – 1بعد الفترة 4

7.8 - 6.70

*1.090

0

بعد الفترة  – 2بعد الفترة 3

6.87 – 7.73

*1.860

0

بعد الفترة  –2بعد الفترة 4

7.8 -7.73

1.070

1

بعد الفترة  – 3بعد الفترة 4

7.8 -6.87

*1.930

0.003

الحسابية

الداللة

يبين الجدول ( ) 8قيم الفروق في االوساط الحسابية لتركيز حامض الالكتيك بالدم ولمقياس قبل الجيد وبعد نياية
الفترات االربعة لجيد المنافسة  ،اذ بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية بين القياس قبل الجيد وبعد نياية

الفترة (االولى-الثانية-الثالثة-الرابعة) عمى التوالي ( )6.311 ، 5.371 ، 6.231 ، 5.201وىذا يدل عمى

وجود فروقا معنوية بين القياس قبل الجيد وبعد نياية الفترة (االولى والثانية والثالثة والرابعة) لجيد المنافسة
ولصالح القياس بعد نياية الفترة (االولى والثانية والثالثة والرابعة)  ،اما بالنسبة لقياس بعد نياية الفترة االولى وبعد

نياية الفترة (الثانية-الثالثة-الرابعة) فقد بمغت قيم الفروق في االوساط الحسابية ()0.191 ، 1.061 ، 0.121

وىذا يدل عمى وجود فروقا معنوية في ا الوساط الحسابية بين القياس بعد نياية الفترة االولى وبعد نياية الفترة
(الثانية والرابعة) ولصالح الفترة الثانية والرابعة  ،وال توجد فروق معنوية بين القياس بعد نياية الفترة االولى ونياية

الفترة الثالثة  ،وقد كانت قيم الفروق في االوساط الحسابية لمقياس بعد نياية الفترة الثانية وبعد نياية الفترة (الثالثة
والرابعة) عمى التوالي ( )1.171 ، 1.861مما يدل عمى وجود فروقا معنوية بين القياس بعد نياية الفترة الثانية
وبعد نياية الفترة (الثالثة) ولصالح الفترة الثانية ولم تكن ىنالك فروق معنوية مع القياس بعد نياية الفترة الرابعة ،

اما بالنسبة لفروق االوساط الحسابية بعد نياية الفترة الثالثة وبعد نياية الفترة (الرابعة) فقد كانت ( )1.931وىذا
يدل عمى وجود فروقا معنوية ولصالح الفترة الرابعة وىي (نياية المباراة جيد المنافسة) .
 2-4مناقشة النتائج .
يبين الجدول ( )4،3ان ىنالك فروقا وتباين تباين في قيم مستوى تركيز ىرمون الكورتيزول بالدم قبل الجيد وبعد
فترات المباراة االربعة لجيد مباراة كرة السمة  ،ويرى الباحث ان الغدة الكظرية (فوق الكموية) تفرز انواع متعددة

من اليرمونات من يفرز من نخاع الغدة وىو ىرمون االدرينالين ومنيا يفرز من قشرة الغدة وىو ىرمون
الكورتيزول الذي يعمل بشكل رئيسي عمى توفير سكر الكموكوز سواء كان من مصادر كاربوىيدراتية او غير
كاربوىيدراتية وىذا يعني ان خالل الجيد البدني ولغرض توفير الطاقة الالزمة لمعمل العضمي فان الجسم يستيمك

الكاليكوجين المخزون في العضالت والكبد عمى ىيئة سكر الكموكوز وبذلك فان نسبة سكر الكموكوز سوف
تنخفض بشكل ممحوظ  ،وىنا يبدا عمل ىرمون الكورتيزول في توفير سكر الكموكوز من مصادر غير
كاربوىيدراتية لجيد المنافسة الذي يفرض عمى الالعب جيدا بدنيا يؤدي الى حدوث مثل ىذه االستجابة لالجيزة

الفسيولوجية ومنيا استجابة الغدد الصم في افراز اليرمونات ومنيا ىرمون الكورتيزول الذي كان لو الدور الرئيسي
في عممية زيادة مستوى سكر الكموكوز في العضالت العاممة وكذلك الجياز العصبي المركزي وىذا ما تتطمبو

عممية التوافق العضمي العصبي اثناء الجيد البدني ( ان زيادة تركيز مستوى الكورتيزول يؤدي الى زيادة مستوى
سكر الكموكوز في الدم  ،اذ ان الجياز العصبي ىو اول من يتغذى عمى الكموكوز لذا فيو اليرمون الذي يوفر

الكموكوز لممخ خالل الجيد البدني وىو ذو فائدة كبيرة)

()8

اما عن سبب التباين بين فترات المباراة االربعة فيذا

 - 9جثار رحًٛح انكعث : ٙاالضص انفطٕٛنٕجٛح ٔانكًٛٛائٛح نهرذرٚة انرٚاض ، ٙانذٔحح  ، 2001 ،صـ281ـــ

يرتبط عن الطريقة التي تتبعيا الخاليا النتاج الطاقة (ىوائي -الىوائي) فعندما تتخذ الخاليا المسالك الالىوائية
فان ذلك يؤدي الى زيادة نشاط اليرمون تبعا لنقص السكر الستيالكو كطاقة اما عندما يكون العمل ىوائيا فان

نسبة سكر الكموكوز تكون ضمن الحدود الطبيعية الن المصادر الغير كاربوىيدراتية توفر كميات كافية منو في
الدم االمر الذي يقمل من نشاط اليرمون  ،وىنا تجدر االشارة الى ان اعمى مستوى لتركيز اليرمون ىو كان بعد

انتياء الفترة الثانية وكما في الشكل ( )6اذ نجد ان مستوى التركيز لالستجابة اليرمونية لمجيد البدني كانت

مرتفعة في الفترة االولى والثانية بعدىا حدث انخفاض في مستوى التركيز في الفترة الثالثة ثم االرتفاع في الفترة
الرابعة والذي كان مستواه بنسبة قريبة من الفترة االولى وىذا يدل عمى ان الالعب كان مييئا نفسيا وبدنيا ومياريا

لمعمل العضمي (في حالة االستعداد نفسيا لمجيد البدني أي المنافسة يزداد الكورتيزول والسبب ليس نتيجة لزيادة
نسبة السكر بالدم وقمتو وانما المتوقع حدوث انخفاض حاد في نسبة السكر لذا يفرز اليرمون تحسبا لمنع

االنخفاض  ،لذا اليوجد انخفاض الى الصفر في نسبة السكر مادام ىنالك ىرمون الكورتيزول لذا فيو يعد عامل

مساعد ومنظم لعمل اليرمونات)( ، )9اي ان الجيد البدني في الفترتين االولى والثانية ىو ذو شدة عالية وبالنظام
الالىوائي الخالص والذي يتناسب طرديا مع زيادة مستوى اليرمون الذي يعمل عمى تحمل الكاليكوجين من الكبد

لتوفير سكر الكموكوز (يزداد ىرمون الكورتيزول خالل االنشطة الرياضية العنيفة اذ يعمل عمى سرعة التمثيل

الغذائي لمصدر الطاقة)

()01

فضال عمى ان اليرمون يصنف ضمن االستجابات السريعة لالستجابة اليرمونية

لمجيد البدني وىذا يتفق مع (ابراىيم سالم السكار()0998ان ىرمون الكورتيزول ىو من االستجابات السريعة

لمجيد البدني والذي يعادل  %71-51من الحد االقصى الستيالك االوكسجين  ،اذ ان زيادة الجيد البدني تؤدي
الى زيادة مستوى الكورتيزول في الشدة المتوسطة والعالية وتكون ىذه االستجابة في الدقائق االولى من بداية اداء

الجيد البدني)

()00

وعند مالحظة مستوى تركيز اليرمون بعد نياية جيد المنافسة نجده في مستوى اعمى من

الفترات ا الولى والثالثة وىذا يدل عمى ان جيد المنافسة في الفترة الرابعة ىو قريب من الفترة الثانية كونيا الفترة
التي تحسم المباراة لذا يتطمب من الالعب اداء جيد بدني ومقاومة التعب اعمى من اجل المحافظة عمى النتيجة

واالداء البدني وىذا يتناسب طردي مع نسبة تركيز اليرمون التي نجده مرتفعة وتتناسب مع جيد المنافسة (ان

الجيد البدني يزيد من مستوى تركيز الكورتيزول في بالزما الدم وتبقى ىذه الزيادة لمدة  2ساعة بعد الجيد
()02

البدني)

ومن ىنا نجد ان جيد المنافسة اثر في مستوى تركيز ىرمون الكورتيزول بالدم (يعتبر الكورتيزول

اليرمون الرئيسي الذي يفرز استجابة لمتعرض الي اجياد ))Stress

()03

.

ويبين الجدول ( ) 6-5ان ىنالك فروقا معنوية وتباين في قيم مستوى تركيز ىرمون االنسولين بالدم قبل الجيد
وبعد فترات المباراة االربعة  ،ويفسر الباحث ان سبب ىذه الفروق ىو بطبيعة الحال ناتج عن الجيد البدني

ْ - 8اشى عذَاٌ انكٛالَ: ٙفطٕٛنٕجٛا انجٓذ انثذَٔ ٙانرذرٚثاخ انرٚاضٛح  ،عًاٌ  ،دار حُ ، 2005 ، ٍٛصـ425
 - 10ضًٛعح خهٛم يحًذ  :يصذر ضثق ركرِ  ، 2009 ،صـ384
 - 11اتراْٛى ضانى انطكار ٔاخرٌٔ  :يٕضٕعح فطٕٛنٕجٛا يطاتقاخ انًضًار  ،انقاْرج  ،ط ، 1889 ، 1صـ115ــــ
 - 12جثار رحًٛح انكعث : ٙيصذر ضثق ركرج  ، 2001 ،صـ281ــــ
 - 13ضعذ انذ ٍٚيحًذ انًكأ٘  :فطٕٛنٕجٛا انغذد انصًاء ٔانٓريَٕاخ  ،االضكُذرٚح  ،ط ، 2000 ، 1صـ334ــــ

لممناف سة والذي ادى الى حدوث الفروق المعنوية اذ نجد ان مستوى تركيز اليرمون اخذ باالنخفاض بين فترات

المباراة  ،اذ ان عمل ىرمون االنسولين ىو الدخال سكر الكموكوز الى داخل الخمية العضمية عبر جدرانيا من

اجل االداء العضمي الذي يتطمب توفير نسب عالية من سكر الكموكوز والتي يتم توفيرىا عن طريق ىرمون
الكورتيزول لذا نجد ان عمل ىرموني الكورتيزول واالنسولين مترابط في الزيادة بداية الجيد البدني ثم يبدا
االنسولين باالنخفاض بعد االنخفاض في نسبة سكر الكموكوز بالدم مع محافظة الكوتيزول عمى مستواه بالزيادة

لكي يتم توفير النقص الحاصل من سكر الكموكوز من مصادر غير كاربوىيدراتية الداء العمل العضمي لذا فان
عمل اليرمونين يتم بشكل طردي مما ادى الى وجود التباين في افراز اليرمونات  ،لذا يعد ىرمون االنسولين

ضمن االستجابات اليرمونية المتاخرة لمجيد البدني وان عممو ىو في داخل الخمية وليس خارجيا  ،وىذا ما اكده

(جبار رحيمة () 2117في ان ىرمون االنسولين يزداد في بداية الجيد البدني وعند االستمرار بو يقل تدريجيا
ويالحظ ان مستواه يقل بنسبة  %51بعد اداء الجيد البدني الذي يستمر لمدة ( )3-2ساعات وال يعود الى
مستواه الطبيعي الى بعد مرور اكثر من ساعة بعد نياية الجيد البدني)

()04

 ،وىذا يتفق مع لعبة كرة السمة التي

يصل وقتيا الى الساعتين من االداء البدني ذو الشدة العالية وبالنظام الالىوائي الالكتيكي  ،ونجد ان ىنالك

تباين في انخفاض مستوى التركيز لميرمون بين فترات المباراة االربعة وكما موضح بالشكل ( )7اذ نجد ان اقل

مس توى لالنخفاض كان ايضا في الفترة الثانية وىذا يتفق مع نتائج زيادة التركيز ليرمون الكورتيزول الذي وصل
الى اعمى مستوياتو في نفس الفترة وىذا يدل عمى االداء البدني العالي خالل ىذه الفترة ويؤكد لنا ان عمل

اليرمونين في االستجابة وفي عممية التمثيل الغذائي  ،ان انخفاض مستوى االنسولين خالل الجيد البدني في الدم
نتيجة قمة اف ارزه من البنكرياس وزيادة انتقال االنسولين من الدم الى العضالت العاممة بسبب سريان الدم بكميات

كبيرة الى العضالت العاممة خالل الجيد البدني مما يؤدي الى قمة الدم الواصل الى الكبد والذي بدوره يقمل من

نس بة االنسولين بيا وبالتالي فان سكر الكموكوز الخارج من الكبد ال يواجو أي تعامل مع االنسولين وبذلك
يستطيع الكبد امداد العضالت بما تحتاجو من انسولين خالل الجيد البدني  ،ومو ىنا نجد ان الجيد البدني

لممنافسة اثر وبصورة واضحة عمى قدرة االنسولين في توفير سكر الكموكوز الى العضالت العاممة من خالل
انخفاض نسبة تركيزه في الدم وىي من االستجابات اليرمونية لالنسولين (شكل ( )8ينظم االنسولين نقل سكر
الكموكوز من الدم الى االنسجة خالل االنشطة الرياضية ويزيد من مخزون الكموكوز ويعوض المستيمك منو اثناء
()05

النشاط الرياضي)

وىذا من متطمبات لعبة كرة السمة اذ ان اساس العمل ىو السكريات في انتاج الطاقة

وخصوصا لمجياز العصبي المركزي الذي يعتبر االساس في عمل العبي كرة السمة كونيا لعبة تحسم بالثواني

وبأخطاء المنافس .

 - 14جثار رحًٛح انكعث : ٙيصذر ضثق ركرِ  ، 2001 ،صـ303ـــ .
 - 15ضًٛعح خهٛم يحًذ  :يصذر ضثق ركرِ  ، 2009 ،صـ401ـــ .

ويبين الجدول ( )8-7ان ىنالك فروقا معنوية وتباين في قيم تركيز حامض الالكتيك بالدم قبل الجيد وبعد فترات

المباراة االربعة  ،ويرى الباحث ان سبب زيادة تركيز حامض الالكتيك ىو ناتج بطبيعة الحال عن الجيد البدني

لممنافسة والذي ادى الى تحويل البايروفيك الى حامض الالكتيك بعد سمسمة من التفاعالت الكيميائية بعدم كفاية

االوكسجين وىي اساس العم ل النتاج الطاقة في لعبة كرة السمة  ،وان زيادة تركيز الالكتيك تسبب التعب لدى
الالعب من خالل تحمل االجيزة الفسيولوجية في الجسم لالداء البدني ذو الشدة العالية ولفترة من الجيد ليست
بالقميمة والتي تستمر لمدة ساعتان من االداء الدفاعي واليجومي المتقن وما يتطمبو ىذا االداء من سرعة
االستجابة والتوافق العضمي العصبي فضال عمى التعديل في قوانين المعبة والتي حتمت عمى الالعب من زيادة

سرعة االداء اثناء المنافسة وىذا كمو يؤدي الى زيادة تركيز حامض الالكتيك بالدم (أن تراكم حامض الالكتيك

يعطي إشارة واضحة عن شدة حمل التمرينات التي يؤدييا الرياضي  ،فكمما كانت نسبة الحامض عالية كمما
كانت الشدة عالية والعكس صحيح)

()06

وىذا ما اكده ايضا (ريسان خريبط مجيد ()2112ان شدة المباراة القصوى

وتكرار الميارات والتحركات الكثيرة والسريعة خالل المباراة لمرات عديدة قد ادت الى زيادة مستوى حامض

الالكتيك بالدم نتيجة اتمام عممية الجمكزة الالىوائية النتاج الطاقة)

()07

وىذا يؤكد لنا التباين في مستوى تركيز

حامض الالكتيك بين فترات المباراة االربعة (شكل  )9والذي نجده في اعمى ارتفاع لو في الفترة الرابعة اي بعد

انتياء المباراة وىذه من االمور الطبيعية اذ ان ارتفاع الجيد يؤدي الى ارتفاع نسبة تركيز حامض الالكتيك
وزيادتو تعمل عمى زيادة حموضة الدم االمر الذي يؤدي الى حدوث تغير في ميكانزمية العضالت العاممة مما
يؤدي الشعور بالتعب  ،ونجد ايضا ان مستواه ليس بالقميل في الفترة الثانية وىذا يدل عمى ارتباط النتائج فيما

بينيا في االستجابة اليرمونية ومستوى تركيز اليرمونات وتركيز حامض الالكتيك في ىذه الفترة بالذات التي تشير
الى ارتفاع جيد المنافسة كونيا في بداية االداء البدني لممنافسة وىنا يكون الالعب مييئا بدنيا ونفسيا ومياريا

وفسيولوجيا لالداء البدني  ،وىذا يدل عمى ان ىنالك ارتباط في عمل ىرموني الكورتزول واالنسولين مع حامض
الالكتيك اذ يتناسب طرديا مع زيادة مستوى الكورتزول وعكسيا مع انخفاض مستوى االنسولين بالدم (ان نقص
()08

االنسولين بالدم يسبب زيادة تكوين حامض الالكتيك)

ومن ىنا نستنتج ان جيد المنافس اثر وبشكل مباشر

عمى تركيز حامض الالكتيك بالدم ولجميع فترات المباراة وىذا يتفق مع دراسة (فالح حسن عبد اهلل)

()09

في ان

ىنالك تاثير لجيدي المنافسة عمى نسبة تركيز حامض الالكتيك بالدم بين االشواط وبين فترات المباراة االربعة .

ان جيد المنافسة لو تاثير عمى مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين وحامض الالكتيك بالدم لدى

العبي كرة السمة الشباب  ،وىذا ما يحقق فروض البحث .

2- Hultman E and Sahlin K. Acid-base balance during exercise. Exercise and Sport Science Reviews ,1980, p 41-128 - 16
 - 11رٚطاٌ خرٚثظ يجٛذ  ،عه ٙذرك : ٙفطٕٛنٕجٛا انرٚاضح  ،جايعح تغذاد  ، 2002 ،صـ939ـــ .
 - 19ضعذ انذ ٍٚيحًذ انًكأ٘  :يصذر ضثق ركرِ  ، 2000 ،صـ302ــــ .
 - 18فالح حطٍ عثذ هللا  :ذاشٛر جٓذ٘ انًُافطح ف ٙتعض انًرغٛراخ انفطٕٛنٕجٛح نالعث ٙكرج انطهح  ،يجهح يٛطاٌ نذراضاخ ٔتحٕز انررتٛح انرٚاضٛح ،
2011

شكل ( )6يوضح االوساط الحسابية لمستوى تركيز ىرمون االكورتزول ولجيد المنافسة

شكل ( )7يوضح األوساط الحسابية لمستوى تركيز ىرمون األنسولين ولجيد المنافسة

شكل ( )8يبين االرتفاع في سكر الكموكوز واالنخفاض في مستوى االنسولين اثناء الجيد البدني

شكل ( )9يوضح االوساط الحسابية لتركيز حامض الالكتيك ولجيد المنافسة

-5

االستنتاجات والتوصيات

 1-5االستنتاجات

بعد استخالص النتائج توصل الباحث الى عدة استنتاجات وكما يأتي .

-0

ان جيد المنافسة كان لو تأثير واضح وبشكل مباشر في مستوى تركيز ىرموني الكورتيزول واالنسولين

وحامض الالكتيك بالدم لالعبي كرة السمة .

جيد المنافسة كان تاثيره بشكل متباين بين فترات المبا ارة االربعة في نسبة تركيز اليرمونات وحامض

-2

الالكتيك بالدم

-3

ان افضل فترة في االستجابة اليرمونية خالل جيد المنافسة ىي الفترة الثانية التي كان مستوى التركيز

-4

كان مستوى تركيز حامض الالكتيك بالدم اعمى في الفترة الرابعة (بعد نياية المباراة)

اليرموني عالي مقارنتا مع الفترات االخرى .

-5ان استجابة ىرمون الكورتزول لجيد المنافسة كان سريعا لذا فيو من االستجابات اليرمونية السريعة لمجيد
البدني  ،في حين نجد ان استجابة االنسولين كانت متأخرة لجيد المنافسة .

 2-5التوصيات
-0

ضرورة اجراء دراسات عن استجابة الجسم اليرمونية لالحمال البدنية مختمفة الشدة

-2

يجب اجراء دراسات وبحوث اليجاد العالقة بين كل لعبة من االلعاب الفردية والفرقية مع نشاط الجياز

-3

اجراء دراسات عمى استجابات ىرمونية اخرى وفئات عمرية مختمفة

-4

اعتماد النتائج من قبل المدربين والعاممين في مجال لعبة كرة السمة كونيا ليا اىمية في تطوير االداء

-5

اجراء الفحوصات المختبرية الدورية لمتغيرات فسمجية اخرى من اجل البناء الصحيح لممناىج التدريبية

اليرموني

البدني كونيا مؤشرات حقيقية عن تاثير جيد المنافسة عمى المتغيرات الفسمجية .
واالرتقاء بمستوى االداء لالعبي كرة السمة .
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