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Abstract
Identified the research problem stating that the oxygen exercises prepared by the two
researchers have an effect on improving psychological compatibility, functional and
chemical indicators, and basic basketball skills for young players? Through it, the
researcher set the objectives of this study in terms of first: identifying the tribal and
dimensional differences between the level of psychological adjustment، oxygen susceptibility,
functional indicators، beta-endorphin and basic skills in basketball for the junior category
for the experimental and control samples, and secondly: identifying the dimensional
differences in psychological adjustment, oxygen susceptibility, functional indicators and
beta-endorphin And the basic skills of basketball for the junior category between the
experimental and control samples, using the statistical methods of the program spss shows
the result of the first goal. It appeared that the level of statistical significance for all
variables is less than (0.05), which indicates that there are significant differences between
the results of these pre and post tests and in favor of the post tests. As for the result of the
second goal, it also appears that its level of statistical significance is smaller from (0.05),
which indicates that there are significant differences between the results of these pre and
post tests in the previous tests and in favor of the post tests.
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التمرينات األكوسجينننة كوتأثنرها على التوافق النفجي كوبعض المؤشرات الوظنفنة كوترسنز البنتا
اندكورفنن كوالمهارات األاسااسنة لالعبي فريق الكرخ بكرة الجلة للناشئنن
جوالن حجنن
الباحثة ،وزارة التعليم العالي ،العراق

الملخص
حددت مشكلة البحث تنص على إن التمرينات األوسجيينية المعدة من قبل الباحثتان لها تأثير على تحجن التوافق النفجي
والمؤشرات الوظيفية والكيميائية والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لالعبين الناشئين ؟ ومن خاللها حدد الباحثة االهداف لهذه
الدرااسة بميلي اوالً :التعرف على الفروق القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات
الوظيفية والبيتا أندوروفين والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لفئة الناشئين للعينتين التيريبية والضابطة ،وثانيا ً :التعرف على
الفروق البعدية في التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا أندوروفين والمهارات األاسااسية بكرة
الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطة ،وبااستخدام الواسائل االحصائية لبرنامج  spssتبين نتيية الهدف األول
ظهر أن مجتوى الداللة االحصائية ليميع المتغيرات هي أصغر من ( )0.05مما يدل على أن هناك فروق معنوية بين نتائج
هذه االختيارات القبلية والبعدية ولصاح االختيارات البعدية،.اما نتيية الهدف الثاني تبين سما ظهر أن مجتوى الداللة
االحصائية لها هي أصغر من ( )0.05مما يدل على وجود فروق معنوية بين نتائج هذه االختيارات القبلية والبعدية في
االختيارات الجابقة ولصالح االختيارات البعدية.
الكلمات المفتاحنة :التمرينات األوسجيينية ،التوافق النفجي ،البيتا اندورفين.
المقدمة:
االاستفادة من تيارب الميتمعات وتتبع أاسباب تقدمهما الرياضي وتحقيقها االنيازات الرياضية والمجتند إلى منهيية
البحث العلمي والتي تعد القاعدة األاسااسية لالنطالق نحو حل لكل المشاسل التي يعاني منها الالعبين والعاملين في حقل
التدريب وهذا يتطلب بذل جهود ااستثنائية في نظرية وتطبيق علم التدريب الرياضي والعلوم المرتبطة به
(التكريتي،2002،ص.)44
ومنها علم التدريب الرياضي والتعلم الحرسي وعلم البيولوجيا واالختيارات والقياس وبذل جهود ااستثنائية ليس فقط
في قمة الهرم الرياضي المتمثل في فرق المتقدمين بل االهتمام بالفئات العمرية والذين يعدون قاعدة النياح من خالل
اإلعداد الجليم والمبرمج منذ الصغر ،حيث أن الواقع أثبت أن سثير الرياضيين وصلوا إلى مجتوى اعتالء منصات الفوز
والحصول على المراسز المتقدمة أقليميا وقاريا وعالميا من الذين تم إعدادهم واالهتمام بهم منذ الصغر
(الخولي1976 ،ص.)74
وهذا يتطلب سيفية اختيار التمارين التي تحجن المجتوى وتؤثر على اليانب النفجي من خالل ،اسجاب الرياضي
التوازن المنجق بين الكائن وما يحيط به ،بحيث تعمل سل الوظائف التي تحافظ على ااستمرارية الكائن بشكل
اسوي.فالتغيرات في الجلوك التي يقتضيها إشباع الحاجات ومواجهته المتطلبات حتى يجتطيع الفرد أن يقيم عالقة منجقة مع
البيئة .وهو ينطبق على االحمال الخارجية والمنافجات التي يخوضونها (محمد2005 ،ص.)71
وهذا مادعى الباحثة تناول التمرينات األوسجيينية ومدى تأثيرها على تحجن التوافق النفجي وتطوير المؤشرات
الوظيفية والمهارية وهرمون البيتا اندورفين لدى عينة البحث في لعبة سرة الجلة ( رشدي.2004 ،ص.) 19
ومن هنا تكمن أهمية البحث والحاجه إليه بالكشف عن تأثير التمرينات التي أعدتها الباحثة لتحجن القابلية
األوسجيين ة على التوافق النفجي لشخصية الرياضيين والتي ترتبط باليانب الصحي مما لها دور في تحجين المجتوى
الوظيفي والكيميائي للنوأقل العصبية والمهاري.
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مشكلة البحث:
إن التوقف عن تحجن األداء رغم التدريب المنتظم يتطلب البحث ان أاسبابه بصورة علمية ولذا ارتأت الباحثة من
خالل خبرتهم في الميال الرياضي ومتابعتهم لعينة البحث فئة الناشئين مما تطلب إعداد تمرينات أوسجيينية تتنااسب مع
الفئة العمرية التي تم اختيارها فضال عن االختيار للتمارين ضمن خصائص ومتطلبات اللعبة ومدى تأثير ذلك على تحجن
التوافق النفجي لشخصية الالعبين سون ذلك يؤثر على العالقات االجتماعية بين الرياضيين وإلى تفهم المجؤولية الرياضية
والتعامل بالقيم التربوية في حالة العبء الرياضي ال اسيما بين الالعبين والمنافجين أثناء الفوز والخجارة وهذا يزيد من
سذلك على تطوير المتغيرات التابعة التي تناولتها الباحثة والتي تعطي انطباعا على المزاج االييابي سلما ارتفع التحجن
الوظيفي وهذا ينعكس على األداء المهاري لهم (الجماك .1980،ص.)26
كولذا يمكن صناغة المشكلة بالجؤال اآلتي:
هل التمرينات األوسجيينية المعدة من قبل الباحثتان لها تأثير على تحجن التوافق النفجي والمؤشرات الوظيفية
والكيميائية والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لالعبين الناشئين ؟
أهداف البحث :يهدف البحث إلى مايلي:
 .1التعرف على الفروق القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا
أندوروفين والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لفئة الناشئين للعينتين التيريبية والضابطة.
 .2التعرف على الفروق البعدية في التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا أندوروفين
والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطة.
فركوض :تفترض الباحثة مايلي:
 .1وجود فروق في القبلية والبعدية بين مجتوى التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات الوظيفية والبيتا
أندوروفين والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لفئة الشابب للعينتين التيريبية والضابطة ولصالح االختيارات
والقيااسات البعدية.
 .2وجود فروق في االختيارات والقيااسات البعدية في مجتوى التوافق النفجي والقابلية األوسجيينة والمؤشرات
الوظيفية والبيتا أندوروفين والمهارات األاسااسية بكرة الجلة لفئة الناشئين بين العينتين التيريبية والضابطة
ولصالح الميموعة التيريبية.
 -1مياالت البحث
 الميال البشري :العبي نادي الكرخ بكرة الجلة فئة الناشئين. الميال الزماني :للفترة من  2021 / 4 /2إلى 2021 / 10 /3 الميال المكاني :ملعب وقاعة نادي الكرخ بكرة الجلة .عيادة التحليالت الكيميائية.....بغداد شارع الجعدون.-2الدرااسات النظرية
 1-2البنتا اندكورفنن:
وهو هرمون عصبي يتكون من 31حامض أمينيا ،ويعد موصال عصبيا ومن أهم مجكنات األلم التي تفرز طبيعيا
من اليجم في حالة الشعور باأللم (ااسماعيل. 1984،ص)27
 2-2التوافق النفجي:
مفهوم التوافق مأخوذ من مصطلح التكيف ،ذلك بعد ظهوره سمفهوم مجتمد بشكل أاسااسي من علم البيولوجي ،على
نحو ما حددته نظرية النشوء واالرتقاء ،يشير هذا المفهوم غالبا ً إلى َّ
أن الكائنات الحية تحاول أن توائم بين نفجها والعالم
الطبيعي ،الذي يعيشون فيه من أجل البقاء( .حمودات،1987،ص )94ويعرف التوافق النفجي بأنّه اتزان داخلي يحدث
لألفراد ،بحيث يكونوا راضيين عن أنفجهم متقبلين لها ،مع التحرر بشكل نجبي من التوتر والصراع الذي يرتبط باألحااسيس
الجلبية عن الذات ،من الممكن لحالة االتزان الداخلي أن يصاحبها التعامل اإلييابي مع الواقع والبيئة ( مال هللا  ،2013،ص
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 ) 56أنواع التوافق النفجي :التوافق الشخصي :هو أن يشعر الفرد بالراحة والجعادة والرضا عن نفجه ،يتم هذا من خالل
إشباع الحاجات األاسااسية ،أي الفطرية والمكتجبة والثانوية (عدنان.2016،ص )55التوافق االجتماعي :ال يمكن قياس
التوافق االجتماعي بكم العالقات االجتماعية مع اآلخرين ،بل نجبة نياح الشخص في اختيار الميموعة المنااسبة له ،أي
التي تنااسب الميول واالتياهات والقدرات والقيم الخاصة به ،بحيث ال يكون مجاير بشكل دائم أو متجلط أو مجتبداً برأيه
ضمن اليماعة التي ينتمي إليه ا .التوافق المهني :هو أن يقوم الفرد باالختيار المالئم للمهنة واالاستعداد لها (ضمد.2000 ،
ص.)82
-3منهينة البحث كوإجراءاته المنداننة:
 1-3منهج البحث:
"المنهج" هو الطريق المؤدي إلى الهدف أو الخيط الغير مرئي الذي يشد البحث من بدايته حتى النهاية بقصد
الوصول إلى نتائج معينه (عالوي (1975 ،وقد ااستخدمت الباحثة المنهج التيريبي لمالئمته حل مشكلة بحثها.
 2-3عننة البحث:
شملت عينة البحث ( )16ناشئا بكرة الجلة يمثلون نادي الكرخ الرياضي ومن المجيلين بالبطوالت الراسمية التي
يقيمها االتحاد العراقي لكرة الجلة  .سما قامت الباحثتان بإجراء التيانس في (الطول والوزن والعمر ومعدل التنفس ومعدل
ضربات القلب في الراحة ) سما في اليدول رقم ()1
جدكول رقم ( )1يوضح التيانس لعننة البحث
المتغيرات
العمر
الوزن
الطول
 HRضربات القلب بالراحة
 RRالتنفس بالراحة

الواسط الحجابي
14.17
59.21
170.11
72.12
22.57

االنحراف المعياري
1.03
8.71
7.34
2.76
1.86

معامل االختالف

ويبن اليدول أن معامل االختالف أقل من  %30وهو يشير إلى تيانس العينة
ثم تم تقجيم العينة بصورة عشوائية إلى قجمين:
 الميموعة األولى (التيريبية ) وضمت ( )8العبين الميموعة الثانية (الضابطة ) وضمت ( )8العبين 3-3كواسائل جمع المعلومات كواألجهزة كواالدكوات المجتخدمة:
لغرض تحقيق إجراءات البحث الميدانية فقد ااستعان الباحث بواسائل ليمع المعلومات والتي من خاللها يتمكن من
الحصول على البيانات وسما يلي:
 1-3-3كواسائل جمع المعلومات:
-1المصادر والمراجع العربية واالجنبية.
-2االختيارات والقياس
 -3شبكة المعلومات.
 2-3-3األجهزة كواالدكوات المجتخدمة في البحث:
 -1اسماعة طبية لقياس معدل ضربات القلب.
 -2جهاز قياس الضغط الدموي الشرياني ( زئبقي ).
 -3حااسوب نوع.
 Hp-4أقراص ليزرية ( )C.Dعدد .6
 -5اساعات توقيت عدد .4
 -6صافرة.
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 -7شريط قياس.
-8سرات اسلة.
 -9جهاز لقياس الجعة الحيوية.
 -10شواخص عدد(.)20
-11عدة تشخيصية لقياس البيتا اندورفين.
-12ااستمارة قياس التوافق النفجي.
 3-3-3القنااسات كواالتختنارات المجتخدمة في البحث:
أكوال :قناس المؤشرات الفجنولوجنة:
-1
-2
-3
-4
-5

عدد ضربات القلب.
 - HRالضغط الدموي الشرياني
 -DBPالضغط الدموي الشرياني
-SBPمعدل التنفس
الجعة الحيوية

ثاننا :االتختنارات البدننة:
اختيارات القابلية األوسجيينية:اختيار سوبر اليري  12دقيقة
ثالثا:اتختنارات مهارات سرة الجلة:
 -1اختيار الرمية الحرة ()Foul shot
 -2اختيار دقة التمرير بالدفع (التمريرة الصدرية)
 -3اختيار المحاورة (الطبطبة) Dribble
رابعا :االتختنار النفجنة(:اختيار التوافق النفجي):
اعتمدت الباحثة على مقياس التوافق النفجي الذي اعده عبد هللا هزاع الشافعي وطارق نزار الطالب والذي يشمل
على ثالثين عبارة نصفها اييابية ولنصف االخر اسلبية وتكون القيم العليا للمقياس ( )90درجة والصغرى ( )30درجة.
تخامجا :االتختنارات كوالقنااسات الكنمنائنة:
5-1البنتا اندكورفنن
 5-2االتختنارات القبلنة:
قامت الباحثة بإجراء االختيارات والقيااسات القبلية لعينة البحث خالل يومين أيام وحجب اآللية اآلتية:
أكوال :اليوم األول بتاريخ  2021/ 4/3تم إجراء االختيارات والقيااسات القبلية اختيار اليري (اختيار سوبر ) وقياس ترسيز
البيتا اندورفين والقيااسات الوظيفية
ثاننا :اليوم الثاني بتاريخ  2021 / 4/4تم إجراء اختيارات المهارات األاسااسية بكرة الجلة.
وقد تم إجراء القيااسات الكيميائية والوظيفية بعد أداء اليهد مباشرة ،في حين تم قياس االختيارات المهارية في
الراحة بعد إجراء احماء فقط والغاية من ذلك معرفة تأثير اليهد البدني األوسجييني على المتغيرات التابعة الوظيفية
والكيميائية ومدى قدرة األجهزة الحيوية على المحافظة على األداء الوظيفي ضمن الحدود الطبيعية.
5-3المتغنر التيريبي:
من خالل إطالع الباحثة على المصادر العلمية ومن خبراتهما في ميال سرة الجلة تم إعداد منهج يحتوي على
تمرينات تطور القابلية األوسجيينية وتتنااسب مع الفئة العمرية للناشئين وتتميز بالشدة المتواسطة وفوق المتواسطة وبطريقة
التدريب المجتمر والفتري المنخفض الشدة وتعتمد التمارين على االرساض فضال عن تطوير للمهارات األاسااسية بشكل
يتنااسب وقابليات الناشئة من الن احية العقلية والوظيفية والبدنية وقد تم البدء بتطبيق المتغير التيريبي بتاريخ 2021 / 4 / 5
وتنفيذ المتغير التيريبي في مرحلة اإلعداد العام سما سان الزمن المخصص للمتغير التيريبي  45-30دقيقة ولمدة  3وحدات
ااسبوعية ولفترة  12ااسبوعا أي بلغت ميموع الوحد\ات التدريبية ( 36وحدة تدريبية) تم تنفيذها خالل الوقت المخصص
للقجم الرئيجي.وتم تنفيذ المتغير التيريبي من قبل مدرب الفريق أما الميموعة الضابطة تنفذ نفس مفردات المنهج
45
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للميموعة التيريبي وهو منهج المدرب بااستثناء التمارين المقترحة في المتغير التيريبي من قبل الباحثتان سما ان
الميموعة الضابطة هي االخرى تحت اشراف المدرب واساعديه .وسان تنفيذ المتغير التيريبي المقترح لغاية .2021/ 8 /5
6 -3االتختنارات كوالقنااسات البعدية:
قامت الباحثة بإجراء االختيارات والقيااسات البعدية بنفس اآللية الجابقة في االختيارات القبلية مع مراعات المحافظة
على التوقيت الزماني والمكاني وقد تمت خالل يومين أيام وحجب اآللية اآلتية:
أكوال :اليوم األول بتاريخ  2016/ 8 /6تم إجراء االختيارات والقيااسات للقبلية األوسجيينة والبيتا اندورفين والوظيفية
ثاننا :اليوم الثاني بتاريخ  2016 /8/7تم إجراء اختيارات المهارات األاسااسية بكرة الجلة.
وقد تم إجراء القيااسات الكيميائية والوظيفية بعد أداء اليهد مباشرة ،في حين تم قياس االختيارات المهارية في
الراحة بعد إجراء احماء فقط والغاية من ذلك معرفة تأثير اليهد البدني األوسجييني على المتغيرات التابعة الوظيفية
والكيميائية ومدى قدرة األجهزة الحيوية على المحافظة على األداء الوظيفي ضمن الحدود الطبيعية.
 7 -1الواسائل االحصائنة :ااستخدام الحقنبة االحصائنة SPSS
-4عرض كومناقشة نتائج البحث
1-4عرض ومناقشة نتائج الفروق بين االختيارات القبلية والبعدية في التوافق النفجي القابلية األوسجيينية والمؤشرات
الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات األاسااسية قيد البحث للميموعتين الضابطة والتيريبية
جدكول رقم ()2
يبين األواساط الحجابية واالنحرافات المعيارية وفرق األواساط الحجابية وقيمة  Tالمحجوبة واليدولية بين القيااسات
واالختيارات القبلية والبعدية في التوافق النفجي القابلية األوسجيينية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات
األاسااسية قيد البحث للميموعة التيريبية
االتختنار القبلي
المتغنرات

معدل
ضربات
القلب
معدل
التنفس

كوحدة
القناس

االتختنار البعدي

الواسط
الحجابي

االنحراف
المعناري

الواسط
الحجابي

االنحراف
المعناري

177.32

3.65

170.88

2.96

عدد
48.65

3.76

42.27

2.11

بيتا
اندورفين

بيكو
جرام/
ملي لتر

221.35

31.23

246.11

30.25

عدد

متواسط
الفركوق

الخطأ
المعنار
ي

6.44

1.73

3.29

1.84

T
محجو
بة
3.74

3.63

24.76

الطبطبة

ثانية

20.43

2.42

16.11

1.82

4.32

1.89

3.57

التمرير

درجة

13.01

1.58

17.21

2.71

4.2

2.45

2.99

5.22

2.11

9.25

1.32

4.03

0.23

5.12

2350

21.84

2755

29.92

405

2.98

4.04

57.74

3.98

68.04

5.32

10.3

2.01

3.92

الرمية
الحرة
القابيلة
األوسجيينية
التوافق
النفجي

دقيقة
درجة

0.001

معنوي

0.000

معنوي

3.87
3.84

درجة

Sig

المعنو
ية

0.010

معنوي

0.001

معنوي

0.000

معنوي

0.010

معنوي

0.000

معنوي

0.001

معنوي

يظهر من النتائج المعروضة في اليدول ( )2ان قيم ( )tالمحجوبة في (معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومجتوى
ترسيز البتا اندورفين ومهارة الطبطبة والتمرير والرمية الحرة واختيار سوبر ) بلغت على التوالي (-3.87 - 3.63 -3.74
 ) 4.04 -5.12 - 2.99 - 3.57سما ظهر ان مجتوى الداللة االحصائية ليميع المتغيرات هي أصغر من ( )0.05مما يدل
على ان هناك فروق معنوية بين نتائج هذه االختيارات القبلية والبعدية ولصاح االختيارات البعدية.
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جدكول رقم ()3
يبين األواساط الحجابية واالنحرافات المعيارية وفرق األواساط الحجابية وقيمة  Tالمحجوبة واليدولية بين القيااسات
واالختيارات القبلية والبعدية في التوافق النفجي القابلية األوسجيينية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات
األاسااسية قيد البحث لميموعة الضابطة

المتغنرات
معدل
ضربات
القلب
معدل
التنفس
بيتا
اندورفين
الطبطبة
التمرير

كوحدة
القناس

االتختنار البعدي
االتختنار القبلي
T
متواسط الخطأ
االنحراف الواسط
الواسط
االنحراف الفركوق المعناري محجوبة
الحجابي المعناري الحجابي المعناري
4.87 178.27

3.86 174.98

عدد
عدد

3.29

1.23

1.53

0.56

2.73

2.86 13.41

2.03

18.45

3.33

1.32

1.02

3.84

 0.001معنوي

12.89

2.11

15.04

1.52

2.15

1.67

3.28

 0.000معنوي

5.68

1.98

7.74

1.85

2.06

0.74

4.85

 0.010معنوي

2354

32.84

2450

22.92

96

3.08

3.11

 0.001معنوي

56.79

4.82

61.81

5.93

5.02

0.35

1.63

غير
معنوي

47.51

2.98

الرمية
الحرة
القابلية
متر
األوسجيينية
التوافق
درجة
النفجي
درجة

46.98

3.16

31.21 232.76

0.11

غير
معنوي

1.84

بيكو جرام29.76 219.35 /
ملي لتر
3.67 19.77
زمن
درجة

Sig

المعنوية

غير
0.134
معنوي
غير
0.23
معنوي

0.03

يظهر من النتائج المعروضة في اليدول ( )3ان قيم ( )tالمحجوبة في (معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ومجتوى
ترسيز البتا اندورفين -والتوافق النفجي) والتي بلغت على التوالي ( )1.63- 2.03- 2.73 -1.84سما ظهر ان مجتوى
الداللة االحصائية لها هي اسبر من ( )0.05مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين نتائج هذه االختيارات القبلية والبعدية
في المتغيرات الجابقة.
في حين اظهرت قيم ( )tالمحجوبة في (مهارات الطبطبة والتمرير والرمية الحرة والقابلية األوسجيينية)والتي بلغت
على التوالي ( )4.85 -3.11 - 3.28 -3.84سما ظهر ان مجتوى الداللة االحصائية لها هي أصغر من ( )0.05مما يدل
على وجود فروق معنوية بين نتائج هذه االختيارات القبلية والبعدية في االختيارات الجابقة ولصالح االختيارات البعدية .
أكوال :يتضح من اليدول رقم ( )2ان جميع المتغيرات قيد الدرااسة الكيميائية والوظيفية والمهارية ومجتوى التوافق النفجي
احدثت فروق معنوية دالة احصائيا ولصالح االختيارات والقيااسات البعدية
وترى الباحثة ان المتغير التيريبي المعد من قبلها سان له االثر في التغيير الحادث في الناتئج البعدية والتي سانت لها
تأثير تراسمي في البيئة الداخلية لليجم.
سما تعزو الباحثة إلى الفروق الحادثة نتيية التدريب المنظم ولفترة  12أاسبوع وبعدد من الوحدات بلغت  36وحدة
والتي تحتوي على عدد من المثيرات وبتكرارات مختلفة وشدد سان لها االثر في االاستيابات االييابية التي اثرة بتطوير
سفاءة اليهاز الدوري وعضلة القلب مما اسبب انخفاض بمعدل ضربات القلب وعدد مرات التنفس وهذا يعد دليل على اثر
المتغير باحداث تأثير ات اقتصادية في وظائف جهاز الدور التنفجي على الرغم من تحجن األداء .سما صحب ذلك تغيرات
في هرمون البيتا اند ورفين الذي زاد من نشاطه وترسيزه دليل على التحجن االييابي والميول نحول التمارين الرياضية
المعدة من قبل الباحثتان فضال عن التحجن الحادث في القابلية األوسجيينية من خالل تحجن المجافة المقطوعة في اختيار
سوبر .وهو يتوافق مع التحجن الحادث فس اليهاز الدوري التنفجي وسما ترى الباحثتان ان التحجن في النتائج البعدية يعد
احد األاسباب الرئيجة لتطور المهارات األاسااسية في زمن الطبطبة ودقة التمرير والتصويب في الرمية الحرة بكرة الجلة.
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ويؤسد (أمبارك" )2012،سلما ازداد تكرار المهارة أداء إلى اسرعة التعلم فضال عن االرتفاع بمجتوى األداء وسذلك
االحتفاظ".
سما ترى الباحثة ان المتغير التيريبي والذي يتجم بالتاسيد على تطوير القابلية األوسجيينة زاد من تحجن نشاط
هرمن البيتا اندورفين مما اسبب حدوث فروق لصالح القيااسات البعدية.
يفرز األندورفين ااستيابة لليهد البدني الهوائي .وطبقا ً لنتائج بعض الدرااسات ،فإن ترسيز األندورفين في بالزما الدم
يزداد ااستيابة لليهد البدني ألتحملي ليصل إلى  5أضعاف ترسيزه في الراحة .ويذسر (اسيولوند وار يكجون &Sgolund
 )Erikssonإفراز البيتا اندورفين يخفف األلم ويحجن المزاج.
سما ان ذلك يتوافق مع نتائج الالعبين في ارتفاع مجتوى التوافق النفجي لديهم وهذا يعد امر مهم ييب االهتمام به
أثناء إعداد الرياضيين من خالل الرضا عن أدائهم ونتائيهم وهذا يكجب الجالمة الصحية والتعامل مع الزمالء والمدربين
وحتى الخصوم ضمن القيم التربوية واإلنجانية وهذا ماتجعى له االلعاب الرياضية سافة.
اسرعة التكيف في العمليات الفجيولوجية أثناء خضوع الالعبين للمناهج التدريبية اسوف تحدث تغيرات في الواسط الداخلي
والتي ترافقها تحقيق نتائج اييابية.
وبهذا الصدد يشير الخولي ان الصعوبات المجتمرة التي يتعرض لها الفرد الرياضي من بيئته والتي يحاول التغلب
عليها ليحتفظ بحالة االاستقرار سثيرا ً ما تشكل أجهادا ً له ال يجتطيع التغلب عليها إلعادة توافقه النفجي.
ثاننا :ما يوضحه جدول رقم ( )3بالفروق المعنوية فقط في االختيارات المهارية قيد الدرااسة واختيار القابلية األوسجيينية
في حين لم تحدث اي فروق في المؤشرات الوظيفية لمعدل ضربات القلب ومعدل التنفس وسذلك في متغير الكيميائي البيتا
اندورفين والتوافق النفجي.
وترى الباحثة ان الجبب يعود إلى التمارين التقليدية والتي ال تتنااسب مع الفئة العمرية وطريقة اللعب وال اسيما التي
ال تتنااسب مع النجبة المئوية للقابلية األوسجيينية في الدائرة التدريبية فضال عن عن االهتمام بالمثيرات وترتيبها بطريقة
تحقق من التأثير على األجهزة الحيوية فضال عن عدم التقنين العلمي والمنجيم مع المرحلة العمرية لألحمال التدريبية لعينة
البحث في الميموعة الضابطة .ولكن يتضح وجود تطور نجبي من خالل األواساط الحجابية في المؤشرات الوظيفية
والكميائية.
في حين ترى الباحثة ان الفروق الحادثة في المهارات األاسااسية قيد الدرااسة تعود إلى المنهج التقليدي للمدرب
الفريق.
عرض كومناقشة نتائج الفركوق في االتختنارات كوالقنااسات البعدية في التوافق النفجي كوالقابلنة األكوسجينننة كوالمؤشرات
الوظنفنة كوالبنتا اندكورفنن كوالمهارات األاسااسنة قند البحث بنن الميموعتنن الضابطة كوالتيريبنة
جدكول رقم ()4
يبين األواساط الحجابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  Tالمحجوبة واليدولية بين القيااسات واالختيارات البعدية في
التوافق النفجي القابلية األوسجيينية والمؤشرات الوظيفية والبيتا اندورفين والمهارات األاسااسية قيد البحث بين الميموعتين
الضابطة والتيريبية

المتغنرات

كوحدة
القناس

معدل ضربات
القلب

عدد

الميموعة الضابطة
االتختنار البعدي

الميموعة
االتختنار البعدي

التيريبنة

الواسط
الحجابي

االنحراف
المعناري

الواسط
الحجابي

االنحراف
المعناري

174.98

3.86

170.88

2.96

sig

المعنوية

T
محجوبة
0.001

معنوية

معدل التنفس

عدد

46.98

3.16

42.27

2.11

3.87

0.000

معنوية

بيتا اندورفين

بيكو جرام /ملي لتر

232.76

31.21

246.11

30.25

4.19

0.000

معنوية

الطبطبة

ثانية

18.45

3.33

16.11

1.82

3.01

0.001

معنوية

التمرير

درجة

15.04

1.52

17.21

2.71

3.65

0.002

معنوية
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الرمية الحرة

درجة

القابلية
األوسجيينة

متر

التوافق النفجي

درجة

7.74

1.85

9.25

1.32

4.61

0.001

معنوية

2450

22.92

2755

29.92

3.86

0.003

معنوي

61.81

5.93

68.04

5.32

3.77

0.002

معنوي

يظهر من النتائج المعروضة في اليدول ( )4ان قيم ( )tالمحجوبة في (معدل ضربات القلب ومعدل التنفس
ومجتوى ترسيز البتا اندورفين ومهارة الطبطبة والتمرير والرمية الحرة واختيار سوبر وقياس مجتوى التوافق النفجي)
بلغت على التوالي ( ) 3.77- 3.86 -4.61 -3.65 -3.01 -4.19 -3.87 -4.72سما ظهر ان مجتوى الداللة االحصائية
ليميع المتغيرات هي أصغر من ( )0.05مما يدل على ان هناك فروق معنوية بين نتائج هذه االختيارات القبلية والبعدية
ولصاح االختيارات البعدية.
لذا ترى الباحثة ان اسبب الفروق الحادثة للميموعة التيريبية في القابلية األوسجيينية ناتج عن التطور الحادث في
عضلة القلب واليهاز التنفجي الذي يزيد من التشبع األوسجييني بالهيموسلوبين وزيادة تدفق الدم إلى العضالت العاملة وهذا
يزيد من قدرة األجهزة اليجمية عن التخلص من المخلفات االيضية ومنها الفضالت للنواتج االيضية وغاز ثاني اوسجيد
الكاربون اضافة إلى المحافظة على الواسط الداخلي عند الظروف الطبيعية والتي تجهم في تحجن االنياز وهذا ما حدث في
زيادة المجافة المقطوعة في اختيار سوبر للعينة التيريبية.
وبين (عبد الجتار" )2000 ،إن المهارات التي نكررها ونماراسها بصورة مجتمرة تكون أاسهل في ااستدعائها
وتذسرها من المهارات التي نماراسها بشكل متقطع "..
سما ترى الباحثة ان األداء المهاري ودقته بما ينجيم مع حرسة لعب الزمالء والخصوم يحتاج إلى ترافق جميع
العمليات في اليجم من أجل تحقيق هدف المهارة فان حالة االطمئنان والشعور بالمزاج الهادئ وابعاد القلق وااللم تكون من
العوامل المهمة لتحقيق مهارة الدقة في التهديف والتمرير والطبطبة....ومن هنا سان مؤشر البيتا اندروفين احد أطراف
أاسباب التحجن في المجتوى المهاري لعينة البحث التيريبية.
إن ترسيز األندورفين في بالزما الدم يزداد ااستيابة لليهد البدني ألتحملي ليصل إلى  5أضعاف ترسيزه في الراحة.
ويذسر (اسيولوند وار يكجون )Sgolund& Erikssonإفراز البيتا اندورفين يخفف األلم ويحجن المزاج
سما ترى الباحثة ان التحجن الوظيفي والقابلية األوسجيينة اساهم في تحجن األداء المهاري لدى عينة البحث اذ احد
أاسباب تطور المجتوى المهاري هو تحجن القابلية الوظيفية والبدنية وهذا ما تحقق لدى عينة البحث التيريبية والتي سان
اسبب زمن المتغير التيريبي الذي نفذه العبي العينة التيريبية وما تخلله من مثيرات وراحة واحمال منجيمة مع عينة
البحث وهذا احدث تغيرات وظيفية وبدنية وسيميائية ومنها هرمون البيتا اندورفين الذي يعد احد األاسباب التي تجكن االلم
الحادث من أداء اليهود البدني وهو ينشط في التمرينات المعتمدة على انتاج الطاقة الهوائية وهذا ما اعتمدت عليه الباحثة
في المتغير التيريبي واالختيار الذي اسبق قياس هرمون البيتا اندورفين.
ويذسر هزاع  2005غالبا ما ترتبط االاستيابات الكيميائية ليجم اإلنجان بمقدار ما يبذله من جهد بدني وباختالف
شدته فان المهاد يصنع البيتا اندورفين ويفرزه بالدم عن طريق الغدة النخامية مما يقلل الشعور بااللم واالحجاس باالرتياح
لما يحقق من نتائج
سما ان هذا الهرمون يزيد من الشعور االييابي على ما يبديه الالعبين من عطاء أثناء الوحدات التدريبية والمنافجات
ولذا انجيم ذلك من زيادة قيم ومجتوى التوافق النفجي لدى عينة البحث التيريبية عما هي عليه لدى العينة الضابطة.
وإن أي أداء مهاري او بدني يرافقه تحجن في المشاعر االييابية اتياه الزمالء وحتى الخصوم اسوف يجمح لتحجن
األداء اذ يكون بعيد عن الوقوع تحت الضغط المتمثل بالخوف والعدائية والخيل والقلق ...سما تتفق الباحثتان مع درااسة
علي مهدي وأاسعد عدنان بزيادة ترسيز هرمون البيتا اندورفين عند خضوع الالعبين إلى المناهج التدريبية التي تتجم بالنظام
األوسجييني.
األجهزة وهذا ما أشار إليه ان النشاط الرياضي يزخر بأنواع متعددة من خبرات االنفعالية التي تتميز بقوتها التي
تؤثر تأثيرا ً سبيرا على شخصية الفرد ويتطلب ذلك سله من الفرد الرياضي القدرة على التحكم في انفعاالته وتعلم اخضاعها
لجيطرته ولذلك الن االنفعاالت من حيث سونها حاالت داخلية وذاتية لكنها تتميز بارتباطها بالتغيرات العضوية او
الخصائص الفجيولوجية التي تختلف من انفعال آلخر.
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حيث أشار سامل عبد الحميد ااسماعيل ) ان التوافق هو عملية اشباع حاجات الفرد التي تثير دوافعه بما يحقق الرضا
عن النفس واالرتياح لتحقيق التوتر الناشئ عن الشعور بالحاجة ويكون الفرد متوافقا إذا أحجن التعامل مع اآلخرين شان
هذه الحاجات وايياد تبادل ما يحقق رغباته مما يرضيه ويرضى الغير.
االاستنتاجات كوالتوصنات:
-1االاستنتاجات:ان اهم ما ااستنتيته الباحثتان ما ياتي:
-1إن التمرينات المعدة طورة القابلية األوسجيينية لعينة البحث التيريبية
-2إن التوصيف االحصائي للمتغيرات قيد الدرااسة الوظيفية والكيميائية هي ضمن الحدود الطبيعية في حالة الراحة وعدم
وجود مؤشرات تشير على التكيف.
-3ان القيم البعدية للميموعة التيريبية تشير إلى تحجن االاستهالك األوسجييني من قبل األجهزة الحيوية مما يشير إلى
تطور اليهاز الدوري والتنفجي.
-4ان المتغير التيريبي حجن من نشاط النأقل العصبي البيتا اندورفين مما اساهم في االنعكاس االييابي على اليانب النفجي
لدى العينة التيريبية أثناء أداء اليهود البدني والمهارية وانعكس على اليانب االجتماعي.
-5تحجن التوافق النفجي دليل على التكيف الوظيفي والصحي الذي انعكس على الجالمة الصحية
 -6ان التغيرات في اليانب الوظيفية والكيميائية والبدني والنفجي سان عامال أاسااسيا في تطور المهارات األاسااسية لدى عينة
البحث التيريبية.
 -7ان التغيرات التي حدثت لدى الميموعة الضابطة سانت تغيرات اييابية ولكن ال تصل إلى التغيرات التي ظهرت لدى
الميموعة التيريبية
-8ان عينة البحث ليجت بالمجتوى الييد في عموم االختيارات القبلية والبعدية مما تحتاج إلى برامج اسثر تطورا ولفترة
زمنية اسبر من أجل احداث تغيرات افضل.
-2التوصنات :أهم ما توصي به الباحثة ما ياتي:
 -1التاسيد على ااستخدم التمرينات المعدة من قبل الباحثتان لتطوير التوافق النفجي والوظيفية والكيميائي والمهاري والقابلية
األوسجيينية
-2الجعي إلى إجراء اختيارات بعالقة ترسيز البيتا اندورفين بعدد من الوظائف اليجمية ومدى تحجنها وتكيفها بالمناهج
التدريبية
-3إجراء بحوث حول تأثير البيتا اندورفين باليوانب النفجية االخرى
-4التاسيد على التمارين المهارية المصحوبة بالصفات البدنية التي لها الدور االسبر في تحجين المجتوى واالنياز لدى
الرياضيين.
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