
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

(  print  (ISSN  2682-3748online (ISSN  2682-3837) 

 



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

  
119 
 

 
مشاري عبد المطيف خالد الزايد الباحث / 

 

أصبحت الرياضة مف أىـ المجاالت التي تسيـ في عمو شأف المجتمعات بل إنيا أصبحت مؤشرا 
لقوة وتقدـ الدوؿ سياسيًا وحضاريا مما دعا ىذه الدوؿ إلي اإلىتماـ الشديد بإعداد األبطاؿ الرياضييف 

لتي مف شأنيا عمي أعمي المستويات وتسخير إمكانياتيا لألبحاث والدراسات واإلختبارات والمقاييس وا
تطوير البرامج التي تتعمق بأوجو األنشطو الرياضيو واإلعداد المثالي لمرياضييف في مختمف أنواع 

 الممارسة لألنشطة الرياضيو.
مف الموضوعات الرئيسية ـ( 2003وتعد التغيرات الفسيولوجية كما يشير أبو العال أحمد عبد الفتاح )

 طرؽ والتدريب الرياضي والتي مف خالليا أمكف التعرؼ عمى تأثير  مجاؿ األنشطة الرياضيولمعامميف في 
 (25:  3)  .عمى األجيزة الحيوية لجسـ الرياضيوممارسة األنشطة الرياضيو التدريب البدني 

حدوث  يؤدي أيضا إليـ( 2005عقيل مسمـ عبد المحسف ) كما اف التدريب الرياضي كما يشير 
ركزت  ، وقد الكرات الحمراءعدد حجـ الدـ وحجـ الييموجموبيف و وتتضمف تغيرات في تغيرات في الدـ 

ة ىذه الدـ الحمراء والييموجموبيف نظرا ألىمي خاليادراسات عمي تأثير التدريب الرياضي عمي المعظـ 
 (126:  11) . لدورىـ في نقل األكسجيف إلي العضالت العاممةو  بالنسبة لمتحملالمكونات 

و ىو األداة الرئيسيو لحركة اإلنساف وى Patnaik (2003) باتنؾ يشيرالييكل العظمي كما  كما يعد
األساس الذي يبني عميو الجسـ ويحدد شكمو وطولو وىو نقطة البدء التي تأتي بعدىا العضالت ثـ األربطو 

البشري كما أف  الجسـوتغطي النسيج المحمي ثـ الجمد ، وكذلؾ يحدد تبعًا لعرض العظاـ وسمكيا عرض 
% مف وزف الجسـ ، وكتمة وحجـ العظاـ تتوقف 17يشكل  حيثكتمة العظاـ تشارؾ في وزف الجسـ ككل 

عممية  مف خالؿعمي تركيب العظاـ ومحتواىا ، وىي عبارة عف نسيج حي تتـ عممية التغير المستمر فيو 
 (45:  24). ليا  التمعظـ كما أنيا تستجيب لعمميات اإلجياد والشد العضمي التي يحدث

ف عظامنا تتقوي في مقتبل حياتنا ، عندما نكوف في مرحمة إلي أ Nichols (2001)وتشير نيكوؿ 
بعد ىذا و .خر سف المراىقو أو في العشرينات مف العمر االنمو ، وىي تصل عادة إلي أشد قوتيا في أو 

مما يعرض تصبح أكثر ىشاشو طواؿ الجزء المتبقي مف عمرنا إلي أف الوقت تبدأ العظاـ بالترقق تدريجيا 
 (494:  22). اإلنساف لمخاطر إصابات العظاـ 

                                                 
 معمـ تربية بدنية بوزارة التربية بدولة الكويت. 
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( إلي أف األمالح المعدنيو تدخل في تكويف جميع األنسجو الحيو ـ2000ويبيف ابو العال عبد الفتاح )
حيث تساعد عمي ثبات الضغط  ويتوقف قياـ ىذه األنسجو بوظائفيا الطبيعية عمي األمالح المعدنيو

لألنسجة تساعد عمي ثبات مستوي التوازف الحمضي القموي أنيا األسموزي لخاليا سوائل الجسـ كما 
 (35:  2) .بجسـ اإلنساف 

الرياضة ودورىا في ( إلي أىمية ـ2008)  Osama Abdurrahmanيشير أسامو عبد الرحمف و
كسابيا الصالبة والمحافظة عميياو  بي ،عصالعضمي و التوافق ت وتوفير اللعضالبناء ا ،  تكويف العظاـ وا 

طريق الوبذلؾ تضع خطاىـ عمى  ، محفاظ عمى الييكل العظميلالمرونة والمياقة  الممارسيف كسابوا  
 (26:  23) . الصحيح لموصوؿ الى جسـ يتمتع بالمياقة البدنية العالية

ىناؾ إحصائيات تدؿ عمى العالقة بيف ضعف الكثافة العظمية إلي أف   Cole (2008)يشير كوؿ
مشاكل حيث البسبب السقوط تعتبر مف أىـ  الحوضو  األرجل كسوروأف واإلحتمالية العالية لمكسور. 

والتوقف عف ممارسة النشاط  تؤدي الى زيادة التكاليف الطبية وعدـ القدرة عمى العيش بشكل مستقل
( ، ويري الباحث أف رياضة الكاراتيو مف رياضات النزاؿ التي يتعرض فييا الالعبوف 86:  17).الرياضي 

ط عاليو عمي الجياز العظمي سواء خالؿ التدريب أو في المنافسو مما يزيد مف احتمالية مخاطر لضغو 
 .الكسور في العظاـ واالبتعاد عف ممارسة الرياضة 

العديد مف التساؤالت المفتوحو المتعمقو  أف ىناؾ Witch et al (1998)ويتش وآخروف  كما يبيف 
عمي كثافة معادف العظاـ ، باإلضافو إلي إننا ما زلنا نجيل سبب الرياضي بأثر شكل وطبيعة األداء 

حدوث تكيف العظاـ الناتج عف التدريب ، ىل ىو ناتج عف ضغط العضالت عمي العظاـ أـ عوامل 
 (112 : 30). ميكانيكيو أـ عوامل أخري 

البشري فعاؿ الجسـ أإلي أف ردود  ـ(1993أبو العال أحمد عبد الفتاح ، نصر رضواف ) ويشير
وأجيزتو الحيويو المختمفة تحت تأثير التدريب الرياضي مف أىـ قضايا األبحاث العممية المتخصصو في 

وي البدني والرياضي ، تسمالمجاؿ الرياضي ، وذلؾ لكوف التدريب الرياضي الوسيمة الرئيسية لإلرتقاء بال
باإلضافو إلي كوف ىذه الردود أو  كذلؾ رفع كفاءة أجيزة جسـ الرياضييف المختمة ووظائفيا الحيويو ،

الفسيولوجية محددات موضوعيو ودقيقو لتقنيف األحماؿ البدنية لكل فرد عمي حده وفق  االنعكاسات
 (7:  4). إمكاناتو وقدراتو البدنية والفسيولوجية 

حتاج إلي كما أنو ينسيج حي يحتاج إلي الغذاء   ـ(1991) عز الديف الدنشاري  والعظاـ كما يشير
لتدريبات وخاصة تدريبات القوة لتساعد في عممية النمو الجيد ، حيث يشير إلي أف التمرينات تحدث ا

زيادة في كثافة معادف العظاـ عف طريق ترسيب المزيد مف األمالح األمر الذي يزيد مف قوتيا واف العظاـ 
  (35 : 9). تتأثر بعممية اإلجياد والضغط الواقع عمييا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
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تساعد عمي تنشيط الدورة  والتمرينات البدنيةالرياضة  ممارسةأف إلي Jack (2003) جاؾ  ويشير
الدموية في النسيج العظمي مما يؤدي إلي إمداد ىذا النسيج بالعناصر المعدنيو التي يحتاجيا في بنائو ، 

، الدـ الحمراء  خاليارينات الرياضيو أيضا في تنشيط نخاع العظـ وىو المصنع الذي ينتج موتفيد الت
أىمية  عمي خاليا الدـ الحمراء بممارسة التمرينات الرياضيو مما يؤكدو ولذلؾ يزداد إنتاج نخاع العظـ 

 (24: 19). الرياضة في تحقيق صالبة العظاـ 
أنو بالرغـ مف أف التمرينات ليس ليا عالقو بطوؿ العظاـ إال انيا  ـ(2000)مفتي حماد ويشير 

األمر الذي يزيد مف قوتو وأف  عميو،تحدث زيادة في عرض العظاـ وكثافتو بترسيب المزيد مف األمالح 
 (35 : 14) .العظاـ تتأثر بعممية اإلجياد والضغط الواقع عمييا 

حدوث تغيرات في الدـ كمػا  يؤديب الرياضي التدريإلي أف  ـ(2000كما يشير بياء سالمة )
وىذه التغيرات نوعاف منيا ما ىو مؤقت اي تغيرات  األخري،يحدث بالنسبة ألي جياز مف أجيزة الجسـ 

في وقت الراحة ، ومنيا ما  تحدث بصفة مؤقتة كاستجابة الداء النشاط البدني ثـ يعود الدـ الي حالتة
يتميز باالستمرارية نسبيا وىي تغيرات تحدث في الدـ نتيجة لالنتظاـ في ممارسة التدريب الرياضي لفترة 

 (49:  5) معينة مما يؤدي الي تكيف الدـ الداء التدريب البدني
ت الفسيولوجية في وىذا ما دفع الباحث إلي محاولة التعرؼ عمي آثر رياضة الكاراتيو عمي التغيرا   

وخاصة في ظل ندرة الدراسات التي   عدد خاليا الدـ الحمراء ومستوي الييموجموبيف ونسبة الييماتوكريت
كما أف التطور الذي شيدتو رياضة الكاراتيو وما تناولت أثر رياضة الكاراتيو عمي تمؾ المتغيرات  ، 

عمي الجياز العظمي يدفعنا لإلىتماـ بأثر تتطمبو مف مجيود كبير وما يشكمو ىذا المجيود مف تأثير 
 ممارسة رياضة الكاراتيو عمي كثافة معادف العظاـ لالعبي الكاراتيو 

تأثير برنامج تدريبي عمى مستوى بعض المتغيرات الفسيولوجية ييدؼ البحث إلي التعرؼ عمي       
 .  لدي العبي الكاراتيو

احصائيًا بيف العبي الكاراتيو في كثافة معادف العظاـ في ضوء سنوات الممارسة توجد فروؽ دالو  .1
 لصالح المجموعة األقدـ .

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف العبي الكاراتيو في المتغيرات الفسيولوجية قيد البحث في ضوء  .2
 سنوات الممارسة لصالح المجموعة األقدـ .

مدي اكتناز النسيج العظمي بممحي الكالسيـو :   Bone Mineral Densityكثافة معادف العظاـ
 (9:  20والفوسفات )

بارة عف خاليا مقعرة عديمة النواة ويوجد بيا مركب : عRed Blood Cellsخاليا الدـ الحمراء 
 (16)الييموجموبيف وسيتوبالـز 



 م0202يوليو     -  السابعالعـدد   -محلــة سوهاد لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

  
 

122 
 

 تحممو كريات الدـ بروتيف يحتوي عمى عنصر الحديد الذي: Hemoglobin الييموجموبيف

 ( 6:  32).انحًزاء
 (12: 16)  بالنسبة إلى حجـ الدـ اءحجـ الكريات الحمر : Hematocritالييماتوكريت 

عمي  ( بعنواف "تأثير برنامج ترويحي بإستخداـ تدريبات اآلي شي1ـ( )2013دراسة إيماف رفعت )  .1
 كثافة معادف العظاـ وبعض المتغيرات البدنية لدي السيدات منقطعي الطمث"

إلي التعرؼ عمي تأثير البرنامج الترويحي المقترح عمي كثافة معادف العظاـ وبعض  وقد ىدفت الدراسو
المتغيرات البدنية لدي السيدات منقطعي الطمث وقد استخدمت الباحث المنيج التجريبي عمي عينو بمغت 

 ( سيدة .  30قواميا ) 
لديناميكي ومرونو مفصمي وقد أظيرت نتائج الدراسو اف تدريبات اآلي شي تسيـ في تطوير اإلتزاف ا

الفخذ األيمف واأليسر ومرونو العمود الفقري وتحسيف كثافة معادف عظاـ الفخذ والعمود الفقري لدي 
 السيدات منقطعي الطمث 

( بعنواف " أثر العمر التدريبي ووزف الجسـ عمي كثافة معادف 10ـ( )2014دراسة عفاؼ شعباف )  .2
 العظاـ لدي العب التايكوندو "

دفت الدراسو إلي التعرؼ عمي أثر العمر التدريبي لالعب التايكندو عمي كثافة معادف العظاـ ، وقد ى
وقد استخدمت الباحث المنيج الوصفي ، وتـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمديو مف العب نادي 

الث ( العبو تايكوندو ، تـ تقسيميف إلي ث 19النصر الرياضي بالقاىرة ، وتضمف عينة البحث ) 
( سنوات ، والمجموعة الثانية مارست  4:  2مجموعات ، المجموعة األولي مارست التايكوندو مف ) 

 ( سنوات . 7( سنوات ، والمجموعة الثالثة مارست التايكوندو أكثر مف )  7:  5التايكوندو مف ) 
الفخذ بيف وقد اظيت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا لكثافة معادف عظاـ دوراف 

( لكثافة معادف 0.05المجموعة األولي والمجموعة الثانية ، ووجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي )
 عظاـ دوراف الفخذ بيف المجموعة األولي والمجموعة الثالثة لصالح المجموعة الثالثة 

لمتنبوء بكثافة ( بعنواف " القوه العضمية كداللو 28) Sand Strom (2000)دراسة ساند سترـو  .3
 معادف العظاـ لدي السيدات "

وقد ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي كثافة العظاـ في كل مف الرأس ، ومنطقة أسفل الظير ، عنق 
الفخذ ، الرضفو لدي العب اليوكي ، والعالقة بينيما وبيف القوة العضمية ، وقد استخدمت الدراسو 

( في كل مجموعة ، 14عتيف متساويتيف في العدد )المنيج الوصفي ، وطبقت الدراسو عمي مجمو 
( سنة والمجموعة األخري مف  26:  22إحداىما تمارس رياضة اليوكي ممف تراوحت أعمارىف بيف ) 

( سنو وتـ تكافؤ بيف المجموعتيف في متغيرات )  28:  21غير الممراسات ممف تراوحت أعمارىف بيف ) 



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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افة العظاـ في كل مف الرأس ، وأسفل الظير ، عنق الفخذ ، عظـ العمر ، الوزف ، الطوؿ ( وتـ قياس كث
 الرضفو وقيست القوة العضمية بإستخداـ الديناموميتر ، وتمت المقارنو بيف المجموعتيف .

وقد توصمت الدراسة إلي تفوؽ المجموعة التي مارست رياضة اليوكي عف غير الممارسات في 
 وأسفل الظير ، عنق الفخذ ، عظـ الرضفو . قياسات كثافة معادف العظاـ في الرأس ،

( بعنواف " كثافة معادف عظاـ لدي الرجاؿ 21) Morel et al (2001)دراسة مورؿ وآخروف  .4
 الرياضييف المشاركيف في االنشطة المختمفة " 

وقد ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمي كثافة معادف العظاـ لدي الرياضييف في بعض األنشطة الرياضيو 
( العب مف رياضات الرجبي ، كرة القدـ ، الماراثوف ، رياضات القتاؿ  704مفة وقد بمغ حجـ العينة ) المخت

 ، كماؿ األجساـ ، رفع األثقاؿ ، السباحو ، سباحة الزعانف ، التجديف ، تسمق الجباؿ ، الثالثي الحديث . 
وقد اظيرت النتائج انخفاض كثافة معادف عظاـ الجسـ وعظاـ األطراؼ لمسباحيف والعبي التجديف 
والعبي الماراثوف ، كما اظيرت النتائج ارتفاع كثافة العظاـ لمجسـ كمو وعظاـ األطراؼ لالعبي الرجبي 

د فروؽ ذات داللو وكرة القدـ األمريكية والرياضات الخاصة باإلشتباؾ ، كما أظيرت النتائج عدـ وجو 
احصائيو لكثافة عظاـ الرأس لدي عينة البحث ، كما أظيرت النتائج كثافة العظاـ بالنسبة لالعبيف تتميز 
بكونيا تعتمد عمي نوع الرايضو ومدي تأثيرىا عمي مكاف ونوعية التدريب الرياضي فمف يستخدـ األثقاؿ 

ة معادف العظاـ ىي االيدي والذي يستخدـ قدمو يكوف في تدريب األيدي فإف اكثر األماكف تأثرا بزيادة كثاف
 أكثر أماكف التأثر ىو القدـ .

( بعنػواف " كثافػة معػادف العظػاـ لمرياضػييف 26) Petra et al ( 2001)دراسػة بيتػرا وآخػروف  .5
وقػػد ىػػدفت الدراسػػو إلػػي التعػػرؼ عمػػي مسػػتوي كثافػػة معػػادف ذوي المسػػتوي العػػالي فػػي رياضػػات مختمفػػة " 

( رياضػػي مػػف  104ي المسػػتوي العػػالي فػػري رياضػػات مختمفػػة ، وقػػد بمػػغ حجػـػ العنيػػو      ) العظػػاـ ذو 
( 25( ورياضػػات الكػػره )28( ، جػػودو ومصػػارعة ) 18( ، الثالثػػي )12( ، الػػدراجات )21رياضػػات العػػدو )
 ( غير ممارسيف .25( طالب جامعي ، )44باإلضافة إلي )

ي والػػدراجات لػػدييـ أقػػل كثافػػة معػػادف عظػػاـ مقارنػػو ببػػاقي وقػػد أظيػػرت النتػػائج أف العبػػي العػػدو الثالثػػ
الرياضات وعدـ وجود فروؽ بػيف العبػي العػدو والطػالب الجػامعييف ووجػود فػروؽ بػيف العبػي العػدو وغيػر 

 الممارسيف لصالح العبي العدو .

 استخدـ الباحث المنيج الوصفي وذلؾ لمالئمتو لطبيعة البحث.

إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف العبي الكاراتيو بنادي العربي الكويتي والمقيديف باالتحاد تـ 
( العب تـ 21ـ وقد بمغ حجـ العينة األساسيو )2019/2020الكويتي لمكاراتيو لممورسـ التدريبي 
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عب مارس ( ال8تقسيميف وفقا لمعمر التدريبي إلي ثالث مجموعات ، المجموعة األولي وعددىف )
( 7-5( العب مارسف رياضة الكاراتيو مف ) 7( سنو ، والمجموعة الثانية عددىف )2 – 1الكاراتيو مف )

سنوات ، باإلضافو  7( العب مارس رياضة الكاراتيو الكثر مف 6سنوات ، المجموعة الثالثة عددىف )
ينة البحث األساسية وبذلؾ ( العب مف خارج ع 7إلي عينة الدراسة اإلستطالعية والتي بمغ حجميا  ) 

( العب ، وقد قاـ الباحث بإجراء التجانس في الطوؿ والوزف والسف والعمر 28يبمغ حجـ العينة الكمية )
( ، كما تـ اجراء التجانس لنفس المتغيرات 1التدريبي لممجموعة األولي كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )

وقد تـ اجراء التجانس لنفس المتغيرات لممجموعة  ( ،2لممجموعة الثانية كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )
 .( 3الثالثة كما ىو مبيف بالجدوؿ رقـ )

 أدوات جمع البيانات  - أ
 ميزاف طبي لقياس الوزف -2 (1الرستاميتر لقياس اإلرتفاع ) مرفق  -1
 سرنجات معقمو -4 (2لقياس كثافة معادف العظاـ )مرفق  DEXAجياز -3
 ايس تانؾ لحفع عينات الدـ-6 أنابيب اختبار لعينات الدـ-5
 (3إستمارة تسجيل بيانات الالعب مرفق رقـ ) - ب

ـ عمي 4/10/2020 وحتي 3/10/2020قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية في الفترة مف 
( العب كاراتيو وذلؾ  7العينة االستطالعية مف داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وعددىف ) 

لمتأكد مف صالحية األجيزة واألدوات المستخدمو ، وتدريب المساعديف عمي تنفيذ القياسات والتعرؼ عمي 
سو األساسيو ، والتعرؼ عمي الزمف الالـز األخطاء التي يمكف الوقوع بيا ومحاولة تدراكيا عند اجراء الدرا

 لعممية القياس 
 المساعديف

تـ اختيار المساعديف مف مدربي نادي العبى الكويتى وقد استعاف بيـ الباحث في تنظيـ إجراء القياسات 
 .قيد البحث 

ـ ، حيث 2020 /18/10، 17قاـ الباحث بإجراء الدراسة األساسية يومي السبت واألحد الموافقيف 
قاـ اخصائيي المعامل بسحب عينات الدـ ووضعيا في ايس تانؾ لحفظيا وذلؾ لمتعرؼ عمي قياسات 

 Hematocritوالييماتوكريت  Hemoglobinوالييموجموبيف   red blood cellsخاليا الدـ الحمراء 
صة بمتغير كثافة معادف العظاـ قد تـ تجميع الالعب لمتوجو بيـ إلي معمل األشعة إلجراء القياسات الخا

 Richmond (2007)يعتبر ىذا النوع مف القياس كما يشير و DEXA DEXAبإستخداـ جياز 



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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Bradford فحصيا في منطقتيف ىذه القياسات يتـ  قميمة. إلشعاعات غير مؤلـ ويتعرض فيو الشخص
وقد تـ القياس ( 2:  27))عظـ الفخذ( لمحوض والمنطقة العموية العمود الفقري  : أسفل الظير مف ىما

ـ وفقا لموعد الدوره الشيريو لالعب 29/10/2020: 19 عمي العينة األساسيو لمبحث خالؿ الفتره مف
 BMD نيو ، وقد تـ قياس األشعة عمي العمود الفقري لمفقرات الثانية والثالثة والرابعو مف المنطقو القط

(L2-L4) وعظاـ الفخذ لمرجل اليسري ألجزاء )عنق عظـ الفخذ ،BMD Neck of femur  ودوراف
 .( واخذ متوسط القياسيفBMD Trochعظـ الفخذ 

 الوسيط -2 المتوسط  -1
 اإلنحراؼ المعياري  -4 االلتواء -3
 LSDاقل فرؽ معنوي  -6 تحميل التبايف  -5

 
 (1جذول )

 انخىصيف اإلحصائي نهًجًىعه األوني قيذ انبحث في يخغيزاث انًُى 

 8ٌ =                  )حجاَض انًجًىعت االوني في يخغيزاث انًُى(                             

 انًخغيزاث و
وحذة 

 انقياص

انًخىطط 

 انحظابي
 انىطيط

اإلَحزاف 

 انًعياري

يعايم 

 اإلنخىاء

 0.86 0.96 12.50 12.25 طُه انعًز انشيُي 1

 0.89 3.59 152.50 156.25 طى ارحفاع انجظى 2

 1.19 2.16 54.50 55.00 كجى وسٌ انجظى 3

 0.55 0.35 1.4 1.42 طُه انعًز انخذريبي 4

بػػيف  ( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت األلتػػواء ألفػػراد المجموعػػة االولػػي، ترواحػػت1يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
( ممػػا يشػير إلػي تجػػانس أفػراد المجموعػة الثالثػػة 3±( وقػد انحصػرت ىػذه القػػيـ مػف بػيف )1.19: 0.55)

 بعينة البحث في ىذه متغيرات )العمر الزمني، ارتفاع الجسـ، وزف الجسـ ، العمر التدريبي( 

 (2جذول )

 انخىصيف اإلحصائي نهًجًىعه األوني قيذ انبحث في يخغيزاث انًُى 

 انًجًىعت االوني في يخغيزاث انًُى () حجاَض 

 = ٌ2 

 انًخغيزاث و
وحذة 

 انقياص

انًخىطط 

 انحظابي
 انىطيط

اإلَحزاف 

 انًعياري

يعايم 

 اإلنخىاء

 0.35 0.62 16.00 15.93 طُه انعًز انشيُي 1

 0.26 0.25 169.00 168.86 طى ارحفاع انجظى 2

 0.63 1.06 69.00 69.02 كجى وسٌ انجظى 3

 0.22 0.61 6.00 5.96 طُه انخذريبيانعًز  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B6
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( أف جميػػػع قػػػيـ معػػػامالت األلتػػػواء ألفػػػراد المجموعػػػة االولػػػي ، ترواحػػػت بػػػيف 2يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
( ممػا يشػير إلػي تجػانس أفػراد المجموعػة الثالثػة 3±( وقد انحصرت ىذه القػيـ مػف بػيف )0.63:  0.22)

 بعينة البحث في ىذه متغيرات )العمر الزمني ، ارتفاع الجسـ ، وزف الجسـ ، العمر التدريبي( 

 (3جذول )

 انخىصيف اإلحصائي نهًجًىعه األوني قيذ انبحث في يخغيزاث انًُى 

 )حجاَض انًجًىعت االوني في يخغيزاث انًُى (

 = ٌ6 

وحذة  انًخغيزاث و

 انقياص

انًخىطط 

 انحظابي

اإلَحزاف  انىطيط

 انًعياري

يعايم 

 اإلنخىاء

 0.42 0.24 18.25 18.41 طُه انعًز انشيُي 1

 0.61 1.31 122.25 122.00 طى ارحفاع انجظى 2

 0.44 1.32 22.25 22.12 كجى وسٌ انجظى 3

 1.02 0.53 2.95 8.10 طُه انعًز انخذريبي 4

( أف جميػػع قػػيـ معػػامالت األلتػػواء ألفػػراد المجموعػػة االولػػي ، ترواحػػت بػػيف 3يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
( ممػا يشػير إلػي تجػانس أفػراد المجموعػة الثالثػة 3±( وقد انحصرت ىذه القػيـ مػف بػيف )1.02:  0.42)

   بعينة البحث في ىذه متغيرات )العمر الزمني ، ارتفاع الجسـ ، وزف الجسـ ، العمر التدريبي(

 (4جذول )

 بيٍ انًجًىعاث انثالثه نالعبي انكاراحيه قيذ انبحث نًخغيزاث كثافت يعادٌ انعظاو ححهيم انخبايٍ 

                                                                                                                            =ٌ21 

 بياَاث إحصائيت

 انًخغيزاث
 يصذر انخبايٍ

درجاث 

 انحزيت 

يجًىع 

 انًزبعاث 

يخىطط 

 انًزبعاث 
 قيًت )ف(

 كثافت يعادٌ عظاو انفخذ

بيٍ 

 انًجًىعاث
2 0.364 0.182 

98.48** 
داخم 

 انًجًىعاث
18 0.033 0.018 

كثافت يعادٌ عظاو انعًىد 

 انفقزي

داخم 

 انًجًىعاث
2 5.68 2.84 

225.58**  
داخم 

 انًجًىعاث
18 0.222 0.013 

     3.55 = 0.05* قيمة )ؼ( الجدولية عند مستوى 
المجموعػات الثالثػو لالعبػي الكاراتيػو بمتغيػرات ( وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف 4يتضح مف جدوؿ )

وبنػاًء  كثافػة معػادف عظػاـ العمػود الفقػري ( ، –كثافة معادف العظاـ قيد البحث ) كثافة معادف عظاـ الفخػد 
 عمى ذلؾ سيقـو الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ أقل فرؽ معنوى 



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (5جذول )

 انًجًىعاث انثالثه نًخغيزاث كثافت يعادٌ انعظاودالنت انفزوق بيٍ يخىططاث 

 21ٌ=               كثافت يعادٌ عظاو انعًىد انفقزي( –) كثافت يعادٌ عظاو انفخذ                              

 انًخىطط انًجًىعت انًخغيزاث
 فزوق انًخىططاث

 األوني انثاَيت انثانثت

 كثافة معادف عظاـ الفخذ
BMD (Trouch) 

 **0.163 **0.161  0.92 انثانثت

 **0.35   0.81 انثاَيت

    0.65 األوني

كثافة معادف عظاـ العمود 
 الفقري 

BMD (L2-L4) 

 **1.3 **0.8  0.68 انثانثت

 **0.44   0.23 انثاَيت

    0.52- األوني

   0.01** الفرؽ داؿ عند مستوي معنوية 
بمتغيػػرات كثافػػة معػػادف العظػػاـ  قيػػد  ( وجػػود فػػروؽ بػػيف المجموعػػات الثالثػػو 5يتضػػح مػػف جػػدوؿ ) 

( ويتبػػيف مػػف الجػػدوؿ أف  1.30،  0.35البحػث . حيػػث تراوحػػت قػػيـ الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات مػػا بػػيف ) 
 بعض ىذه الفروؽ دالة وبعضيا غير داؿ إحصائيًا وسوؼ يقـو الباحث بتوضيحيا في مناقشة النتائج

 (6جذول )

عبي انكاراحيه قيذ انبحث نهًخغيزاث انفظيىنىجيت قيذ انبحث  بيٍ انًجًىعاث انثالثه نالححهيم انخبايٍ 

 انهيًاحىكزيج( –انهيًىجهىبيٍ  –) خاليا انذو انحًزا 

=ٌ21 

 بياَاث إحصائيت

 انًخغيزاث
 يصذر انخبايٍ

درجاث 

 انحزيت 

يجًىع 

 انًزبعاث 

يخىطط 

 انًزبعاث 
 قيًت )ف(

 خاليا انذو انحًزاء

red blood cells 

 0.326 0.25 2 بيٍ انًجًىعاث
392.25** 

 0.01 0.012 18 داخم انًجًىعاث

 انهيًىجهىبيٍ

Hemoglobin 

 5.49 10.98 2 بيٍ انًجًىعاث
43.14** 

 0.13. 2.29 18 داخم انًجًىعاث

 انهيًا حىكزيج

Hematocrit 

 21.21 42.43 2 داخم انًجًىعاث
123**  

 0.12 3.1 18 داخم انًجًىعاث

     3.55 = 0.05الجدولية عند مستوى * قيمة )ؼ( 
المجموعػات الثالثػو لالعبػي الكاراتيػو المتغيػرات ( وجود فروؽ دالة إحصػائيًا بػيف 6يتضح مف جدوؿ )

وبنػاًء عمػى ذلػؾ سػيقـو  الييماتوكريػت ( ، -الييموجموبيف  –الفسيولوجية قيد البحث ) خاليا الدـ الحمراء 
 توسطات باستخداـ أقل فرؽ معنوى الباحث بحساب داللة الفروؽ بيف الم



 م0202يوليو     -  السابعالعـدد   -محلــة سوهاد لعلـوم وفنـون التربيـة البدنيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (2جذول )

 انًجًىعاث انثالثت نهًخغيزاث انفظيىنىجيت قيذ انبحثدالنت انفزوق بيٍ يخىططاث 

 21ٌ=                انهيًاحىكزيج( –انهيًىجهىبيٍ  –) خاليا انذو انحًزا                       

 انًخىطط انًجًىعت انًخغيزاث
 فزوق انًخىططاث

 األوني انثاَيت انثانثت

 خاليا انذو انحًزاء

 **0.42 **0.18  4.26 انثانثت

 **0.29   3.99 انثاَيت

    3.82 األوني

 انهيًىجهىبيٍ

 **0.128 **0.93  12.02 انثانثت

 **0.85   16.21 انثاَيت

    15.29 األوني

 انهيًاحىكزيج

 **3.38 **2.30  44.25 انثانثت

 **1.02   43.12 انثاَيت

    40.88 األوني

   0.01** الفرؽ داؿ عند مستوي معنوية 
قيػػد البحػػث  ( وجػػود فػػروؽ بػػيف المجموعػػات الثالثػػة بػػالمتغيرات الفسػػيولوجية7يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

(. حيػػث تراوحػػت قػػيـ الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات مػػا  الييماتوكريػػت -الييموجمػػوبيف  –خاليػػا الػػدـ الحمػػراء )
( ويتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ أف بعػػػض ىػػػذه الفػػػروؽ دالػػػة وبعضػػػيا غيػػػر داؿ إحصػػػائيًا  3.38،  0.18بػػػيف )

 وسوؼ يقـو الباحث بتوضيحيا في مناقشة النتائج

العبي الكاراتيو في كثافة مناقشة نتائج الفرض األوؿ الذي يشير إلي وجود فروؽ دالو احصائيًا بيف 
 معادف العظاـ في ضوء سنوات الممارسة لصالح المجموعة األقدـ .

( وجود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف المجموعػات الثالثػو بقياسػات كثافػة معػادف  4أظيرت نتائج جدوؿ ) 
جػدوؿ ، كمػا يبػيف (0.01( وىي دالة عند مسػتوي معنويػة )**98.48عظاـ الفخذ حيث بمغت قيمة ؼ )

، بينمػا (0.97( أف أعمي نسػبة قياسػات كانػت لممجموعػة " الثالثػة " حيػث بمػغ متوسػط تمػؾ القياسػات )5)
( كمػػػا بمػػػغ متوسػػػط قياسػػػات المجموعػػػة " األولػػػي " 0.81) بمػػػغ متوسػػػط قياسػػػات المجموعػػػة " الثانيػػػة "

" الثالثػة " وقياسػات ( ، كما يبيف نفس الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف قياسػات المجموعػة  0.65)
، ( 0.161المجموعتيف " الثانية " و " األولي " ولصػالح قياسػات المجموعػة الثالثػة حيػث بمغػت الفػروؽ ) 

( ، كمػا أظيػر نفػس الجػدوؿ وجػود فػروؽ 0.01( عمي التوالي وىي دالػو عنػد مسػتوي معنويػة )0.163)
مجموعػػػة " األولػػػي " ولصػػػالح قياسػػػات دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف قياسػػػات المجموعػػػة  " الثانيػػػة " وقياسػػػات ال

( ويبػيف ذلػؾ زيػػادة  0.01( وىػػو داؿ عنػد مسػتوي معنويػػة ) 0.35المجموعػة الثانيػة حيػػث بمػغ الفػرؽ ) 
 قياسات كثافة معادف عظاـ الفخذ كمما زادت عدد سنوات الممارسة 



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ياسػات كثافػة ( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف المجموعػات الثالثػو بق 4كما أظيػرت نتػائج جػدوؿ ) 
( ، كمػا 0.01( وىػي دالػة عنػد مسػتوي معنويػة )**225.58معادف عظػاـ الفخػذ حيػث بمغػت قيمػة ؼ )

( أف أعمػػي نسػػبة قياسػػات كانػػت لممجموعػػة " الثالثػػة " حيػػث بمػػغ متوسػػط تمػػؾ القياسػػات 5يبػػيف جػػدوؿ )
قياسػات المجموعػة " ( كمػا بمػغ متوسػط 0.23" ) ( ، بينما بمغ متوسط قياسات المجموعة " الثانية0.68)

( ، كمػػا يبػػيف نفػػس الجػػدوؿ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  "  0.57 -األولػػي " )
الثالثػػة " وقياسػػات المجمػػوعتيف " الثانيػػة " و " األولػػي " ولصػػالح قياسػػات المجموعػػة الثالثػػة حيػػث بمغػػت 

( ، كمػا أظيػر نفػس الجػدوؿ 0.01وية )دالو عند مستوي معن ( عمي التوالي وىي1.3( ، ) 0.8الفروؽ )
وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  "الثانيػػة " وقياسػػات المجموعػػة " األولػػي " ولصػػالح 

( ويبػػيف ذلػػؾ 0.01عنويػػة )( وىػػو داؿ عنػػد مسػػتوي م0.44قياسػػات المجموعػػة الثانيػػة حيػػث بمػػغ الفػػرؽ )
 .مما زادت عدد سنوات الممارسة زيادة قياسات كثافة معادف عظاـ العمود الفقري ك

ويتضح مف العرض السابق زيادة كثافة معادف العظاـ لممارسات رياضية الكاراتيو ويزداد اثر  
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما ،  رياضة الكاراتيو عمي كثافة معادف العظاـ في ضوء سنوات الممارسة

ـ( ويونج 2009ومدحت قاسـ )  al (2001)Forster etفورستر وآخروف أشارت إليو نتائج دراسة 
والتي أظيرت تفوؽ السيدات التي مارسف الرياضة عف  Young Ho et al (2011)ىاو وآخروف 

غير الممارسات وأف ممارسة أي نشاط رياضي يساىـ في تحسف قياسات كثافة معادف العظاـ لمعمود 
 .(2:  31( ) 63: 12( ،)3:  33الفقري والفخذ ) 

ـ( إلي أف رياضة الكاراتيو مف الرياضات التي تتطمب درجو عالية مف 2000ويشير صالح سيد )
الصفات البدنية ومف أىـ ىذه الصفات القوه العضميو والتي تمعب دورا مؤثرا في رياضو الكاراتيو ومف 

ر شانج ( ، وترتبط كثافة معادف العظاـ كما يشي99: 7ثـ يركز المدربيف عمي اكسابيا لالعبيف )
بالقوه العضمية ، فزيادة القوة العضمية تؤثر بشكل كبير في زيادة  Chang et al (2009)وآخروف 

كثافة معادف العظاـ ، وأف ممارسة تمرينات القوة العضمية والتمرينات عالية التصادـ والتمرينات ذات 
دراستيا تفوؽ الممارسيف األثقاؿ عمي العظاـ تعد ضرورية لنمو العظاـ بشكل جيد وقد اظيرت نتائج 

 (782:  15) .لمنشاط الرياضي عف غير الممارسيف في كثافة معادف العظاـ 
مػف أف الحركػة لكػي تػتـ البػد ـ( 2005عبػد الػرحمف عبػد الحميػد زىػراف ) ويتفق ذلؾ مػع أشػار إليػو 

امػػر إلػػي مػػف التنسػػيق الكامػػل بػػيف ثالثػػة أجيػػزة رئيسػػية وىػػي الجيػػاز العصػػبي المسػػئوؿ عػػف إرسػػاؿ األو 
العضالت ، الجياز العضمي وىو المسئوؿ عف إحداث وتنتفيذ الحركة المطموبػو مػف خػالؿ اسػتقبالو السػميـ 
لإلشػارة العصػبية ، والجيػاز العظمػي : وىػو يعمػل عمػػي دعـػ األطػراؼ واألجػزاء المتحركػة وفػي ذات الوقػػت 

 (45:  8).تعمل أجزاءه كمحاور مناسبة التصاؿ العضالت 
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مػف أف التػدريبات البدنيػة تسػاىـ فػي االحتفػاظ  David (1993)مػا أشػار إليػو ديفيػد كمػا يتفػق مػع 
بقوة العضالت والعظػاـ ، كمػا أف الضػغط الميكػانيكي الواقػع عمػي العظػاـ نتيجػة النشػاط الحركػي يػؤدي إلػي 

رارىػا فػي ترسيب أمالح الكالسيـو في خاليا العظاـ ولػذا فػإف كميػة بنػاء العظػاـ تعتمػد عمػي درجػة القػوة وتك
 (67:  18).األداء 

مناقشػػة نتػػائج الفػػرض الثػػاني الػػذي يشػػير إلػػي وجػػود فػػروؽ دالػػو احصػػائيًا بػػيف العبػػي الكاراتيػػو فػػي 
 . األقدـ المجموعةلصالح  الممارسةفي ضوء سنوات  المتغيرات الفسيولوجية

بقياسػات خاليػا الػدـ  ( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف المجموعػات الثالثػو 4أظيرت نتائج جػدوؿ ) 
( ، كمػا يبػيف جػدوؿ 0.01**( وىي دالػة عنػد مسػتوي معنويػة ) 397.25الحمراء حيث بمغت قيمة ؼ )

( ، بينمػا 4.26( أف أعمي نسبة قياسات كانت لممجموعػة " الثالثػة " حيػث بمػغ متوسػط تمػؾ القياسػات )5)
قياسػػات المجموعػػة " األولػػي " )  ( كمػػا بمػػغ متوسػػط3.99بمػػغ متوسػػط قياسػػات المجموعػػة " الثانيػػة " ) 

( ، كما يبيف نفس الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف قياسػات المجموعػة  " الثالثػة " وقياسػات  3.82
( ،  0.18المجمػوعتيف " الثانيػة " و " األولػي " ولصػالح قياسػات المجموعػة الثالثػة حيػث بمغػت الفػروؽ ) 

( ، كمػا أظيػر نفػس الجػدوؿ وجػود فػروؽ  0.01ي معنويػة )( عمي التوالي وىي دالو عند مستو  0.47) 
دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف قياسػػػات المجموعػػػة  " الثانيػػػة " وقياسػػػات المجموعػػػة " األولػػػي " ولصػػػالح قياسػػػات 

( ويبػػيف ذلػػؾ زيػػادة  0.01( وىػػو داؿ عنػػد مسػػتوي معنويػػة )0.29المجموعػػة الثانيػػة حيػػث بمػػغ الفػػرؽ )
 .زادت عدد سنوات الممارسة  قياسات خاليا الدـ الحمراء  كمما

بقياسػػػات  ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف المجموعػػػات الثالثػػػو 4كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج جػػػدوؿ ) 
( ، كمػػا يبػػيف 0.01**( وىػػي دالػػة عنػػد مسػػتوي معنويػػة ) 43.14الييموجمػػوبيف حيػػث بمغػػت قيمػػة ؼ )

( 17.07( أف أعمي نسبة قياسات كانت لممجموعة " الثالثة " حيػث بمػغ متوسػط تمػؾ القياسػات )5جدوؿ )
ت المجموعػة " األولػي ( كمػا بمػغ متوسػط قياسػا16.21، بينما بمغ متوسط قياسات المجموعة " الثانيػة " )

( ، كمػػا يبػػيف نفػػس الجػػدوؿ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  " الثالثػػة " 15.29" )
وقياسػػات المجمػػوعتيف " الثانيػػة " و " األولػػي " ولصػػالح قياسػػات المجموعػػة الثالثػػة حيػػث بمغػػت الفػػروؽ ) 

( ، كمػػا أظيػػر نفػػس الجػػدوؿ  0.01)( عمػػي التػػوالي وىػػي دالػػو عنػػد مسػػتوي معنويػػة 0.18( ، ) 0.93
وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  "الثانيػػة" وقياسػػات المجموعػػة " األولػػي " ولصػػالح 

( ويبػيف ذلػؾ  0.01( وىػو داؿ عنػد مسػتوي معنويػة )0.85قياسات المجموعة الثانيػة حيػث بمػغ الفػرؽ )
 .لممارسة زيادة قياسات الييموجموبيف  كمما زادت عدد سنوات ا

( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف المجموعػػػات الثالثػػػو بقياسػػػات  4كمػػػا أظيػػػرت نتػػػائج جػػػدوؿ ) 
( ، كمػا يبػيف جػدوؿ 0.01**( وىي دالة عند مستوي معنويػة ) 123الييماتوكريت حيث بمغت قيمة ؼ )

( ، 44.25( أف أعمػػي نسػػبة قياسػػات كانػػت لممجموعػػة " الثالثػػة " حيػػث بمػػغ متوسػػط تمػػؾ القياسػػات )5)



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية

 الباذج / مشاري عبد اللطيف خالد الزايد
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( كما بمػغ متوسػط قياسػات المجموعػة " األولػي " 43.17بينما بمغ متوسط قياسات المجموعة " الثانية " ) 
( ، كمػػا يبػػيف نفػػس الجػػدوؿ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  " الثالثػػة "  40.88) 

عػػة الثالثػػة حيػػث بمغػػت الفػػروؽ ) وقياسػػات المجمػػوعتيف " الثانيػػة " و " األولػػي " ولصػػالح قياسػػات المجمو 
( ، كمػا أظيػر نفػس الجػدوؿ  0.01( عمي التػوالي وىػي دالػو عنػد مسػتوي معنويػة ) 3.38( ، )  2.30

وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف قياسػػات المجموعػػة  "الثانيػػة" وقياسػػات المجموعػػة " األولػػي " ولصػػالح 
( ويبػيف ذلػؾ  0.01ؿ عنػد مسػتوي معنويػة )( وىػو دا1.07قياسات المجموعة الثانيػة حيػث بمػغ الفػرؽ )

 .زيادة قياسات الييموجموبيف كمما زادت عدد سنوات الممارسة 

ويتضح مف العرض السابق زيادة خاليا الدـ الحمراء والييموجموبيف والييماتوكريت لممارسات 
وتتفق نتائج  ارسةرياضة الكاراتيو ويزداد اثر رياضة الكاراتيو عمي تمؾ المتغيرات في ضوء سنوات المم

et al  Gropper Sareenالدراسة الحاليو مع ما أشار إليو نتائج دراسة ساريف جروبير وآخروف 

مف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الييموجموبيف والييماتوكريت والفيرتيف لدي العب )  (2006)
 (7:  29).( سنو 15:28السنيو ) الجمباز( لممرحمو –كرة السمة  –كرة القدـ  –السباحة  –التنس 

وجود فروؽ ذات داللة ـ( مف 2020كما تتفق مع ما توصمت إليو دراسة مصطفي عبد الرحمف )
ظيرت النتائج تفوؽ المجموعة أإحصائية بيف المجموعة التجريبية والضابطو في مكونات الدـ حيث 

الدـ الحمراء بما يضمف زيادة في حجـ االكسجيف  خالياالتجريبية في مكونات الدـ حيث زيادة عدد 
  (94:  13) .المنقوؿ إلي األجيزة الحيوية وخاليا وانسجو الجسـ لمواجية الجيد البدني

مف أف التدريب الرياضي  Astrand et al ( 2003)ستراند واخروف  كما تتفق مع ما أشار إليو
يؤدي إلي حدوث تغيرات في الدـ و تشمل ىذه التغيرات زيادة حجـ الدـ وحجـ الييموجموبيف والكرات 

أف حجـ الدـ والكرات الحمراء تزيد مف األشخاص المدربيف بالمقارنة باألشخاص غير المدربيف و الحمراء 
بيعي يؤدي إلي وقد دلت العديد مف الدراسات عمي أف نقص الييموجموبيف في الدـ عف مستواه الط

 (76: 25) نقص استيالؾ األكسيجيف
ـ( مف أف النشاط الرياضي بأنواعو المختمفة 2008كما تتفق مع أشارت إليو سمعية خميل )

تشكل ضغطا عمي أجيزة الجسـ  سواء كانت التدريبات ذات الصفة األوكسيجينية أو الالوكسيجينة
وخصوصا الجياز الدوري والوعائي ويعد الدـ أحد اىـ المؤشرات التي تعكس مستوي التدريبات 
الرياضيو ، عمي اف النشاط الرياضي أيا كاف نوعو يحقق نوعيف مف المتغيرات في الدـ احداىما التغير 

لدـ عمي المجيود البدني لفترات طويمو المؤقت واألخر ىو التغيير المستمر والذي يخضع لو تكيف ا
 (85:  6). وتشمل ىذه التغيرات الدائمة زيادة في حجـ الدـ والييموجموبيف خاليا الدـ الحمراء

ـ( مف أف العمل البدني الواقع 2005أشار إليو عقيل مسمـ عبد المحسف ) كما تتفق مع ما  
عمي الرياضي خالؿ ممارستو لمنشاط البدني يؤدي إلي إحداث تغيرات وظيفية في األجيزة الحيويو 
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حيث يتـ زيادة معدالت النشاط الوظيفي والتي مف خالليا يمكف ليذه األجيزة التكيف مع األحماؿ 
ه التأثيرات تختمف بنسب متفاوتو وذلؾ تبعًا لمشده المستخدمو ونتيجو ليذه األحماؿ البدنية ولكف ىذ

يحدث التغير في وظائف واحجماـ خاليا الدـ الحمراء والبيضاء ونسبة تركيز الييموجموبيف في 
 (126:  11).الدـ

  .تسيـ ممارسة رياضو الكاراتيو في زيادة نسبة كثافة معادف عظاـ العمود الفقري  .1
 .تسيـ ممارسة رياضة الكاراتيو في زيادة نسبة كثافة معادف عظاـ الفخذ .2
 .يزداد اثر رياضة الكاراتيو عمي كثافة معادف العظاـ في ضوء سنوات الممارسة .3
 .اليا الدـ الحمراءتسيـ ممارسة رياضو الكاراتيو في زيادة عدد خ .4
 .تسيـ ممارسة رياضة الكاراتيو في زيادة نسبة الييموجموبيف في الدـ  .5
 .تسيـ ممارسة رياضة الكاراتيو في زيادة نسبة الييماتوكريت في الدـ   .6
 .يزداد اثر رياضة الكاراتيو عمي المتغيرات الفسيولوجية في ضوء سنوات الممارسة .7

 .تطبيق قياسات كثافة معادف العظاـ عمي العب الكاراتيو بصفو دورية  .1
 .تطبيق قياسات خاليا الدـ الحمراء والييموجموبيف والييماتوكريت  .2
 .إجراء الدراسات المشابية عمي الرياضات المختمفة  .3
اجراء دراسات مشابية لمتعرؼ عمي تأثير رياضة الكاراتيو عمي التغيرات الفسيولوجية  .4

  .المختمفة
نشر الوعي حوؿ اىمية ممارسة تدريبات القوة ورياضة الكاراتيو عمي كثافة معادف العظاـ  .5

 .والمتغيرات الفسيولوجية



 لدي العبي الكاراتيه تأثير برنامخ تدريبي على مستوى بعض المتغيرات الفسيولوحية
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 ًظخخهصنا
الحالي إلي معرفة فاعمية برنامج تدريبي عمى مستوى بعض المتغيرات ييدف البحث 

ين بنادي الناشئ الكاراتيو العبي من البدنية واألداء الميارى لمستوى الركالت لدى ناشئي الكومتية
 تقسيميم تم الناشئين من ( ناشئا28) وعددىم سنة( 14-12) السنية المرحمة في العربي الكويتي

( العبين إلجراء 8باإلضافة إلى ) العبين (11) منيم كل قوام متكافئتين مجموعتين إلى عشوائيا
  المعامالت العممية لمبحث

،  المقترح التدريبيالبرنامج وتم إعداد وحدات  العينة أفراد بين التجانس إجراءوتم  
 واستخدم الباحث اختبارات البدنية والميارية  كأدوات لمبحث،

د فروق ذات داللة إحصائية بين و وجوكانت من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :  
والخمفي والجانبي لدى عينة متوسطات القياسات القبمية والبعدية في مستوى التوازن األمامي 

 بالقدمين الخاصة والتحركات األساسية الميارات عمى التدريب ربطكما يوصي الباحث البحث  ، 

 الخاصة والتحركات األساسية الميارات ليذه األداء فاعمية زيادة تضمن بصورة التوازن  يناتبتمر  

   بالقدمين
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Abstract 

The current research aims to know the effectiveness of a training 

program on the level of some physical variables and the skill 

performance of the kicks level of the kumiya junior karate players in 

the Kuwaiti Al Arabi Club in the age group (12-14) years, and their 

number (28) juniors were randomly divided into two equal groups of 

Each of them (10) players in addition to (8) players to conduct 

scientific transactions for research 

 Homogeneity was conducted among the sample members and 

the proposed training program units were prepared. The researcher 

used physical and skill tests as tools for research. 
 Among the most important findings of the study: There are 

statistically significant differences between the averages of the tribal 

and dimensional measurements in the level of frontal, back and 

lateral balance in the research sample. The researcher also 

recommends linking training on basic skills and movements of the 

feet with balance exercises in a way that ensures increasing the 

effectiveness of performance for these basic skills. And the 

movements of the feet 


