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ادلخغرياث انىظٍفٍت واقصى قًٍت نهقذرة بني اخخببري بعط يف قٍى دراصت يقبرنت 
ببصخخذاو ( Margariaنـ ) انذرس صعىد ( واخخببرWingateنـ ) انذراصت انزببخت

 يقبويبث اظبفٍت وبذونهب 
  عبجالخالق دمحم خزيخ السذهجانيآغا                  آل حدين ا.د دمحم تهفيق عثسان 

 جامعة السهصل /كمية التخبية األساسية
 ممخص البحث:

( Wingateلـ ) بيؽ اختباري )الجراجة الثابتةالتعخف عمى الفخوق ييجف البحث الحالي الى محاولة 
. وكحلػ التعخف الستغيخات الؾعيفية واقرى قيسة لمقجرةبعض في قيؼ ( ، Margariaلـ ) الجرج صعؾد واختبار

في قيؼ ( ، Wingateلـ ) الجراجة الثابتةعمى الفخوق بيؽ استخجام مقاومات اضافية وبجون استخجاميا الختبار 
( Wingateلـ ) الجراجة الثابتة بيؽ اختباري . والتعخف عمى الفخوق الستغيخات الؾعيفية واقرى قيسة لمقجرةبعض 
الستغيخات الؾعيفية واقرى بعض في قيؼ ( عشج استخجام مقاومات اضافية ، Margariaلـ ) الجرج صعؾد واختبار

( 5، واستخجم الباحثان السشيج  الؾصفي لسالئستو لظبيعة البحث، وقج شسمت عيشة البحث عمى ) قيسة لمقجرة
تؼ اخح الكياسات الجدسية (، 2020-2019)العبي ساحة ومزسار يسثمؾن نادي السؾصل لمسؾسؼ الخياضي  

 Bodyة السقاومة الحيؾية باستخجام جياز )شيمؽ خالل استخجام تقلمخجميؽ لالعبي وتؼ تحجيج الكتمة العزمية 
Composition Analyzer الدعة الحيؾية )عمى ( ، وتؼ اخح الكياسات الؾعيفية والتي شسمت( : ما يأتيVC ،)

(( . لغخض تحقيق PR( ، ونبض القمب)RR(، وعجد مخات التشفذ )TVوحجؼ الشفذ )(، VEوالتيؾية الخئؾية )
وأىؼ ما , ،(Margariaلـ ) الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) اختباري الجراجة الثابتةاستخجام اىجاف تؼ 

ة الثابتة اختبار الجراجكان قيسة القجرة القرؾى الشاتجة عؽ  :مؽ استشتاجات ما يأتي الباحثان تؾصل اليو 
(Wingate )الجرج صعؾد أقل مؽ اختبار ( لـMargaria وعشج استخجام مقاومات اضافية في ، ) اختبار الجراجة

 (.Margariaلـ ) الجرج صعؾد أقل مؽ اختبارايزا كانت قيسة القجرة القرؾى ( Wingateالثابتة )
 

A comparative study of the values of some functional variables and the 
maximum power between Wingate and Margaria tests, using and without 

additional resistors 
Prof. Dr Mohammed T. Alhusaen Aga      Abdul Kaleg M. Al MAshhadany 

University of Mosul – College Of Basic Education 
The current research aims to try to identify the differences between the Wingate 

and Margaria tests, in the values of some functional variables and the maximum value 
of capacity. As well as identifying the differences between using additional resistors 
and without using Wingate test, in the values of some functional variables and the 
maximum value of the power. And to identify the differences between the Wingate 
and Margaria tests when using additional resistors, in the values of some functional 
variables and the maximum value of power. Physical measurements were taken for 
the players and the muscle muscle of the two men was determined through the use of 
biological resistance technology, and functional measurements were taken, which 
included the following: (vital capacity (VC), pulmonary ventilation (VE), Tidal 
volume (TV), and Respiratory rate (RR), and Pulse rate (PR)). For the purpose of 
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achieving goals, Wingate and Margaria test were used, and the most important 
conclusions of the researchers are the following: The value of the maximum power 
resulting from the Wingate test was less than the Margaria test, and when additional 
resistors were used in the Wingate test, the maximum power value was also lower 
than the Margaria test. 

 

 حذ : ادلقذيت واهًٍت انب 1-1
تعج االختبارات الفديؾلؾجية واحجة مؽ اىؼ مقؾمات تحقيق االنجازات الخياضية لالعبيؽ 

انيا تكذف عؽ امكانياتيؼ البجنية، وتحجد نقاط القؾة والزعف لجييؼ، إذ باختالف فئاتيؼ العسخية، 
وليحا نالحظ أن السختريؽ في السجال الفديؾلؾجي والتجريب الخياضي يعتسجون عمى العجيج مؽ 

جمو، فيسكؽ استخجاميا لغخض الؾقؾف عمى الجاىدية ألتمػ االختبارات وفقا لمغخض السعجة 
التجريبي لسخاقبة  جدؼ الخياضي، والبعض االخخ يدتخجم خالل الخسؼ الفديؾلؾجية والبجنية ألجيدة

تحديؽ وتظؾيخ السدتؾيات الؾعيفية والبجنية لمخياضييؽ ، وبحلػ فأن االختبارات والكياس بذكل 
عام ، واالختبارات الفديؾلؾجية بذكل خاص باتت تمعب الجور البارز في تظؾيخ السدتؾيات 

اذا ما تؼ استخجاميا بذكل يسكشو الكذف عؽ حكيقة ما وصمت إليو واالمكانيات لجدؼ الخياضي، 
أجيدة الجدؼ الجاخمية مؽ تظؾر يؤىمو لتحسل األعباء البجنية والفديؾلؾجية الشاتجة عؽ التجريب 

يحتاج الجسيع الى تحديؽ قجراتيؼ الالىؾائية دون استثشاء الن نغام الظاقة حيث ، والسشافدة
جأ الشذاط البجني واالنذظة السكثفة القريخة، وأن التظؾر الحاصل في الالىؾائية يجعؼ كل مؽ ب

األلعاب الخياضية وخاصة فيسا يتعمق بالفعاليات الخياضية التي تحتاج الى استخجام شجة قرؾى 
ولفتخة زمشية قريخة معتسجًا عمى أنغسة الظاقة الالىؾائية ادى ذلػ الى قيامشا باستخجام اختبارات 

ف عمى التغيخات التي تظخأ عمى الالعبيؽ في تمػ االختبارات )الجراجة الثابتة، تؤدي الى التعخ 
كؾن تس… "أن معخفة مخخجات الظاقة  الذخيط الجوار، اختبار الجرج لسارجخيا( لمقجرة الالىؾائية

مفيجة مؽ حيث التجريب ، وسيكؾن ذلػ امخًا بالغ األىسية في التحكؼ في نتائج البخامج التجريبية" 
 .(Shalfawi et al , 2011, 3088) 

أن استخجام القجرة الالىؾائية في تمػ االختبارات تداعجنا في معخفة مجى قجرة الالعبيؽ 
عمى االداء وفق العسل الالىؾائي ومجى قياميؼ بالعسل حتى التعب اي استشفاذ انغسة الظاقة 

ىشاك اختالفات في قيؼ ىحه الالىؾائية حيث مؽ خالل االطالع عمى الجراسات الدابقة نالحظ ان 
( بعشؾان : التحميل الفديؾلؾجي الختبار 2015االختبارات ومؽ تمػ الجراسات دراسة )عبجهللا ، 

في القجرة والدعة الالىؾائية واىؼ الستغيخات الؾعيفية خالل االختبار   (Wingateويشجات )
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التحسل الالىؾائي عمى بعض ( بعشؾان : تأثيخ تشسية 2004وبعجه لمخياضييؽ ، و دراسة )عمي ، 
متخ جخي ، و دراسة )عسخ  1500الستغيخات البجنية والفديؾلؾجية والسدتؾى الخقسي لستدابقي 

، ( بعشؾان : اختبار بابل لكياس القجرة العزمية الالىؾائية لعزالت الخجميؽ 2001ومتعب ، 
نة بيؽ التجريب باألوزان ( بعشؾان : دراسة مقار William et at , 2012ودراسة ويميام واخخون )

 Santos( ، ودراسة سانتؾس وجانييخ)Kettlebellوالسقاومات وبيؽ التجريب باستخجام كيتيمبيل )

& Janeira , 2011 بعشؾان : اثخ التجريب باستخجام السقاومات لمظخف الدفمي والعمؾي عمى )
 القجرة العزمية لجى ناشئي كخة الدمة .
القجرة القرؾى  في ي محاولة التعخف عمى مجى االختالفومؽ ىشا تكسؽ اىسية البحث ف

،  (Margariaلـ ) الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) بيؽ اختباري الجراجة الثابتةالالىؾائية 
وىل ىشاك امكانية لسعالجة ىحه االختالفات مؽ خالل اوزان او مقاومات اضافية .. والعسل عمى 
تقاريخ الفؾارق بيؽ ناتج القجرة ليحيؽ االختباريؽ ... وذلػ لغخض التؾصية بعسل ندبة مقتخحة 

 لمديادة لغخض تؾحيج قيؼ القجرة الالىؾائية ويتؼ ذلػ بجاللة بعض التغيخات الؾعيفية .
ومؽ ىحا السشظمق ولقمة البحؾث والجراسات التي تشاولت استخجام السقاومات االضافية 
وادخاليا في االختبارات البجنية وتؾعيفيا لسعخفة التغيخات التي تحجث في القجرة السشتجة، قام 

في تمػ االختبارات لمقجرة الالىؾائية ، وقياس أقرى قجرة  إضافيةالباحث باستخجام مقاومة 
لغخض معخفة القجرة الالىؾائية القرؾى لكل اختبار  لفديؾلؾجية ائية بجاللو بعض الستغيخات االىؾ 

 .االختبارات ومؽ ثؼ تؾحيجىا في تمػ 
 : انبحذ يشكهت 1-2

تعج القجرة الالىؾائية مؽ الرفات السيسة ال غمب الفعاليات الخياضية ، وغالبا ما تحتاج 
ىشاك العجيج مؽ حيث بجنية خاصة بالقجرة الالىؾائية،  ىحه الرفة لغخض قياسيا الى اختبارات

واختبار ، الجراجة الثابتة ىحه االختبارات التي تعسل عمى قياس ىحه الرفة ومؽ ىحه االختبارات )
سارجخيا( ولكؽ ىشاك تبايؽ بيؽ قيؼ ىحه االختبارات بالشدبة لمذخص الؾاحج ، وعميو تتحجد الجرج ل

لسعخفة مقجار االختالف بيؽ ىحيؽ االختباريؽ ختبارات عمى العيشة مذكمة البحث بتظبيق تمػ اال
اضافية ندبة لكتل اجداء الجدؼ  ومعخفة أي ندبة مؽ الشدب مقاومة اضافة ، ومؽ ثؼ يتؼ 

، وىحا سيداعج الباحثيؽ الؾعيفيةتتداوى بيا قيؼ القجرة الالىؾائية، وبجاللة بعض الستغيخات 
 اليجاد القجرة الالىؾائية .االختباريؽ ار مؽ والسجربيؽ عمى تظبيق أي اختب

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

51 

 

 احببد ادلؤمتز انعهًً انذويل انزابع ادلشرتك انزبنً 

 "ادلضخضذاث احلذٌزت يف انخعهٍى انعبيل يف ظم انخعهٍى االنكرتونً"   

 )اجملهذ اخلبيش(  2020كبنىٌ االول  16-17

 

 أهذاف انبحذ :  1-3
 ييجف البحث الحالي الى محاولة التعخف عمى ما يأتي :

 الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) بيؽ اختباري )الجراجة الثابتةالتعخف عمى الفخوق  1-3-1
 .لمقجرةالستغيخات الؾعيفية واقرى قيسة بعض في قيؼ ( ، Margariaلـ )

الجراجة التعخف عمى الفخوق بيؽ استخجام مقاومات اضافية وبجون استخجاميا الختبار  1-3-2
 ..الستغيخات الؾعيفية واقرى قيسة لمقجرةبعض في قيؼ ( ، Wingateلـ ) الثابتة

 الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) الجراجة الثابتة بيؽ اختباري التعخف عمى الفخوق  1-3-3
الستغيخات الؾعيفية بعض في قيؼ ( عشج استخجام مقاومات اضافية ، Margariaلـ )

 . واقرى قيسة لمقجرة
 
 فزوض انبحذ : 1-4

 ما يأتي :افتخض الباحث 
لـ  الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) بيؽ اختباري )الجراجة الثابتةتؾافخ فخوق  1-4-1

(Margaria ، ) واقرى قيسة لمقجرةالستغيخات الؾعيفية بعض في قيؼ. 
لـ  الجراجة الثابتةتؾافخ فخوق بيؽ استخجام مقاومات اضافية وبجون استخجاميا الختبار  1-4-2

(Wingate ، ) الستغيخات الؾعيفية واقرى قيسة لمقجرةبعض في قيؼ.. 
لـ  الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) الجراجة الثابتة بيؽ اختباري تؾافخ فخوق  1-4-3

(Margaria ، عشج استخجام مقاومات اضافية ) الستغيخات الؾعيفية بعض في قيؼ
 . واقرى قيسة لمقجرة

 رلبالث انبحذ : 1-5
 : عيشة مؽ العبي الداحة والسزسار لشادي السؾصل . السجال البذخي  1-5-1
 . 2020/ 8/  26ولغاية  2020/ 7/  28لمسجة مؽ السجال ألدماني :   1-5-2
مختبخ الفدمجة والقاعة الجاخمية لأللعاب الخياضية/ قدؼ التخبية البجنية وعمؾم السكاني :  السجال 1-5-3

 الخياضة/كمية التخبية األساسية/جامعة السؾصل.
 :  حعزٌف ادلصطهحبث 1-6
وىي أقرى شغل يسكؽ انجازه في أقرخ زمؽ مسكؽ ، ويسكؽ حدابيا مؽ خالل معخفة  :القجرة 1-6-1 

 ( 271، 2009)اليداع ،  . الذغل والدمؽ الحي أنجد فيو ذلػ الذغل
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بأنيا الكسية االجسالية إلنتاج الظاقة التي يسكؽ الحرؾل welter) حيث عخفيا ): القجرة الالههائية 1-6-2
عمييا مؽ انغسة انتاج الظاقة )الشغام الفؾسفاجيشي ، ونغام حامض الالكتيػ( وخالل فتخة زمشية معيشة 

 ( Walter , et al , 2011 , 53). عشج العسل بؾتيخة قرؾى او شبة القرؾى 
    (VC-Vital Capacity)  الدعة الحيهية : 1-6-3

 (28،  2002)حديؽ ، تعخف بأنيا : "حجؼ ىؾاء الدفيخ بعج أقرى زفيخ تابع ألقرى شييق مسكؽ" . 
 RRمعجل التشفذ :  1-6-4

( مخة / دقيقة 20-12وىؾ عجد مخات التشفذ في الجقيقة الؾاحجة ، ويبمغ معجل التشفذ في الجقيقة لجى االندان )
 (229، 2018كؾركيذ ، عبجهللا و تقخيبًا . )

 
 ينهش انبحذ : 2-1

 استخجم الباحث السشيج الؾصفي لسالءمتو لظبيعة البحث .      
 انبحذ وعٍنخه : 2-2

لمسؾسؼ الخياضي  يسثمؾن نادي السؾصل  ( العبي ساحة ومزسار5شسمت عيشة البحث عمى )
 ( يبيؽ معمؾمات عؽ عيشة البحث .1( ، والججول )2019-2020)
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 (1)الججول 
 يبين السعالم اإلحرائية لعيشة البحث

الىسيلة 

 االحصائية

 العور

 )سنة(

 الطىل

 )سن(

 الىزى

 )كغن(

هؤشر كتلة 

 الجسن

الوساحة 

 السطحية

 2م

X- 20.604 170.000 61.720 21.338 1.715 

SD 1.643 7.746 5.772 1.009 0.120 

CV 7.975 4.556 9.351 4.727 6.999 

أقل  إذ كانت قيؼ معامل االختالف ,السجاميع في الستغيخات السحكؾرة  الدابق تجانذيتبيؽ مؽ الججول 
              كل مجسؾعة . مسا يجل عمى تجانذ %(30مؽ)

 (161, 1999)التكخيتي والعبيجي ,
 : األصهزة واألدواث ادلضخخذيت يف انبحذ 2-3

 تؼ استخجام االجيدة واالدوات السجرجة ادناه :
 أمخيكي السشذأ.  Medical Scale Detector. جياز قياس الظؾل والؾزن نؾع 1
, مؽ شخكة  BC –418 MA( مؾديل Body Composition Analyzer. جياز تحميل مكؾنات الجدؼ )2

(TANITA)  . 
 .لكياس الستغيخات التشفدية ايظالي السشذأ  Spiro lab III. جياز 3
 (( MONARK . دراجة ثابتة مؽ نؾع 5
 .( 2)( ثانية يابانية الرشع عجد1/100. ساعة إيقاف الكتخونية يجوية تكيذ ألقخب )6
 . oximeter. متحدذ لمشبض نؾع 7
 ( صيشي السشذأ.Delta trak. محخار رقسي لكياس درجة حخارة السحيط والخطؾبة الشدبية لمسحيط نؾع )8
 وصبئم مجع انبٍبنبث : 2-4

 ارات والكياسات ووسائل لجسع البيانات والتي شسمت ما يأتي :استخجم الباحث االختب
 تؼ استخجام الكياسات واالختبارات واستبيان اراء الخبخاء بؾصفيا وسائل لجسع البيانات.

 
 : انقٍبصبث اجلضًٍت 2-4-1
  Height( )سم( : Hطهل الجدم ) 2-4-1-1

 Medical Scaleالظؾل والؾزن( نؾع )تؼ قياس أطؾال أفخاد عيشة البحث باستخجام جياز )قياس 
Detector اذ يقف السختبخ عمى قاعجة الجياز حافي القجميؽ ، ويقؾم الذخص القائؼ بعسمية الكياس بأندال ، )

مدظخة معجنية صغيخة عمى رأس السختبخ مؽ القائؼ السعجني والخقؼ الحي يقف عشجه السؤشخ يسثل طؾل السختبخ 
 بالدشتيستخ. 
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 Mass( )كغم(: Wالجدم )كتمة  2-4-1-2
 Medical Scaleتؼ قياس كتل افخاد عيشة البحث باستخجام جياز )قياس الظؾل والكتمة( نؾع )

Detector بعج انتغار ترفيخ الجياز، يقف السختبخ عمى قاعجة الجياز حافي القجميؽ ، وىؾ يختجي الدخوال ، )
( 100ني عمى رقؼ يسثل كتمة السختبخ بالكيمؾغخام ألقخب)الخياضي فقط وتتؼ القخاءة بعج ان يثبت العجاد االلكتخو 

 غؼ.
 ( Body mass Index )(BMIحداب مؤشخ كتمة الجدم : ) 2-4-1-3

 تؼ حداب مؤشخ كتمة الجدؼ مؽ خالل السعادلة اآلتية :
 (Katch et al., 2011,554)  2الظؾل ( م÷ ) مؤشخ كتمة الجدؼ = ) الؾزن ( كغؼ 

  (2()مBSAالدظحية لمجدم )حداب السداحة  2-4-1-4
 بعج تحجيج الظؾل والؾزن ألفخاد البحث تؼ حداب السداحة الدظحية لمجدؼ مؽ خالل السعادلة اآلتية:

 (.0.202×)0.425الؾزن بالكغؼ(×)0.725السداحة الدظحية لمجدؼ = )الظؾل بالستخ(
 (Katch et al., 2011,554) 

 : قياس السكهنات الجدسية 2-4-1-5
 بجء بالكياس بعج اخح االحتياطات التالية :وقج تؼ ال

  ساعة قبل الكياس عمى االقل . 12عجم التجريب لسجة 
  ساعات . 6عجم تشاول أي سؾائل أو طعام قبل بجء االختبار لسجة 
 خاتؼ( –خمع السالبذ )ماعجا الجاخمية( وأي مادة معجنية )ساعة . 

 وقج تست خظهات الكياس وفق ما يأتي:
( إذ Body Composition Analyzerتؼ قياس الستغيخات عؽ طخيق جياز تحميل مكؾنات الجدؼ )

بعجىا يرعج السختبخ  وزن السالبذ(، العسخ ، الجشذ ، يتؼ أوال ادخال البيانات عمى الحاسؾب وىي )الظؾل 
ة الجياز بعجىا يسدػ ( عمى شاش000عمى الجياز )يتؼ قخاءة الؾزن مظخوح مشو السالبذ( وعشجىا تغيخ إشارة )

 السختبخ السقابض ليبجأ الجياز بالقخاءة برؾرة آلية.
 وقج شسمت الكياسات الستغيخات اآلتية لسكؾنات الجدؼ وأجدائو وىي:

  كتمة الشديج الجىشي لمجدؼ كغؼFat Mass (kg) Fat M 
 )الكتمة الخالية مؽ الذحؾم )كغؼ Fat-Free Mass ( kg) FFM 
 (ندبة الكتمة العزمية  )%Percent Muscle Mass (%) PMM 
 مؤشخ كتمة الجدؼBody mass Index BMI 
 قٍبس ادلخغرياث انخنفضٍت )انىظٍفٍت(: 2-4-2
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يتؼ ادخال  ، (Spiro lab IIIتتؼ عسمية قياس الؾعائف الخئؾية بؾاسظة جياز الدبيخوميتخ نؾع )
: )الجشذ، العسخ )يؾم، شيخ، سشة( ،  البيانات العامة لمسختبخ في ىحا الجياز قبل بجأ العسل والتي تذسل

 . والظؾل بالدشتيستخ، والكتمة بالكيمؾغخام(
( لغخض اغالق السجخى التشفدي لألنف وجعل عسمية Nose Clipيييئ السختبخ بؾضع ماسكة االنف )

( ويتؼ االطباق عمييا Mouth peasؼ فقط، يتؼ وضع قربة صغيخة السمحقة بالجياز )التشفذ مقترخة عمى الف
بالذفتيؽ لسشع خخوج اليؾاء مؽ حؾافيا في اثشاء اداء االختبار، ويتؼ التشفذ برؾرة طبيعية مع السحافغة عمى 

 عجم فتح األنف في اثشاء التشفذ . 
الجياز بتحجيج قيؼ )عجد مخات التشفذ وحجؼ الشفذ  يبجا السختبخ بالتشفذ الظبيعي وفي ىحه الفتخة يقؾم

والتيؾية الخئؾية( ، وعشج صجور اشارة صؾتية مؽ الجياز يعشي اكتسال قياسات التيؾية الخئؾية، يقؾم الالعب 
بأخح اقرى شييق ويعقبيا اقرى زفيخ لكياس متغيخات الدعة الحيؾية مع مالحغة عجم خخوج اليؾاء مؽ حؾافي 

 . ةالقربة الرغيخ 
 وتؼ اخح الكياسات االتية:

 ( )مخة/دقيقة(RR) (Respiratory rateعجد مخات التشفذ )• 
 ( )لتخ( TV) (Tidal Volumeحجؼ الشفذ )• 
 ( )لتخ/دقيقة(VE) (Minute Ventilationالتيؾية الخئؾية )• 
 ( )لتخ(VC) (Expiratory Vital Capacityالدعة الحيؾية )• 
 ( )ضخبة/دقيقة (HR ) ( Heart Rateعجد ضخبات القمب ) • 
 
 االخخببر انبذنً ادلضخخذو : 2-4-3
 ( 289،  2009)اذلزاع ،  Wingateرب وٌنكٍج  ۰۳انزببخت  انذراصت اخخببر 2-4-3-1

 (299-297، 2009 اذلزاع ،)  :دلبرصزٌب انذرس صعىد اخخببر 2-4-3-2

 انخضزبت االصخطالعٍت :   2-5
( الداعة التاسعة صباحا بأجخاء تجخبة 21/7/2020يؾم الثالثاء بتاريخ ) انقام الباحث

ألفخاد عيشة البحث مؽ ناحية  ؽياستظالعية كان اليجف مشيا التعخف عمى مجى مالءمة االختبار 
، والرعؾبات التي يعانييا السختبخ والقائسيؽ عمى االختبار في أثشاء  القجرة عمى تشفيح االختبار

مع مدتؾى العيشة والتي تزسؽ لمباحث إكسال  انتشاسبي ؽير، وقج وجج أن االختبار تشفيح االختبا
 فزال عؽ الشقاط السجرجة أدناه :  قيج الجراسة بشجاح، يؽلالختبار أفخاد العيشة جسيعيؼ 

 .  في ميجان العسل ؽي. اعظاء صؾرة واضحة عؽ كيفية اداء االختبار 1
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 . ومجى إمكانية تشفيحىسا يؽبار . التأكج مؽ مالءمة أوقات إجخاء االخت2
 . . التعخف عمى األخظاء والسعؾقات الستعمقة بالتشفيح ووضع الحمؾل السشاسبة ليا3
، وطخيقة تدجيل البيانات في االستسارة يؽعمى خظؾات تدمدل االختبار  (1). تجريب فخيق العسل4

 .يؽختبار الافي الخاصة 
 . يؽأداء االختبار  . التعخف عمى الدمؽ التقخيبي الحي يدتغخقو5

 وبالشدبة لفخيق العسل السداعج كان الهجف من هحه التجخبة ما يأتي :
 . واالختبار . التأكج مؽ التدمدل السشظقي لكياسات البحث  1
. اطالع فخيق العسل  السداعج عمى اجخاءات التجخبة الخئيدة وعمى نؾع الؾاجبات السكمفيؽ بيا 2

  وكحلػ عمى تدمدل آلية العسل .
ختبار باال. اطالع فخيق العسل السداعج عمى طخيقة تدجيل االختبار، واالستسارات الخاصة 3

 لتالفي حجوث األخظاء والتجاخل في العسل.
 . التعخف عمى كفاية فخيق العسل السداعج ومجى تفيسو لالختبار.4
 . التعخف عمى السعؾقات التي قج ترادف تجاخل االختبار، والكياسات . 5
 أكج مؽ مالءمة اوقات اجخاء االختبار، ومجى امكانية تشفيحىسا .. الت6
. التعخف عمى األخظاء والسعؾقات الستعمقة بالتشفيح، ومحاولة وضع الحمؾل ليا قبل البجء 7

 بتظبيق االختبار.
 : اننهبئٍت انخضزبت 2-6

يؾم  في لمبحث الخئيدة التجخبة بإجخاء انالباحث قام البحث اىجاف مؽ التحقق لغخض
 :يأتي ما عمى التجخبة شسمت وقج .البحث مجسؾعة وعمى( 22/7/2020) االربعاء والسرادف

 : اننهبئٍت نهخضزبت انخهٍئت 2-6-1

                                           

 عثسان،فدمجو التجريب،السذخف عمى التجخبة أ.د. دمحم تؾفيق - )1)
 فادي دمحم شيت،فدمجو التجريب ،قياس الستغيخات التشفدية م.م.-
 احسج خميل،فدمجو التجريب،الديظخة عمى عسمية االحساء وتدجيل التؾقيتات م.م.  -
 دمحم زكي يؾنذ،فدمجو التجريب،قياس متغيخي الشبض وتذبع االوكدجيؽ في الجمالديج  -
 التجريب الخياضي،تدجيل التؾقيتات، بذار ال سيجم.م.  -
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قياسات اآلتية : )الطىل ، الىزى( ورلك لغرض ادخال بينات العينة على التن اخز 

 مكهنات تحميل( ، وتن اخز هكىنات الجسن باستخذام جهاز Spirolab IIIالحاسىب ببرناهج )
 .(TANITAباستخذام جهاز ) (Body Composition Analyzer) الجدم

 :التحميل قبل التالية الشقاط مخاعاة تؼ وقج
 .فارغة معجة ع التحميل يكؾن  أن -
 .التحميل قبل تساريؽ بأي الكيام عجم -
 .بالجدؼ الساء تؾزيع مؽ يغيخ الجمؾس ألن دقائق، 5ب التحميل قبل الؾقؾف -
 .والسيعاد الغخوف نفذ في التحميل عسل -
 . درجة  25الى 20 مؽ حخارة درجة في التحميل -
 :)بذوٌ يقبويت( اننهبئٍت انخضزبت وحنفٍذ ادلٍذانٍت االصزاءاث 2-6-2

( 82/7/8282) يهم الثالثاء بتاريخ الخئيدة والحي تم وفي اليهم األول من التجخبة
 وقج الالههائية، لمقجرة( Wingate 30) اختبارا اداء تزسن وقج صباحا، الداعة التاسعة

 : األتية اإلجخاءات عمى شسمت
 وقج والعيشة، السداعج العسل فخيق بحزؾر صباحاً  التاسعة الداعة في بالتجخبة البجء تؼ

 : األتية اإلجخاءات عمى شسمت وقج ،الالىؾائية لمقجرة( Wingate 30) اختبارا اداء تزسؽ
 . التجخبة إلجخاء والسظمؾبة الالزمة السدتمدمات بكل التجخبة مؾقع تييئة. 1
 الكياسات في التغيخ عجم مؽ لمتأكج الثانية، لمسخة( الظؾل -الؾزن ) القبمية الكياسات اخح تؼ. 2

 (.Spiro lab III) ببخنامج الحاسؾب عمى العيشة بيشات ادخال لغخض وذلػ
 الستغيخات قياس ،HRالقمب نبزات معجل قياس:  اآلتية القبمية الؾعيفية الكياسات أخح تؼ. 3

 .( Spiro lab III) جياز باستخجام التشفدية
( كغؼ 2 -1دقائق حيث تؾضع السقاومة ) (3)يقؾم السفحؾص بإجخاء عسمية االحساء لسجة . 4

مة الجراجة جحؾص بتحخيػ علؾزن السفحؾص، وقبل نياية عسمية االحساء يقؾم السف تبعاً 
( ثؾاني، ويكخر ذلػ مؽ مختيؽ الى ثالث 5-3بدخعة دوران عالية )بأقرى سخعة( لسجة )

 بجأت بعجىا دقائق، (3) مقجارىا راحة فتخة أُعظيت االحساء عسمية مؽ االنتياء وبعج ،مخات 
 وصؾل لحيؽ لمبجء واستعجادىؼ إحسائيؼ عمى العيشة افخاد يحافظ ان عمى باالختبار السباشخة
 . االختبار في دورىؼ
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 اخح بعج القجميؽ كال عمى بالجوسة الخاص الحدام وتثبيت الجراجة عمى بالرعؾد السختبخ قيام .5
 مختبخ والبجء بعسمية اداء االختبار . كل وحدب( درجات 10بداوية ) السقعج ارتفاع

 في اخحىا تؼ التي نفديا البعجية الؾعيفية الكياسات اخح تؼ مباشخة االختبار اداء وبعج. 6
 .اختبارات اليؾم االول 

 وكان ، مئؾية درجة( 25 الى 20) بيؽ تخاوحت محيط حخارة درجة في االختبار إجخاء تؼ. 7
 %(  26) الشدبية الخطؾبة مدتؾى 

( 82/7/8282) والحي تم يهم االربعاء بتاريخ الخئيدة من التجخبةالثاني وفي اليهم 
 القجرة لكياس( Margariaلـ ) الجرج صعهد اختبار اداء تزسن وقج صباحا ، الداعة التاسعة

 :  األتية اإلجخاءات عمى شسمت وقج ، الالههائية
 . التجخبة إلجخاء والسظمؾبة الالزمة السدتمدمات بكل التجخبة مؾقع تييئة. 1
 الكيام بعسمية االحساء السساثمة لأليام الدابقة .. 2
 .الجرج صعؾد االختبار بتشفيح السختبخ قام. 3
في  في اخحىا تؼ التي نفديا البعجية الؾعيفية الكياسات اخح تؼ مباشخة االختبار اداء وبعج. 4

 .االيام الدابقة 
 وكان ، مئؾية درجة( 25 الى 20) بيؽ تخاوحت محيط حخارة درجة في االختبار إجخاء تؼ. 5

 %(.26) الشدبية الخطؾبة مدتؾى 
 احخضبة ادلقبويبث االظبفٍت :نٍت آ 2-6-3
 وتؼ حداب القجرة القرؾى لتمػ االختبارات.الختبارات البحث اداء االختبار القبمي تؼ  .1

 . االختباريؽعيخ ان اختبار االختبار ) الجرج ( ىؾ أعمى قجرة بيؽ  .2

 تؼ حدب ندبة الديادة في القجرة القرؾى لكل اختبار مؽ خالل السعادلة ندبة التغيخ اآلتية: .3

 100القبمي(/البعجي *  –)البعجي 
 ختبار االعمى قيسة والقبمي االختبار االقل قيسة الحيث تؼ افتخاض البعجي ىؾ ا

قيسة القجرة القرؾى الختبار ويشكت(/ قيسة القجرة القرؾى  –)قيسة القجرة القرؾى الختبار الجرج 
  100الختبار الجرج *
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اليسشى واليدخى ، وجسع الكيستيؽ واعتبارىسا تؼ اخح الؾزن الخالي مؽ الجىؾن في الخجميؽ  .4
)الجراجة الثابتة( ... وذلػ النو اذا تؼ اخح بكية اجداء  معيارا لمسقاومة السزافة الختبار

الجدؼ او مؽ اجداء اخخى مثل الجحع فان قيسة السقاومة السزافة ستكؾن كبيخة ندبيا وال 
 يدتظيع الالعب مؽ ادائيا ...

ادة الالزمة بالسقاومة االضافية عمى اساس اعظاء وزان اضافي مؽ تؼ تحجيج مقجار الدي .5
خالل إضافة ندبة الديادة )مؽ السعادلة الدابقة والتي تسثل ندبة الفخق( مؽ وزن الخجميؽ 

 اليسشى واليدخى.. مؽ خالل معادلة اآلتية :

 خق مقجار السقاومة السزافة = وزن الجدء )وزن الخجل اليسشى واليدخى( * ندبة الف
تؼ جسع مقجار السقاومة السزافة )لمخجميؽ اليسشى واليدخى( مع وزن الجدؼ الحتداب الؾزن  .6

الججول . الختبار الجراجة الثابتةسيتؼ تحجيج السقاومات االضافية  ةالججيج الحي عمى اساس
(2) 

 (8الججول )
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 :االظبفٍت()ببدلقبويت  اننهبئٍت انخضزبت وحنفٍذ ادلٍذانٍت االصزاءاث 2-6-4
 العيشة عمييا حرمت الىؾائية قجرة اعمى ان تبيؽ الالىؾائية لمقجرةن االختبارا اجخاء بعج

 اعاله، االختبار تثبيت تؼ الشتائج تمػ ضؾء عمى وبشاء( الجرج صعؾد) مارجخيا اختبار في كان
ثانية لؾيشكيت  30اختبار ) ؾوى الىؾائية قجرة االقل االختبار عمى اضافية مقاومات واستخجام

Wingate )وحدب ؽلالختباري الالىؾائية القجرة تداوي  ىؾ االجخاء ىحا مؽ اليجف ، وكان 
 .مختبخ كل بيانات

 التاسعة( 26/8/2020)يؾم االربعاء السؾافق  ثالثةال الخئيدة التجخبة ُأجخيت حيث
 القجرة لكياس( الثابتة الجراجة) Wingate 30تؼ اجخاء التجخبة االخيخة باداء اختبار  صباحا،

 زيادة خالل مؽ العيشة افخاد مؽ فخد كل بيانات حدب اضافية مقاومة ادخال وتؼ الالىؾائية،
 مخاعاة تؼ وقج ،(ثانية 30) االداء زمؽ مجة  خالل الجراجة عمى الياً  الحاسؾب مؽ بإيعاز السقاومة

 .االولى  الشيائية التجخبة في االجخاءات وتدمدل جسيعيا الشقاط
 
 :اإلحصبئٍت ادلعبجلبث 3-7

 اإلحرائية البخامج واستخجام ، االلكتخوني الحاسؾب باستخجام إحرائيا البيانات عؾلجت
 :  اآلتية اإلحرائية الؾسائل استخجام وتؼ ،(   Spss , Excel) نؾعي

 الحدابي الؾسط .1
  السعياري  االنحخاف .2
 االختالف معامل .3
 . لعيشتيؽ مختبظتيؽ ( ت) اختبار. 4
 . مدتقمتيؽلعيشتيؽ ( ت) اختبار. 5
 .السئؾية الشدبة. 6
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 :عزض اننخبئش وينبقشخهب  -4
عزض نخبئش انفزق يف قٍى ادلخغرياث انىظٍفٍت واقصى قًٍت نهقذرة بني  4-1

( Margariaنـ ) انذرس صعىد واخخببر( Wingateنـ ) انذراصت انزببختاخخببري 
 :بذوٌ اصخخذاو يقبويت اظبفٍت وينبقشهب 

 (3الججول )
( Wingateلـ ) في قيم الستغيخات الهعيفية واقرى قيسة لمقجرة بين اختباري الجراجة الثابتة

 ( بجون استخجام مقاومة اضافيةMargariaلـ ) الجرج صعهد واختبار
 المتغيراث

 وحذة القياس
 االختبار

الىسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المعنىيت tقيمت 

VC 

 )لتر(

Wingate 5.100 0.972 
0.142 0.891 

Margaria 5.018 0.848 

TV 

 )لتر(

Wingate 2.490 0.475 
4.046 0.004 

Margaria 1.324 0.435 

VE 

 )لتر/دقيقة(

Wingate 94.408 12.100 
3.599 0.007 

Margaria 43.942 28.926 

RR 

 )نفس/دقيقة(

Wingate 38.560 6.522 
0.727 0.488 

Margaria 33.224 15.058 

HR 

 )ضربة/د(

Wingate 145.800 6.979 
2.845 0.022 

Margaria 126.400 13.557 

Power 

 )واط(

Wingate 479.200 55.751 
-7.965 0.000 

Margaria 844.443 86.063 

 (0.05) ≥معشهي عشج مدتهى االحتسالية * 
 ( يتبين ما يأتي :3الججول )من خالل 

  اآلتية : )في قيؼ الستغيخات الؾعيفية تؾافخ فخوق ذات داللة معشيةTV  ،VE  ،HR  ،
Power )بيؽ اختباري )الجراجة الثابتة ( لـWingateواختبار ) الجرج صعؾد ( لـMargaria )

مدتؾى االحتسالية ( أقل مؽ t، إذ كانت الكيسة السعشؾية لـ ) بجون استخجام مقاومة اضافية
(0.05.) 
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  في قيؼ الستغيخات الؾعيفية عجم تؾافخ فخوق ذات داللة معشية( : اآلتيةVC  ،RR ) بيؽ
( بجون استخجام Margariaلـ ) الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) اختباري )الجراجة الثابتة

 (.0.05الية )مؽ مدتؾى االحتسأعمى ( t، إذ كانت الكيسة السعشؾية لـ ) مقاومة اضافية
لـ  الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) اختباري الجراجة الثابتةبالشدبة لتؾافخ الفخوق بيؽ 

(Margaria ) في متغيخات(TV  ،VE  ،HR ) انويعدو الباحث،  الجراجة الثابتةولرالح اختبار 
ستظمبات السبب ىحه الديادة الى طبيعة الجيج السمقى عمى الجدؼ والحي ادى الى زيادة في 

، اذ عمى الخغؼ مؽ ان قيسة القجرة في دية الجيج البجني برؾرة صحيحةأالفديؾلؾجية لغخض ت
اختبار الجرج اعمى مؽ اختبار الجراجة اال ان جيج الجراجة كان أعمى مؽ جيج الجرج بدبب ان 

متظمبات حتاج الى تيؾية كبيخة لتمبية وبيحا فان الجدؼ سي( ثانية، 30)زمؽ االختبار كان اكبخ 
" مؽ السعخوف ان معجل ضخبات القمب  (2009،  الية )اليداعوىحا  يتفق مع ما ذىب العسل .. 

يختفع اثشاء مسارسة الشذاط البجني ويعتسج مقجار االرتفاع عمى شجة الجيج البجني السبحول وعمى 
رتفاع معجل حيث كمسا زاد شجة الجيج البجني السبحول، ادى ذلػ الى انؾعية الشذاط السسارس ، 

إلى  ((Wasserman, et al, 1999، كسا يذيخ   (378،  2009)اليداع ،   . ضخبات القمب
الى زيادة معجل التشفذ ادى ن الديادة في حجؼ التيؾية الخئؾية مع ارتفاع شجة الجيج البجني أ"

دتؾى غيخ ان معجل التشفذ يدداد  برؾرة اشج عشج تجاوز م، وزيادة حجؼ التشفذ )حجؼ الذييق(
 (Wasserman et al., 1999, 326العتبة الالىؾائية. )

 ان سببيعدى الباحثف، والحي كان لرالح اختبار الجرجالقجرة القرؾى أما بالشدبة لستغيخ 
في  الداقيؽ(و  الفخحيؽ اشتخاك مجاميع عزمية كبيخة )عزالتأنو عمى الخغؼ مؽ نتيجة ىحه 

التغمب عمى السقاومة )وزن ، في -والحال نفدو بالشدبة الختبار الجراجة الثابتة  -اختبار الجرج 
والحي بمغ سبب ذلػ الى الؾقت القريخ السدتغخق في اداء ىحا االختبار  ى الجدؼ(، فيعد 

وىحا  .اختبار الجرجفي الى حرؾل الالعب عمى اقرى قجرة الىؾائية أدى ، ( الثانية0.734)
االنكباض العزمي زاد فتخة ( انو "كمسا قمت Meckel ,2005)ميكيل تفق مع ما ذىب الية ي

  ("Meckel ,2005 , 12).  مقجار القؾة التي يسكؽ إخخاجيا مؽ العزمة
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عزض نخبئش انفزق يف قٍى ادلخغرياث انىظٍفٍت واقصى قًٍت نهقذرة بني  4-2
 (Wingateقٍبصبث اصخخذاو يقبويت اظبفٍت وبذونهب الخخببر )انذراصت انزببخت 

 :وينبقشهب 
 (4الججول )

قياسات استخجام مقاومة يبين الفخق في قيم الستغيخات الهعيفية واقرى قيسة لمقجرة بين 
 (Wingateاضافية وبجونها بعج اداء اختبار )الجراجة الثابتة 

 المتغيراث

 وحذة القياس
 العينت

عذد 

 العينت
 الىسط الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المعنىيت tقيمت 

VC 

 )لتر(

 0.972 5.1 5 بذوى هقاوهة
0.069 0.949 

 1.043 5.082 5 بوقاوهة

TV 

 )لتر(

 0.475 2.49 5 هقاوهةبذوى 
2.626 0.058 

 0.634 2.084 5 بوقاوهة

VE 

 )لتر/دقيقة(

 12.1 94.408 5 بذوى هقاوهة
1.008 0.371 

 18.312 85.734 5 بوقاوهة

RR 

 )نفس/دقيقة(

 6.522 38.56 5 بذوى هقاوهة 
-3.5 0.025* 

 7.659 42.526 5 بوقاوهة

HR 

 )ضربة/د(

 6.979 145.8 5 بذوى هقاوهة 
-0.866 0.436 

 16.477 150 5 بوقاوهة

Power 

 )واط(

 55.751 479.2 5 بذوى هقاوهة
-0.925 0.407 

 70.619 499 5 بوقاوهة

 (0.05) ≥فخق معشهي عشج مدتهى االحتسالية 
 ( يتبين ما يأتي :4)من خالل الججول 

  تؾافخ فخوق ذات داللو معشؾية بيؽ الكياسيؽ بجون مقاومة( وبسقاومة لستغيخ البحثRR بعج )
 لكياس القجرة الالىؾائية ، إذ كانت الكيسة السعشؾية  (Wingateالجراجة الثابتة )أداء اختبار

 (.0.05أقل مؽ مدتؾى االحتسالية )وىي  (0.025)( tلـ )
  عجم تؾافخ فخوق ذات داللو معشؾية بيؽ الكياسيؽ بجون مقاومة وبسقاومة  لستغيخات البحث

(VC ،TV ،VE   ،HR  ،Power بعج أداء اختبار )( الجراجة الثابتةWingate )  لكياس
،  0.949  ،0.058  ،0.371)(  tالقجرة الالىؾائية ، إذ كانت الكيسة السعشؾية لـ )

 ( .0.05أعمى مؽ مدتؾى احتسالية )وىي  ( عمى التؾالي0.407، 0.436
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يؼ الستغيخ الفديؾلؾجي معجل التشفذ ( تبيؽ ان ىشاك زيادة في ق5نتائج الججاول )مؽ 
(RR) لمجيج الالىؾائي السشجد في اختبار ( الجراجة الثابتةWingate)  باستخجام لمقجرة الالىؾائية

 .قاومات اضافيةم
، إلى طبيعة جيج االختبار مؽ حيث قيؼ السقاومة السزافة الى الجدؼ الفخق يعدى سبب 

ندبة الى الخجميؽ )اليسشى واليدخى( والحي َفخَض عمى الالعبيؽ مدتؾيات مؽ الزغؾط عمى 
األجيدة الؾعيفية ومشيا الجياز التشفدي بدبب الغخوف السحيظة بعسمية التشفذ في أثشاء األداء 

كانت الدبب األساس في الديادة الحاصمة في معجل التشفذ وىحا يتفق خالل الجيج البجني والتي 
( ان زيادة معجل التشفذ ناتجة عؽ الــيبؾط في كل مؽ زمؽ Shell)الى ما ذىب الي اليو 

 .الذـييق وزمؽ الدفــيخ رغؼ ان االنخفاض في زمؽ الدفـيخ يكؾن اكبخ مؽ زمؽ الـذييق
(Shell, 2002, 567-581)  

( فـعمى الخغؼ مؽ عجم عيؾر فخوق ذات دالة VCلستغيخ الدعة الحيؾية ) اما بالشدبة
بجون مقاومة، ويعدى ذلػ  إال أن ىشاك فخوق في األوساط الحدابية ولرالح االختبار احرائيا،

لقمة الجيج الحاصل عمى الالعب في االختبار بجون مقاومة مقارنة مع االختبار بسقاومة، والن 
االختبار بجون مقاومة اكبخ مؽ حالة اداء االختبار بسقاومة وبحلػ يكؾن الدفيخ في حالة اداء 

الجحؼ اكبخ، بيشسا في االختبار بسقاومة قل الحجؼ بدبب الديادة في عجد مــخات الــتشفذ مسا اثخ 
"ان التـساريؽ ذات الذجة  (Gormley & Hussey, 2005عمى حجؼ وسعة الدفيخية ويحكخ )

في التيؾية الخئؾية عمى حداب الديادة في حجؼ الَتشُفذ، في حيؽ التسخيؽ الخفيفة تكؾن الديادة 
ة العالية ُيراحبيا زياَدة في معجل التَّشُفذ أيزًا  عمى حداب الحجسيؽ االحتياطييـؽ لمدفيخ ذات الذجَّ

ـييق ".)  (Gormley & Hussey, 2005, 34-35والذَّ
فزال عؽ ان الشغام الفؾسفاجيشي ىؾ الشغام الدخيع الحي تدتسج مشو العزمة طاقتيا، 
وان ىحه الظاقة تتأثخ وتدتشفح حدب شجة وزمؽ االداء وايزًا تتأثخ بالسقاومة السزافة، وكسا ىؾ 
معخوف ان الجدؼ يعسل كؾحجة متخابظة الحمقات وتتعاون كافة اجيدة الجدؼ ويتأثخ بعزيا 

قؾة  وسخعة التقمص العزمي، ومؽ في ياز العربي لو دور فعال وميؼ في التأثيخ ببعض، فالج
ىشا استشتج ان العزـالت التشفدية العاممة )الذييكية( التي تعسل عمى تؾسعة القفص الرجري 
واستيعاب اكبخ كسية مؽ اليؾاء، و)الدفيخية( التي تعسل عمى تزييق القفص الرجري واخخاج 
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ء، ولحا وقع عمييا عبء جـيج االختبار )بسقاومة( واثخت عمى حــالة التشبيو اكبخ كسية مؽ اليؾا
العربي واستثارة االلياف العزـمية التشفدية مسا ادى الى انخفاض كــفاءة الـعزمة عمى قؾة 

 التقمص واالنبداط الـعزمي وبالتالي إلى تشاقص الدعة الحيؾية مقارنة بجون مقاومة . 
(،  فـعمى الخغؼ مؽ عجم VEالخئؾية )والتيؾية  (TVجؼ التشفذ )حما بالشدبة لستغيخ ا

عيؾر فخوق ذات دالة احرائيا ، إال أن ىشاك فخوق في األوساط الحدابية ولرالح 
( ان زيــادة حجؼ Shellالى ما اشار اليو )  انويعدى الباحث ( بجون مقاومة،(Wingateاالختبار

الذييقي الــشيائي لمخئـة وانخفاض في الــحجؼ الدفــيخي الشـيائي  الــشفذ نـــاتجة عؽ زيــاـج في الــحجؼ
 .( Shell, 2002, 567-581لمخئة)

ويعدى الى طبيعة الجيج السدتخجم والحي فخض عمى الخئتيؽ والـعزالت الـتشفدية عبء 
( إلنتـاج الظاقة وذلػ O2إضافـي في سبيل تـاميؽ متظمبات الـجدؼ والـعزالت الـعاممة مؽ )

( ، األمخ الـحي فخض مدتؾيات مؽ الـزغط عمى أجيدة جدؼ الالعب عامة والجياز VEبديادة )
( إن الــتغيخات الـكيسيائية في الـجم ما بيؽ الـديادة 2008التشفدي خاصة ، وقج اشار )دمحم اميؽ،

ة تشغيؼ والــشقران في ندبة ثاني اوكديج الكـخبؾن واألوكـدجيؽ ليا تأثيخ فعال في التشفذ وعسمي
التشفذ، كحلػ تذسل تكيف عسل الجياز التشفدي بجرجة تتشاسب مع شـجة الـسجيؾد أو الـشّذاط 

 (.198، 2008البجني وعشج ارتفاع شجة الُجيج البجني ُتديج مؽ معجل الـتشفذ )دمحم اميؽ،
ان تـؾفخ الـظاقة الـالزمة لـحلػ فُيربُح مؽ اتـسام الجيج بفاعمية عالية، يجب  وألجل

( حرؾل زيادة Adams, 2002) واعي الـُجيج زيادة التيؾية الخئؾية لتمبية َىحه الـحاجة، وُيذيخُ د
 .الذجيج الشاتّجة بدبب الُجيج البجني  (CO2) في  التيؾية الخئؾية بدبب زياّدة كسّية

(Adams.2002.188) 
ان زيادة التيؾية الخئؾية بدبب ارتفاع ندبة تخكيد الالكتات نتيجة الُجيج الالىؾائي 

في الجم لحلػ تبقى عسمـية  CO2 + وغازHالـذجيج، مسا يشتج عشيا زيادة ايؾن الييجروجيؽ 
( ان سبب Fox, 2002التيؾية الـخئؾية مـختفعة إلزالة الشؾاتج االيزية السحكؾرة،  وىحا يتفق مع )

ياد وتيخة التشفذ بااللية الحخكية لـعزالت القفص الـرجري عؾامل عربية وكـيسيائية تعسل ازد
عمى إرسال إشارات عربية مؽ الـعزالت الـعاممة إلى قذخة السخ، ويتؼ االيعاز لعّزالت 
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القفص الرجري بعسمية الذييق والدفيخ لـتمبية حاجة الـعزالت مؽ االوكدجيؽ لمكيام بعسميات 
 (Fox S, 2002, 515إلنتاج الظاقة. )االيزية 

فسؽ متظمبات الجيج الالىؾائي ىؾ استخجام السخدون مؽ مخكبات الظاقة  الالزم إلتسام 
في  CO2الجيج العزمي ومؽ نؾاتج استيالك مخكبات الالكتاتية والالالكتاتية ىؾ زيادة في ندبة 

مؽ الشؾاتج االيـزية لإلنتاج  لدخعة التخمصالعزمة مسا يدتجعي زيادة في التيؾية الخئؾية، 
الظاقة وتجييد االندجة العزمية العاممة باألوكدجيؽ وحفظ التؾازن الحامزي والقاعجي في 

مؽ أىؼ وعائف الـجياز الـتشفذ، حيث يدداد  CO2تعج عسمية تخـمص مؽ غازالعزمة، إذ 
(VCO2بديادة شجة التسخيؽ البجني تبعا لديادة معجل األيض ، وإن ارتفاع ) CO2  في الجم دلــيل

الجم ضسؽ الـسدتؾيات  PHعمى حسؾضة الـجم التي تؤدي إلى زيادة التيؾية الخئؾية، وبحلػ يبقى 
 &Fox)وىحا ما أكجه ( Forelicher &Myers, 2006,50الظبيعية في معغؼ الغخوف . )

Mathews( يدداد تخكـيد ايـؾن الييجروجيؽ )H+تيجة انتذار ( في الـجم اثشاء ارتفاع الـجيج، ن
 (Fox& Mathews, 1981, 168حامض الالكتيػ مؽ الـعزالت الى الـجم . )
دالة  ذات فــعمى الخغؼ مؽ عجم عيؾر فخوق ( Hrاما بالشدبة لسعجل ضخبات القمب )

يفدخىا   ،احرائيا، إال أن ىشاك فخوق في األوساط الحدابية ولرالح االختبار )بسقاومة(
الـى ان الديادة في الشبض القمبي، يكؾن بدبب حـاجة الجدؼ الى كــسيات كبيخة مؽ الجم  انالباحث

ألمجاد العزالت العاممة، باألوكدجيؽ والتخمص مؽ ثاني اوكديج الكخبؾن والــسخمفات األيـزية 
( حيث أعدى الديـادة في 2005، التي تحجث نتيجة العسل العزمي،  وىحا ما أكـجه )دمحم تؾفيق

Hr  إلى تثبيط التحفيد الالودي وزيــادة الـتـحفيد الؾدي فخاليا الـSA node  تدــتقبل اشــارات
عربي ميؼ إذ انو يغيخ تخدد جيج الفعل السشذأ مؽ ـمباشخة مؽ العرب الؾدي، وان ىحا التدود ال

الحي يـعسل عمى   Hrىحه الخاليا، فـعشجما يـدداد التـحفيد الؾدي يـدداد تخدد جيج الفعل ويـدداد الـ 
( 2009( وتــتفق ىحه الشتيجة مع دراسة )احسج، 122،  2005)دمحم تؾفيق ،  .COزيادة ال 

الحي وجج أن ىشالػ عالقة طـخدية بيؽ مـعجل التشفذ ومـعجل ضخبات القمب حيث كمسا زاد مـعجل 
( أن Lgbanago,2001( وقج اشار )257, 2009)احسج,  ضخبات القمب  التشفذ أزداد مـعجل

دقيقة والشاتجة عؽ االستجابة  /( ضخبة 162مالعب خالل الـسباراة تبمغ )لعجل ضخبات القمب ــم
 (Lgbanago , 2001, 59لمـجيج السبحول فزـال عؽ الـديادة في التيؾية الـخئؾية . )
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( بجون مقاومة Wingate( عشج أداء اختبار )Powerاما بالشدبة لستغيخ القؾة )
الخغؼ مؽ عجم عيؾر فخوق ذات دالة احرائيا، إال أن ىشاك فخوق واضحة في  فــعمىوبسقاومة، 

حيث ان ىحه الشتائج تسثل مقجار الذغل السشجد  ،سقاومة(باألوساط الحدابية ولرالح االختبار )
أن الجيج البجني العشيف يتظمب عسل  انويعدى الباحث ،ثانية )زمؽ االختبار( 30خالل ال 

انقبـاضات عزمية تشدجؼ مع القؾة والدخعة السـظمؾب فيو األداء، وبالشغخ الى اداء اختبار 
(Wingate ) مؽ وزن الجدؼ بدخعة عالية  %(7.5يعسل السختبخ ضج مقاومة تسثل )يجب أن

مة اضافية فان ىحا كسقا( 3الججول %( )12.2ضافة )قجرة ونغخا الججا بغية انتاج أقرى 
 يعكذ سبب االرتفاع في القجرة القرؾى باستخجام السقاومو عشو عشج اداء الختبار بجون مقاومة .
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عزض نخبئش انفزق يف قٍى ادلخغرياث انىظٍفٍت واقصى قًٍت نهقذرة بني  4-3
( Margariaنـ ) انذرس صعىد واخخببر( Wingateنـ ) انذراصت انزببختاخخببري 

 :ببصخخذاو يقبويت اظبفٍت وينبقشهب 
 (5الججول )

( Wingateلـ ) في قيم الستغيخات الهعيفية واقرى قيسة لمقجرة بين اختباري الجراجة الثابتة
 ( باستخجام مقاومة اضافيةMargariaلـ ) الجرج صعهد واختبار

 المتغيراث

 وحذة القياس
 الىسط الحسابي االختبار

االنحراف 

 المعياري
 المعنىيت tقيمت 

VC 

 )لتر(

Wingate 5.082 1.043 
0.106 0.918 

Margaria 5.018 0.848 

TV 

 )لتر(

Wingate 2.084 0.634 
2.209 0.058 

Margaria 1.324 0.435 

VE 

 )لتر/دقيقة(

Wingate 85.734 18.312 
2.730 0.026 

Margaria 43.942 28.926 

RR 

 )نفس/دقيقة(

Wingate 42.526 7.659 
1.231 0.253 

Margaria 33.224 15.058 

HR 

 )ضربة/د(

Wingate 150.000 16.477 
2.473 0.039 

Margaria 126.400 13.557 

Power 

 )واط(

Wingate 499.000 70.619 
-6.938 0.000 

Margaria 844.443 86.063 

 (0.05) ≥معشهي عشج مدتهى االحتسالية * 
 ما يأتي : ( يتبين5من خالل الججول )

  في قيؼ الستغيخات الؾعيفية تؾافخ فخوق ذات داللة معشية( : اآلتيةVE  ،HR  ،Power ) بيؽ
( باستخجام Margariaلـ ) الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) اختباري )الجراجة الثابتة

 (.0.05( أقل مؽ مدتؾى االحتسالية )t، إذ كانت الكيسة السعشؾية لـ ) مقاومة اضافية
 في قيؼ الستغيخات الؾعيفية م تؾافخ فخوق ذات داللة معشية عج( : اآلتيةVC ، TV  ،RR ) بيؽ

( باستخجام Margariaلـ ) الجرج صعؾد ( واختبارWingateلـ ) اختباري )الجراجة الثابتة
 (.0.05مؽ مدتؾى االحتسالية )أعمى ( t، إذ كانت الكيسة السعشؾية لـ ) مقاومة اضافية
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باستخجام السقاومة ( Wingateلـ ) اختباري الجراجة الثابتةبالشدبة لتؾافخ الفخوق بيؽ 
ولرالح اختبار ( VE  ،HR)في متغيخات ( Margariaلـ ) الجرج صعؾد واختباراالضافية 

سبب ىحه الديادة الى طبيعة الجيج السمقى عمى الجدؼ والحي  انويعدو الباحث،  الجراجة الثابتة
مؽ إذ ، دية الجيج البجني برؾرة صحيحةأادى الى زيادة في متظمبات الفديؾلؾجية لغخض ت

السعخوف ان معجل ضخبات القمب يختفع اثشاء مسارسة الشذاط البجني ويعتسج مقجار االرتفاع عمى 
حيث كمسا زاد شجة الجيج البجني ية الشذاط السسارس ، شجة الجيج البجني السبحول وعمى نؾع

،  حيث ان   (378،  2009)اليداع ،   . السبحول، ادى ذلػ الى ارتفاع معجل ضخبات القمب
االنذظة البجنية التي يتؼ فييا استخجام كتمة صغيخة  مؽ الـعزالت مثل )الحراعيؽ( فأن ضخبات 

ان تبمغ اثشاءىا أقراىا ، بالسقارنة مع تمػ االنذظة التي يتؼ فييا استخجام كتمة  ؽالـقمب ال يسك
ان الجيج الكبيخ اداى الى متظمبات كبيخة في كل مؽ عزمية كبخى مثل )الفخحيؽ والداقيؽ( ، و 

االختباريؽ ما انعكذ عمى عجم وجؾد فخق معشؾيا بيؽ قيؼ الستغيخات الؾعيفية ليحان 
 ...االختباران
فان استخجام السقاومة ، القجرة القرؾى والحي كان لرالح اختبار الجرجا بالشدبة لستغيخ أم

السزافة الى اختبار الجراجة الثابتة لؼ يكؾن كافية النياء الفخق بيؽ القجرة القرؾى لالختباريؽ 
وىحا ما يتظمب اجخاء دراسات باستخجام مقاومات اضافية اخخى ، لغخض تقميل الفارق بيؽ 

 ختباريؽ.اال
 

 االصخنخبصبث وانخىصٍبث  4-1
 االصخنخبصبث : 4-1

 مؽ خالل عخض الشتائج ومشاقذتيا استشتج الباحث ما يأتي :
( Margariaلـ ) الجرج صعؾد اختبارو ( Wingateاختبار الجراجة الثابتة )عشج السقارنة بيؽ  .1

،  TV  ،VE  ،HRاآلتية : )قيؼ الستغيخات الؾعيفية ة في حكان ىشاك فخوقا واض
Power). 

 اختبارأقل مؽ ( Wingateاختبار الجراجة الثابتة )كان قيسة القجرة القرؾى الشاتجة عؽ  .2
 .(Margariaلـ ) الجرج صعؾد



 

 

 

 

 
 
 
 

 

21 

 

 احببد ادلؤمتز انعهًً انذويل انزابع ادلشرتك انزبنً 

 "ادلضخضذاث احلذٌزت يف انخعهٍى انعبيل يف ظم انخعهٍى االنكرتونً"   

 )اجملهذ اخلبيش(  2020كبنىٌ االول  16-17

 

في  اً واضح اً أثخ عشج استخجام مقاومة اضافية ( Wingateختبار الجراجة الثابتة )كان ال .3
 (.RRمتغيخ )

 اختباربعج اضافة مقاومات اضافية و ( Wingateاختبار الجراجة الثابتة )عشج السقارنة بيؽ  .4
اآلتية : قيؼ الستغيخات الؾعيفية في  حا( كان ىشاك فخوقا واضMargariaلـ ) الجرج صعؾد

(VE  ،HR  ،Power). 

بعج اضفة السقاومة ( Wingateاختبار الجراجة الثابتة )كان قيسة القجرة القرؾى الشاتجة عؽ  .5
 .(Margariaلـ ) الجرج صعؾد اختباراالضافية أقل مؽ 

  



 

 

 

 

 
 
 
 

 

21 

 

 احببد ادلؤمتز انعهًً انذويل انزابع ادلشرتك انزبنً 

 "ادلضخضذاث احلذٌزت يف انخعهٍى انعبيل يف ظم انخعهٍى االنكرتونً"   

 )اجملهذ اخلبيش(  2020كبنىٌ االول  16-17

 

 انخىصٍبث : 4-2
 مؽ خالل ما تؾصل اليو الباحث مؽ استشتاجات يؾصي بسا يأتي :

اختبارات بجنية اخخى ، لكياس  عمى إجخاء دراسة مذابيو لمسقارنة في نفذ الستغيخات ولكؽ .1
 . وأقرى قيسة لمقجرة القجرة الالىؾائية

 إجخاء بحؾث مذابيو تخص صفات بجنية اخخى . .2
االىتسام بالقجرة القرؾى لالعب وطخق قياسيا وكيفية تظؾيخىا وذلػ بؾصفيا عامل ميؼ  .3

 .لإلنجاز
 

 ادلصبدر انعزبٍت واالصنبٍت
: دراسة عالقة ندبة الذحهم في الجدم ببعض الستغيخات ( 2009احسج , ديار مغجيج ) .1

لمعمؾم الخياضية , , مجمة الخافجيؽ البجنية والهعيفية لجى طالب كمية التخبية الخياضية 
 ( جامعة صالح الجيؽ , العخاق .50( العجد )14السجمج )

 اإلحرائية التظبيقات(: 1999) عبج دمحم حدؽ والعبيجي، ياسيؽ وديع التكخيتي، .2
 الشذخ، و لمظباعة الكتب دار ،الخياضية التخبية بحهث في الحاسهب واستخجامات

 العخاق السؾصل،
، مكتب رشيج لمشذخ والتؾزيع ،  السخجع في كخة الدمة( : 2002حديؽ ، احسج عمي ) .3

 . القاىخة

تأثيخ مشهاج تجريبي مقتخح ( : 2018عبجهللا ، ضسياء عمي و كؾركيذ ، شحى حازم ) .4
، بحث مشذؾر ، قدؼ  في الحج االقرى الستهالك االوكدجين ومتغيخات التههية الخئهية

 التخبية البجنية وعمؾم الخياضة ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة السؾصل .
( في Wingateالتحميل الفديهلهجي الختبار ويشجات )( : 2015عبجهللا ، فالح حدؽ ) .5

،  واهم الستغيخات الهعيفية خالل االختبار وبعجه لمخياضيينالالههائية القجرة والدعة 
 الخياضية ، جامعة بغجاد . كمية التخبية
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: تأثيخ تشسية التحسل الالههائي عمى بعض الستغيخات ( 2004عمي ، حسجي دمحم ) .6
متخ جخي ، كمية التخبية  1500البجنية و الفديهلهجية والسدتهى الخقسي لستدابقي 

 ، بؾر سعيج ، مرخ . الخياضية
لكياس القجرة اختبار بابل (: 2001عسخ ، حديؽ مخدان ومتعب ، احسج يؾسف ) .7

 ، كمية التخبية الخياضية ، جامعة بابل . العزمية الالههائية لعزالت الخجمين
 التخبية كمية ، الخياضية الفديهلهجيا مبادئ ( :2008) خميل سسيعة،  اميؽ دمحم .8

 . بغجاد جامعة ، الخياضية
والسهرفهلهجية االستجابات الفديهلهجيا :  (2005عثسان )، دمحم تؾفيق دمحم تؾفيق  .9

 ، أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة لجهاز الجوران قبل أداء جهجين ههائي والههائي وبعجهسا
  . ، العخاق ، جامعة السؾصل ، كمية التخبية الخياضية

فديهلهجيا الجهج البجني االسذ الشغخية واإلجخاءات ( : 2009اليداع ، ىداع دمحم ) .10
 الشذخ العمسي والسظابع ، جامعة السمػ سعؾد . ،1، ج السعسمية لمكياسات الفديهلهجية
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