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 ممخص البحث:

الدوري التنفسي الطبيعة الجغرافية لدولة فمسطين بالتحمل عالقة التعرف الى البحث  استيدف
المنيج  حثاىدف البحث استخدم الب، ولتحقيق لدى العبي كرة القدم بعض المتغيرات الفسيولوجيةو 

، وتم البحث من العبي أندية كرة القدم مجتمع ، وقد تكونالمقارن والمنيج شبو التجريبيالوصفي 
عض االختبارات من وقد استخدم الباحث بمن العبي مركز شباب رقم واحد، عمدية اختيار عينة 

بطارية االختبار البدنية لالعبي كرة القدم في فمسطين كونيا تتمتع بمعامالت عممية عالية، وتم تطبيق 
وقياس المتغيرات الفسيولوجية من خالل التحمل الدوري التنفسي دقيقة لكوبر لقياس  23اختبار جري 

وقد استنتج الباحث وجود نبض وضغط الدم الشرياني االنقباضي واالنبساطي وقت الراحة، ال معدل
لممناطق  اً دالة إحصائيتوجد فروق  فوق دالة احصائيًا لمعدل االرتفاع عمى ىذه المتغيرات، حيث

 المنطقةدقيقة( لصالح  23عمى متغير التحمل الدوري التنفسي والمتمثل باختبار كوبر )جري  الثالث
تغير عمى المالثالث لممناطق  المنخفضة عن سطح البحر )أريحا(، أيضًا وجود فروق دالة احصائياً 

جود فروق دالة وو (، قمقيميةمستوى سطح البحر ) منطقةولصالح  HRنبض الراحة ي الفسيولوج
االنبساطي وقت الراحة االنقباضي و الثالث عمى متغير ضغط الدم الشرياني مناطق إحصائيًا لم

أن يستفيد حمحول(، وقد كان من أىم توصيات الباحث لمرتفعة عن سطح البحر )المنطقة اصالح ول
 . العاممين في مجال التخطيط والتدريب من نتائج القياس التي استخالصيا
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األلعاب شعبية في المجال الرياضي في فمسطين، حيث أن كرة  لعبة كرة القدم من بين اكثر
القدم الفمسطينية عمى الرغم من ِقَدم المعبة وممارسييا وىي ليست وليدة العصر الحديث، إاَل أنيا 
أخذت باالنتشار حديثًا من حيث الممارسة، حيث انتشرت األكاديميات التي ُتعنى بتنمية وتطوير 

تطوير بالشكل العممي يجب أن تخضع البرامج التدريبية لمفرق كافة الى المعبة، وحتى نستطيع ال
عمميات القياس والتقويم الرياضي، والذي يتم من خاللو قياس شدة وحجم التمرينات عمى متغيرات 

( بأن " الفحص الفسيولوجي المستمر ضرورة 3124الجسم البدنية والفسيولوجية. حيث يشير عموان )
ف عمى المستوى التدريبي الذي وصل اليو الفرد الرياضي وىي عممية تقويم لممناىج ميمة لعممية الوقو 

 .(243:5، )التدريبية وسير عممية التدريبات "

وعممية القياس تعتبر األساس في المجال الرياضي كما يشير الباحث، حيث ال يمكن دونيا 
الفسيولوجية أو غيرىا لألداء، كون أن أن نحصل عمى أي معمومات حول االستجابات سواء البدنية أو 

القياس يعطينا مؤشرات عَما نريد تحقيقو من أغراض وأىداف عمى المستوى القريب أم البعيد عمى حد 
 سواء.

(، بأن مناطق الدولة الفمسطينية تتمايز باالرتفاعات المختمفة، منيا 3123حيث يشير صالح )
فإن بشكل عام و اه ومنيا ما ىو أعمى من مستواه، ما دون مستوى سطح البحر ومنيا ما ىو بمستو 

 . (10:8، )البحر االبيض المتوسط والبحر الميت ونير األردنجغرافيًا مابين حدودىا 

( بأن المناخ كمصطمح يرتبط بالكثير من العوامل 3127رضوان )وبصدد تنوع االرتفاع يشير 
 . (63:9، )يا المرتفعاتعمييا، ومن ضمنالخارجية التي ال يستطيع االنسان التحكم بيا والسيطرة 

تحسين األداء عند مستوى سطع البحر لدى الرياضيين من خالل زيادة قدرة حمل  ويعتبر
زيادة انتاج االيريثروبويتين باالكسجين في الدم، من أىم اىداف التدريب في المرتفعات، ويتم ذلك 

خاليا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة القدرة عمى ( والذي بدوره يعمل عمى زيادة انتاج EPOالمرتفع )
 (.16:12، )االستمرار في األداء

( في دراسة قامت بيا لمعرفة أثر االرتفاع واالنخفاض عن مستوى 3112كما تشير البحش )
سطح البحر عمى بيوكيميائية الدم لدى العبي كرة القدم في فمسطين، بأن التنوع الجغرافي في فمسطين 
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األثر الواضح عمى بيوكيميائية الدم والمتمثمة بمتغيرات الييموجموبين والجموكوز وأنزيم نازعات كان لو 
 .(58:7، )الييدروجين وثالث الجميسرايد واألنسولين والييموتكريت

يعد تحديًا و، إن عدم وجود منيج تدريبي مبني عمى قواعد القياس السميم والتقويم الجيد لمفردات
 دوقوف عنالاضي بشكل عام، وستغدو العمميات التدريبية إجرءات روتينية تتسبب في أمام التطور الري

، حيث أن القياس البدني والفسيولوجي يعطيني مؤشرات خططية مستقمبية من المياقة مستوى محدد
 تساعد في تقدم النتائج والوصول ألفضل المستويات.

، في مجال البحثسب عمم الباحث الميدانية حقمة األبحاث وقد تبمورت مشكمة البحث من 
نقطة التباين الجغرافي في االرتفاع أن  ، عدا عنبالبحثأحد الحوافز التي دفعت لمقيام وكان ذلك 

والتي يترتب عمييا استعدادات ومتطمبات بدنية وفسيولوجية تبعًا واالنخفاض عن مستوى سطح البحر، 
في فمسطين، ونتائج قياساتيا البدنية المرتبطة التمايز في كفاءة فرق كرة القدم و ليذا االختالف، 

تناولت تأثير المرتفعات عمى متغيرات حسب عمم الباحث معظم الدراسات ، أيضًا باختالفات فسيولوجية
منيا تناول تأثير المنخفضات عمى ىذه المتغيرات، ومن بينما القميل  بدنية وفسيولوجية لدى الرياضيين،

وقياس التأثيرات ليذه المناطق عمى المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدى  ىنا تتمثل المشكمة في معرفة
 العبي كرة القدم. 

 أهداف البحث:

دراسة تأثير البيئة الجغرافية )معدل االرتفاع عن سطح البحر( عمى التعرف الى البحث ىدف 
بدولة  القدم عض المتغيرات الفسيولوجية لدى العبي كرةالتحمل الدوري التنفسي وبعالقة عنصر 
 . فمسطين

 البحث:تساؤل 

لمطبيعة الجغرافية )معدل االرتفاع عن سطح البحر( عمى توجد فروق دالة احصائيًا ىل 
  ؟فمسطين بدولةالمتغيرات الفسيولوجية لدى العبي كرة القدم التحمل الدوري التنفسي وبعض 
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 الدراسات المرتبطة والشابهة:

 الدراسات بالمغة العربية: 

داسة ىدفت التعرف الى عالقة شدة التدريب بمعدل ضربات القمب ( 2006الويس )اسراء أجرت 
وتركيز حامض الالكتيك بالدم، ومن أجل ذلك استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بالطريقة المسحية، 

لمشباب وتم تطبيق الدراسة عمى عينة تم اختيارىا بالصورة العمدية من العبي المراكز التدريبية 
 29( أللعاب القوى وممن تتراوح أعمارىم ما بين )3115 - 3114والمشاركة في الموسم الرياضي )

( سنة،  ولجمع البيانات استخدمت الباحثة اختبار الشدة والمتمثل في اختبار تحمل السرعة :2 -
ل البيانات ( متر وقياس معدل النبض ومستويات حامض الالكتييك في الدم بعد الجيد، ولتحمي411)

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط البسيط لبيرسون 
ومعامل االختالف لتجانس العينة، وقد وقد أظيرت النتائج وجود ارتباط معنوي عالي جدا ما بين 

( متر ومتغير 411) متغيرات البحث والمتمثمة بمتغير شدة التمرين المتمثل باختبار تحمل السرعة
معدل ضربات القمب والعالقة طردية ما بينيما، كما أظيرت النتائج وجود ارتباط عالي ومعنوي مابين 
متغير شدة التمرين المذكور وتركيز حامض الالكتيك في الدم، كذلك ارتباط معنوي عالي ما بين 

لدم وذىا أظير دقة نتائج متغيري البحث معدل ضربات القمب وتركيز مستويات حامض الالكتيك با
اختبار حامض الالكتيك ميدانيًا ومباشرًا باستخدام الكتات المخصصة لو، وأخيرًا أوصت الباحثة 
ضرورة استخدام المؤشرات الفسيولوجية في االختبارات وتقنين األحمال التدريبية، كذلك االىتمام 

م بمؤشر معدل ضربات القمب في تقنين بمؤشر حامض الالكتيك في تقنين شدة التدريب، أيضًا االىتما
 .  (2ب، )الراحة ومعرفة اتجاه حمل التدري شدة التدريب لسيولتو وتحديد فترات

بدراسة ىدفت التعرف الى أثر البيئة المرتفعة و المنخفضة  (2014قام كل من العطيات وذنيبات )
ويمة، حيث تكونت ىذه عن سطح البحر عمى بعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي المسافات الط

( متر تحت مستوى سطح 491( العبين تدربوا عمى انخفاض )9الدراسة من مجموعتين األولى من )
( متر فوق مستوى سطح البحر، وقد 81:( العبين تدربوا عمى ارتفاع )9البحر، والثانية من )

، تنبؤ معدل صرف VO2MAXاشتممت الدراسة عمى المتغيرات الفسيولوجية المتمثمة بــ)تنبؤ مقدار 
الطاقة، معدل ضربات القمب، ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي، الييموجموبين، السعة الحيوية، 
ودرجة الحرارة(، حيث تم تطبيق ىذه الدراسة في كمية التربية الرياضية بالجامعة األردنية في عمان 



5 
 

ر الصافي )البحر الميت( ( مترًا فوق مستوى سطح البحر، وفي غو 81:والتي كانت عمى ارتفاع )
( مترًا تحت مستوى سطح البحر، حيث أظيرت نتائج الدراسة وجود 491والتي كانت عمى انخفاض )

تحسن في نتائج القياسات التي اجريت في البيئة المنخفضة عن مستوى سطح البحر عمى متغيرات 
VO2 max القياسات التي تم  وصرف الطاقة وضغد الدم والسعة الحيوية( عند مقارنتيا بنتائج

اجراؤىا في البيئة المرتفعة عن مستوى سطح البحر لدى مجموعة التدريب )البيئة المنخفضة(، كذلك 
وجود تحسن في نفس القياسات باستثناء ضغط الدم عند مستوى البحر لدى مجموعة التدريب )البيئة 

في البيئة المرتفعة عمى  المرتفعة(، أيضا اظيرت النتائج وجود تحسن في القياسات التي اجريت
متغيرات الييموغموبين ودرجة الحرارة عند مقارنتيا بنتائج القياسات في البيئة المنخفضة لدى مجموعة 
البيئة المنخفضة، وتوصي الدراسة إلى حث المدربين عمى إجراء معسكرات تدريبية متبادلة بين البيئة 

ين البيئتين من آثار فسيولوجية تسيم في تحسين المرتفعة والمنخفضة عن مستوى سطح البحر لما ليات
أداء الالعبين باإلضافة إلى إجراء دراسة تتضمن برنامج تدريبي ييدف إلى التكيف الوظيفي ألجيزة 

 .(4، )الجسم الداخمية في البيئة المنخفضة عن مستوى سطح البحر

التدريب في المرتفعات عمى بدراسة ىدفت التعرف الى تأثير ( 2019قام كل من شتيوي وقالتي )
( 7بعض المؤشرات الفسيولوجية لدى عدائي مسافات النصف طويمة، وقد تكون مجتمع الدراسة من )

عدائين من عدائي المسافات النصف طويمة لنادي الشاب جمورة بوالية باتنة الجزائرية، ولتحقيق 
ختبار بريكسي وباراش لقياس القدرة الدراسة استخدم الباحثان االختبارات الميدانية والمتمثمة في ا

اليوائية من خالل قياس كفاءة الجياز التنفسي والجياز الدوري الدموي، وقد توصمت الدراسة الى 
تفسير الجوانب الفسيولوجية المرتبطة باألداء وأن ىناك عدة استجابات فسيولوجية تمثمت بالجياز 

ه االجيزة وتكيفيا مع التغيرات الفيزيائية الموجودة الدوري الدموي والجياز التنفسي، ومدى استجابة ىذ
 . (5، )بالمرتفعات

 :الدراسات بالمغة األجنبية -

دراسة ىدفت الدراسة التعرف الى اثر االرتفاع عن سطح البحر عمى  (2001أجرت فيحاء البحش )
اثناء الراحة وبعد  بيوكيميائية الدم لدى العبي كرة القدم، إضافة إلى إجراء مقارنات بيوكيميائية الدم

المجيود تبعًا لمتغير االرتفاع واالنخفاض عن سطح البحر، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة عمى عينة 
( العبًا لكرة القدم من أندية الدرجة الممتازة، تم توزيعيم تبعا لالرتفاع عن سطح البحر إلى 51قواميا )
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مي في قمقيمية، )فوق مستوى سطح البحر( ثالث مجموعات، )مستوى سطح البحر( ويمثمو النادي األى
ويمثمو نادي االتحاد في نابمس، )تحت مستوى سطح البحر( ويمثمو نادي ىالل أريحا، وقد تم قياس 

، والكوليسترول، وأنزيم نازعات الييدروجين، وثالثي الجميسرايد، TIBCالييموجموبين، والجموكوز، 
ن في كل منطقة، وقد أظيرت النتائج وجود تأثير لمتمرين واألنسولين، واليموتوكريت، قبل وبعد التمري

عمى متغيرات )اليموجموبين، والجمكوز، والييموتكريت( كذلك أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
في الييموجموبين والجموكوز، وأنزيم نازعات الييدروجين  (α =0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

، والييموتكريت بين أفراد المجموعات الثالث أثناء الرحة، وفيما يتعمق وثالث الجميسرايد واألنسولين
بأثر التمرين والمقارنات عمى القياس البعدي تبين وجود فروق عمى متغيرات الييموجموبين، 

 .(5، )والكوليسترول، وثالثي الجميسرايد، واألنسولين تبعا لممناطق المختمفة

بدراسة ىدفت التعرف الى التغيرات االداء  Geiser et al (2001) قام كل من جيزر وآخرون 
اليوائي والييكل العضمي عند محاكاة تدريب المرتفعات، حيث تم تجزئة ىذا اليدف الى مرحمتين، 

( أفضل من Hypoxiaاألولى التحقق من الفرضية القائمة بان التدريب في حالة نفص االكسجة )
(، والثانية عمل مقارنة ما بين الحالتين. وقد تم تطبيق الدراسة عمى عينة من Normoxiaوفرتو )

( رجاًل، تم تقسيميم الى مجموعتين، 44الرياضيين الممارسين لمنشاط التحممي اليوائي وعددىم )
، والثانية تطبق التدريبات (Normoxia)( م وىي مجموعة 711األولى تطبق التدريبات في مستوى )

( 7-6(. وقد تم تطبيق برنامج مدتو من )Hypoxiaحاكي المرتفعات وىي مجموعة )في مناطق ت
( دقيقة. ولتحقيق ذلك استخدم الباحثون 41( ايام لكل اسبوع والجرعة اليومية )6بيع بواقع )ااس

المعالجات االحصائية الالزمة لنتائج التدريبات والرنين المغناطيسي لمعضالت الييكمية. وقد توصل 
ون أن المجموعة التي بقيت في المرتفعات كانت نتائجيا افضل من المجموعة األخرى كما الباحث

شدة  أناثبتت صور الرنين المغناطيسي زيادة في حجم العضالت الباسطة، كما استنتج الباحثون 
التدريب لم يكن ليا أي تأثير عمى الحد األقصى إلستيالك األكسجين ولكن يبدو ان التأثير كان في 

ادة حجم الميتوكندريا وزيادة األكسدة في العضالت وبالتالي زيادة قدرة العضالت عمى االستمرار في زي
، األداء كما أثبت التدريب أن نقص األكسجة كان عامل ميم في زيادة كثافة طول الشعيرات الدموية

(22). 
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 Pallav Sengupta and Koushik Bhattacharya  (2012)قام كل من بوالف وكوشيك 
بدراسة ىدفت التعرف الى البيئة المرتفعة والحالة الغذائية عمى المياقة البدنية لدى الشباب النيبالي في 
بوخارا. وقد استخدم الباحثان المنيج التجريبي لمالىمتة أىدف الدراسة. حيث تم تطبيق الدراسة عمى 

شكل عشوائي، وتم اختيا ر ( سنة تم اختيارىم ب32.7( شابا متوسط أعمارىم )36عينة مكونة من )
( سنة من جامعة كولكاتا في اليند كمجموعة ضابطة. :.32( طالبًا جامعيًا متوسط أعمارىم )36)

وبعد استخدام المعالجات االحصائية الالزمة لنتائج القياسات البدنية والفسيولوجية، أظيرت النتائج 
لجسم قبل وبعد ممارسة النشاط وجود اختالف كبير في مؤشر كتمة الجسم ونسبة الدىون في ا

الرياضي، ومصروف الطاقة والطاقة الالىوائية، أيضًا صغار البالغين من االلشباب النيبالي يعانون 
من نقص في البروتين والكالسيوم والحديد في نظاميم الغذائي بسبب وضعيم الغذائي السيئ. وقد 

أن المياقة البدنية لمشباب البالغين في نيبال أجمع الباحثان تبعًا لمبيانات التي تم الحصول عمييا، 
 . (25، )تخضع لتأثير العوامل البيئية وكذلك الحالة الغذائية

دراسة ىدفت التعرف الى الصحة والتعب وتأقمم االداء البدني   (2013بحث مارتن بشيت وآخرون )
( عام، خالل معكسر لمدة 27لدى عينة من العبي كرة القدم الشباب ممن يتراوح متوسط اعمارىم )

( متر، وقد تم تطبيق الدراسة عمى عينتين من العبي كرة القدم، إحداىا 4711اسبوعين عمى ارتفاع )
( :2رالي تعيش وتتدرب في مستوى سطح البحر، والثانية تمثمت في )( العب است31تمثمت في )

( متر عن سطح البحر، 4711العب بوليفي، وتم تطبيق الدراسة في العاصمة البوليفية الباز )
ولتحقيق اليدف من الدراسة استخدم الباحثون، ولقياس الصحة والتعب قام الباحثون خالل المعسكر 

والفسيولوجية لعينة البحث من خالل  قياس نبض الراحة صباحا بعد بقياس االستجابات البدنية 
( لقياس مستوى (RPE  - Rating of Perceived Exertionاالستيقاظ، مقياس االستجابات 

( دقائق جري، استبيان القياس النفسي 6كثافة تحمل المجيود البدني الحاد دون الحد األقصى خالل )
الل خمسة أسئمة تقيس التعب المالحظ وااللم العضمي ونوعية لقياس مؤشرات صحة الالعب من خ

( لقياس التحمل الدوري YO-YO/20mالنوع ومستوى التوتر والمزاج، واختبار العدو المتكرر )
التنفسي، وعندما تم مقارنة نتائج االختبارات فقد توصمت الدراسة الى وجود ضعف بسيط الى متوسط 

ستعادة الشفاء واختبار العدو المتكرر مقارنة بالنتائج في المرتفعات، لدى الالعبين االستراليين في ا
أيضًا عمميات تأقمم القياس كانت أبطأ لدييم مقارنة بالبوليفيين، وكان ىناك ضعف في اختبار العدو 
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( متر لدى المجموعتين في نياية المعسكر، وقد كان من اىم استنتاجات الدراسة بأن اسبوعين 31)
 .(24، )إلستعادة األداء البدني لدى الالعبين االستراليينغير كافيين 

 :إجراءات البحث

 :منهج البحث

 .لمالئمتيما ىدف البحث المقارن والمنيج شبو التجريبيالوصفي اتبع الباحث المنيج 

 مجتمع البحث:

 مــا بــين  ممــن تــراوح اعمــارىمكــرة القــدم الفمســطينية فــي الضــفة الغربيــة العبــي اســتيدف البحــث 
 سنة.  31 – 29

 :عينة البحث

تكونـت مـن من العبي كرة القـدم فـي مركـز شـباب رقـم واحـد، حيـث تم إجراء البحث عمى عينة 
ـــين )وممـــن  ( العـــب:2) ـــراوح اعمـــارىم مـــا ب المتوســـط يوضـــح  (2)لجـــدول رقـــم وا  ،( ســـنة31-29تت

والـــوزن لعينــة البحـــث، حيـــث الحســابي واالنحـــراف المعيـــاري ومعامــل االلتـــواء لمتغيـــرات العمــر والطـــول 
  .(3±)كان معامل االلتواء مابين ن ىناك تجانس ما بين عينة البحث و يتضح بأ

  

 (1) الجدول رقم

 هاخصائص العينة وتجانس

 
 19ن = 

 معبمل االلتواء االنحراف الوسيط الوسط / الوحذةاالختببر

 2.658 1.071 18.00 18.42 / بالسنوات العمر

 162. 05583. 1.7300 1.7321 الطول / بالمتر

 596. 6.8202 64.000 65.942 الوزن / بالكغم
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 مجاالت البحث:

المجال البشري: تمثل بالعبي كرة القدم من نادي مركز شباب رقم واحد وممن تتراوح أعمارىم بـين  -
29 – 31. 

 المجال المكاني: مالعب بمدية حمحول وقمقيمة وأريحا. -
البحث في الثالث المنـاطق المرتفعـة ومسـتوى سـطح البحـر والمنخفضـة  المجال الزماني: تم تطبيق -

 م. 3132نيسان من العام  2آذار ويوم  :3ويوم  37عمى التوالي ظير يوم 

 :وسائل وأدوات جمع البيانات

لعمـــر والـــوزن كاالســـم وا بيانـــات المفحوصـــينلتحتـــوى متغيـــرات البحـــث باإلضـــافة اســـتمارة تســـجيل  -
 .االختباروالطول ومنطقة 

اختبــارات تــم اختيارىــا مــن بطاريــة االختبــار البدنيــة والفســيولوجية والتــي تــم تقنينيــا مــن قبــل الباحــث  -
، وتمثمــــت (2والموضــــحة فــــي الممحــــق رقــــم ) صــــدق وثبــــات وموضــــوعية مقبولــــةولــــدييا معــــامالت 

معــدل دقيقــة لكــوبر كمؤشــر لمتحمــل الــدوري التنفســي واختبــارات  23االختبــارات فــي اختبــار جــري 
ـــــت الراحـــــة كمؤشـــــرات فســـــيولوجية ـــــدم الشـــــرياني االنقباضـــــي واالنبســـــاطي وق ـــــبض وضـــــغط ال ، الن

 .(3ومواصفاتيا موضحة في الممحق رقم )
متـــر لقيـــاس الطـــول وتحديـــد مســـاحة  61أدوات قيـــاس تمثمـــت بميـــزان طبـــي وشـــريط قيـــاس بطـــول  -

ــــبض والضــــغط  ــــيس الن ــــة تق ــــاييس طبيــــة الكتروني ــــوع بيــــورر  ( مــــن6عــــدد )مضــــمار الجــــري ومق ن
(Breuer( ألمانية الصنع، وساعات توقيت عدد )وصافرات.6 ) 

 المستخدمة:  المعالجات اإلحصائية

من أجل معالجة البيانات التي تم استخراجيا، استخدم الباحـث برنـامج الـرزم اإلحصـائية لمعمـوم 
من اجل استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وااللتـواء والنسـب  ،(SPSSاالجتماعية )

لمتحقــــق مــــن  ســــبيرمانمعامــــل االرتبــــاط و والقياســــات الفســــيولوجية االختبــــارات البدنيــــة المئويــــة لترشــــيح 
، واختبــار شـابيرو وكولموغـوروفوكـذلك المعـامالت العمميـة لالختبـارات البدنيـة المسـتخدمة فـي الدراسـة 

 من المعالجات اإلحصائية. وغيرىا لفريدمان والمقارنات البعدية تحميل التباين
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 عرض ومناقشة النتائج:

لمطبيعة توجد فروق دالة احصائيًا الذي نصو ىل البحث الرئيسي  تساؤلعرض نتائج 
المتغيرات الجغرافية )معدل االرتفاع عن سطح البحر( عمى التحمل الدوري التنفسي وبعض 

  ؟فمسطين بدولةالفسيولوجية لدى العبي كرة القدم 

أم ال كمـــا ىـــو  اً طبيعيـــ البيانـــات تتـــوزعن أن قـــام الباحـــث بـــإجراء اختبـــار االعتداليـــة لمتحقـــق مـــ
الى عدم اعتدالية التوزيع الطبيعي لمبيانات في متغيـر  ، حيث تشير النتائج(4)موضح في الجدول رقم 

  .(α = 0.05لداللة )ة عند مستوى انبض الراح

 (3) الجدول رقم 
19ن =  متغيرات البحثاختبار التوزيع الطبيعي لمبيانات في   

 االختبار
 شابيرو ويلك كولموغروف سيميرنوف

 االحصاء
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 االحصاء
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

دقيقة لكوبر 02جري   .091 57 .200
*
 .972 57 .202 

الراحة نبض  .292 57 .001 .721 57 .000 

200. 57 125. ضغط الدم الشرياني االنقباضي وقت الراحة
*
 .961 57 .706 

200. 57 160. ضغط الدم الشرياني االنقباضي وقت الراحة
*
 .958 57 .658 

البحث لمتغيرات وااللتواء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  بايجادكما قام الباحث 
الختبار جري الحسابية لمتوسطات خاللو أن ا يتضح من، والذي (5)كما ىو مبَين في الجدول رقم 

عمى دقيقة لكوبر وقياسات النبض وضغط الدم الشرياني واالنقباضي الفسيولوجية اثناء الراحة  23
، 69.2، 80.1، 2904.2،72.1، 2808.4، 2711.8كانت )التوالي وتبعًا لمتغير البيئة الجغرافية 

128.8 ،118.0 ،112.4 ،71.3 ،67.5،60.6). 

 19ن = 

 (4الجدول رقم )
 البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات  

 اعلي نتيجت ادني نتيجت
االنحراف 

 المعيبرً

المتوسط 

 الحسببٌ

البيئت 

 الجغرافيت
 المتغيراث وحذة القيبس

 مرتفع 3811572 03.503 3625 2125

 متر
 12كوبر )جري 
 دقيقة(

 بالمستوى 3737523 380532 3385 2340

 منخفض 3232531 210513 3625 2125

 مرتفع 83511 13527 93 53
 بالمستوى 73511 19527 131 54 نبض الراحة ضربة/ دقيقة

 منخفض 92539 2501 91 48
ضغط الدم الشرياني  مميميتر زئبق مرتفع 137572 18522 154 90
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 االنقباضي بالمستوى 117533 10538 140 92
 منخفض 113528 105.2 133 91
 مرتفع 81503 13533 90 53

 مميميتر زئبق
ضغط الدم الشرياني 

 االنبساطي
 بالمستوى 985.0 .57. 78 58
 منخفض 93597 8531 73 47

لمتغيرات البحث البدنية والفسيولوجية وتبعًا قام الباحث بتحميل التباين بطريقة فريدمان كما 
 :كما ىو مبين أدناه، لمعرفة ان كانت ىناك الفروق ولصالح أي مستوى لمتغير البيئة الجغرافية

 (.د لكوبر 12جري الختبار التحمل الدوري التنفسي )لفريدمان اجراء اختبار تحميل التباين  .1

19ن=  
 ( 5الجدول رقم )

  دقيقة لكوبر( 12التنفسي )جري اختبار التحمل الدوري 
 مربع كاي 8.720

 درجات الحرية 2

 مستوى الداللة 013.

بأن مستوى  دقيقة لكوبر 23جري نتائج تحميل فريدمان الختبار خالل جدول يتضح من 
الصفري وقبول الفرض البديل حيث توجد فروق دالة  وبالتالي رفض الفرض( 0.013) يساويالداللة 

، ولمعرفة اتجاه الفروق ألي مستوى استخدمنا المقارنات (α = 0.05)مستوى الداللة  داحصائيًا عن
البعدية لفريدمان، واتضح من خاللو أن الفروق كانت دالة مابين القياسات في المنطقة المرتفعة 

 (. 2والمنطقة المنخفضة عن سطح البحر ولصالح المنطقة المنخفضة كما ىو مبين في الشكل رقم )

 (1ل رقم )الشك
 د( 12كوبر )جري لمقارنات البعدية لفريدمان الختبار ا 

 

Cooper 1  تمثل المستوى المرتفع 

Cooper 2   تمثل مستوى سطح البحر 

Cooper 3  تمثل المستوى المنخفض 

فروق 

 الذاللت

مستوى 

 الذاللت

المنبطك تبعبً لمعذل 

االرتفبع عن سطح 

 البحر

متوسطة -مرتفعة  089. 266.  

منخفضة -مرتفعة  004. 011.  

منخفضة -متوسطة  224. 671.  
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 .لقياس نبض الراحةلفريدمان تحميل التباين  .2

19ن=  
 ( 6الجدول رقم )

 قياس نبض الراحة
 مربع كاي 6.027

 درجات الحرية 2

 مستوى الداللة 049.

( 0.049)مستوى الداللة يساوي بأن لقياس نبض الراحة جدول تحميل فريدمان يتضح من 
مستوى  دوىذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل حيث توجد فروق دالة احصائيًا عن

، ولمعرفة اتجاه الفروق ألي مستوى استخدمنا المقارنات البعدية لفريدمان، (α = 0.05)الداللة 
لمرتفعة عن واتضح من خاللو أن الفروق كانت دالة أكثر مابين القياسات في مستوى سطح البحر وا

 . (3)البحر كما ىو مبين في الشكل رقم سطح البحر ولصالح القياسات بمستوى سطح 

 (2الشكل رقم )
 لقياس معدل نبض الراحة  لمقارنات البعدية لفريدمانا

 

 

 

 

 

 

 

 

pulse 1  تمثل المستوى المرتفع 

pulse 2   تمثل مستوى سطح البحر 

pulse 3  تمثل المستوى المنخفض 

فروق 

 الذاللت

مستوى 

 الذاللت

المنبطك تبعبً لمعذل 

االرتفبع عن سطح 

 البحر

مرتفعة -منخفضة 062. 186.  

متوسطة -منخفضة  023. 069.  

متوسطة -مرتفعة  685. 1.000  
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 تحميل التباين لقياس ضغط الدم الشرياني االنقباضي. .3

19ن=  
 ( 7الجدول رقم )

 االنقباضيقياس ضغط الدم الشرياني 
 مربع كاي 15.579

 درجات الحرية 2

 مستوى الداللة 0004.

 

مستوى الداللة بأن لقياس ضغط الدم الشرياني االنقباضي تحميل فريدمان يتضح من جدول 
( وىذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل حيث توجد فروق دالة 0.0004)يساوي 

، ولمعرفة اتجاه الفروق ألي مستوى استخدمنا المقارنات (α = 0.05)مستوى الداللة  داحصائيًا عن
البعدية لفريدمان، واتضح من خاللو أن الفروق كانت دالة مابين القياسات في المنطقة المرتفعة 

لكنيا داللتيا ومستوى سطح البحر وكذلك المنطقة المرتفعة والمنطقة المنخفضة عن سطح البحر، 
 .(4)كما في الشكل رقم  المرتفعةولصالح قياسات المنطقة والمنخفضة رتفعة أكثر مابين المنطقة الم

 (3الشكل رقم ) 
 لمقارنات البعدية لفريدمان لقياس ضغط الدم الشرياني االنقباضيا

 

 

 

 

 

 

 

 

systo 1  تمثل المستوى المرتفع 

systo 2   تمثل مستوى سطح البحر 

systo 3  تمثل المستوى المنخفض 

فروق 

 الذاللت

مستوى 

 الذاللت

المنبطك تبعبً لمعذل 

 االرتفبع عن سطح البحر

متوسطة -منخفضة 829. 1.333  

مرتقعة - منخفضة 333. 331.  

مرتفعة - متوسطة 331. 332.  
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 .ياس ضغط الدم الشرياني االنبساطيتحميل التباين لق .4

19ن=  
 ( 8الجدول رقم )

 قياس ضغط الدم الشرياني االنبساطي
 مربع كاي 8.946

 درجات الحرية 2

 مستوى الداللة 011.

  اختبار فريدمان 

 

مستوى بأن لقياس ضغط الدم الشرياني االنبساطي يتضح من جدول نتائج تحميل فريدمان 
( وىذا يعني رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل حيث توجد فروق 0.011) الداللة يساوي

، ولمعرفة اتجاه الفروق ألي مستوى استخدمنا (α = 0.05)مستوى الداللة  ددالة احصائيًا عن
المقارنات البعدية لفريدمان، واتضح من خاللو أن الفروق كانت دالة مابين القياسات في المنطقة 
المرتفعة ومستوى سطح البحر وكذلك المنطقة المرتفعة والمنطقة المنخفضة عن سطح البحر، وكانت 

في قياسات المنطقة المرتفعة كما  ولصالحالمنخفضة المنطقة و ين المنطقة المرتفعة دالة أكثر ماب
 .(5)الشكل رقم 

 ( 4الشكل رقم )
 االنبساطيلمقارنات البعدية لفريدمان  لقياس ضغط الدم الشرياني ا

 

 

 

 

 

 

 

 

diasto 1  تمثل المستوى المرتفع 

diasto 2   تمثل مستوى سطح البحر 

diasto 3  تمثل المستوى المنخفض 

فروق 

 الذاللت

مستوى 

 الذاللت

المنبطك تبعبً لمعذل 

 االرتفبع عن سطح البحر

متوسطة -منخفضة 829. 1.333  

مرتقعة -منخفضة  333. 331.  

مرتفعة -متوسطة  331. 332.  
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 مناقشة النتائج: 

( α=0.05الداللة )( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9-6يتضح من الجداول )
التحمل عمى  (مستوى سطح البحر) لمعدل االرتفاع عن سطح البحر لممناطق المرتفعة والمنخفضة

بأن إجابة الفسيولوجية لدى العبي كرة القدم في فمسطين، وىذا يعني الدوري التنفسي وبعض القياسات 
مى عنصر التحمل الدوري تساؤل البحث ىي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية لمعدل االرتفاع ع

التنفسي وبعض المتغيرات الفسيولوجية المتمثمة بنبض الراحة ومعدل ضغط الدم الشرياني االنقباضي 
 واالنبساطي، حيث كان مستوى الداللة ع التوالي وتبعًا لمعدل االرتفاع عن مستوى سطح البحر

(0.013 ،0.04 ،0.004،0.01.) 

ويشير الباحث بأن ىذه النتائج تتفق مع ما أشارت اليو بعض الدراسات المرتبطة كدراسة 
معدل تأثير عمى (، حيث أكدت ىذه الدراسات 3112( وفيحاء البحش ):312شتيوي وقالتي )

 . البدنية والفسيولوجية ستجاباتاالاالرتفاع عمى 

كمؤشر لقياس التحمل الدوري  دقيقة( 23ختبار كوبر )جري وقد كانت الفروق بالنسبة ال
التنفسي لصالح المنطقة المنخفضة عن مستوى سطح البحر والتي تمثمت بممعب مدينة أريحا والتي 

نة بمحافظات الوطن تعتبر أخفض بقاع الكرة األرضية وأكثرىا وفرة باألكسجين وأقميا رطوبة مقار 
في ىذا الطبيعية كمية األكسجين وفرة ويعود السبب ىنا كما يرى الباحث الى )دولة فمسطين(، 

( وفوزية شحاده 3127المستوى، وىذا يتفق مع أدبيات الدراسة كمرجع حمزة الفاروقي وابراىيم العقاد )
البدني والتحسن الوظيفي ( والتي أشارت الى أىمية ىذه النقطة في العمميات التدريبية واالعداد :311)

الرتفاع وما يحتويو من عوامل بيئية وخصائص أن متغير معدل ا، حيث أجيزة الجسمفي عمل 
استنتاج الباحث يتفق مع ما أشارت ، وأن المختمفة عمى متغيرات المياقة البدنية جغرافية ذات أثر كبير

 Pallav Sengupta and Koushik Bhattacharya (2012)اليو دراسة كل من بوالف وكوشيك 
والتي ىدفت التعرف الى البيئة المرتفعة والحالة الغذائية عمى المياقة البدنية لدى الشباب، حيث كان 
من اىم استنتاجات دراستيم ىو أن المياقة البدنية لمشباب البالغين تخضع لتأثير العوامل البيئية وكذلك 

 (.:311، وكذلك دراسة جيزر )الحالة الغذائية
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لصالح مدينة قمقيمية والتي مثمت مستوى فقد كانت الفروق نبض الراحة متغير معدل بالنسبة لو 
لصالح مدينة واالنبساطي سطح البحر، بينما كانت الفروق في معدل ضغط الدم الشرياني اإلنقباضي 

تتفق مع دراسة سالي حيث كانت النتائج مت المستوى المرتفع عن سطح البحر، التي مث حمحمول
 Sally & Bourdon & Schmidtوكابيل وأونوس ووولفورد وستانيف   وبوردون وشميديت وسينف

& Singh & Cable & Onus & Woolford & Stanef & Gore & Aughey (2007)  فيما
 ( 3112( حول معدل النبض، ودراسة فيحاء البحش )3117ودراسة الويس ) بمعدل النبضيتعمق 

سة ا، باالضافة الى در ة بمستوى سطح البحرلصالح منطقة قمقيمية والمتمثموالتي أظيرت فروق 
 .(3125) العطيات وذنيبات

ويشير الباحث بأن الفروق ولو كانت بسيطة في بعض المتغيرات، إاَل أن بعض القياسات 
أن ىناك حالة وربما ىي ظاىرة وبحاجة الى دراسة و كانت نتائجيا دالة إحصائيا جراء معدل اإلرتفاع، 

والمرتبطة بالعالقة ما بين منطقة أريحا والمتمثمة بالمستوى المنخفض عن سطح البحر ومعدل ضغط 
الدم الشرياني اإلنقباضي، حيث ُوجد معدالت منخفضة جدًا لو، وتم القياس حينيا ليس عمى الالعبين 

مل، والقياسات أظيرت نتائج منخفضة كحالة عامة لمعدل ضغط فقط بل أيضًا عمى الباحث وفرق الع
وحسب عمم الدم الشرياني اإلنقباضي، وىي كما أشار الباحث بحاجة الى بحث لموقوف عندىا، 

ومعدل  تغيرمتبعًا لألبحاث التي راجعيا بالخصوص، لم يجد أبحاث ناقشت أو بحثت ىذا الالباحث 
 .االنخفاض عن مستوى سطح البحر

 تنتاجات:االس

اعتمادًا عمى نتائج البحث والتحميل اإلحصائي لمبيانات، واستنادا الى ما تم عرضو من 
 نتائج ومناقشتيا، فقد التوصل الباحث الى االستنتاجات التالية:

( لمعدل االرتفاع عن سطح α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 23متغير التحمل الدوري التنفسي والمتمثل باختبار كوبر )جري البحر في دولة فمسطين عمى 

 دقيقة( ولصالح مدينة أريحا والتي مثمت المستوى المنخفض عن سطح البحر.
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( لمعدل االرتفاع عن سطح α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
)نبض الراحة(  HRات القمب البحر في دولة فمسطين عمى المتغير الفسيولوجي معدل ضرب

 ولصالح مدينة قمقيمية والتي مثمت مستوى سطح البحر.
( لمعدل االرتفاع عن سطح α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 البحر في دولة فمسطين عمى المتغير الفسيولوجي معدل ضغط الدم الشرياني االنقباضي
 عن سطح البحر. المرتفعوالتي مثمت المستوى  حمحوللصالح مدينة )خالل الراحة( و  واالنبساطي

 :لتوصياتا

في ضوء أىداف البحث وعرض ومناقشة نتائجو، والتوصل الى استنتاجاتو، يوصي 
 الباحث باآلتي:

االخذ بعين االعتبار فروق معدل االرتفاع لدولة فمسطين عند إجراء القياس لدى الرياضيين بشكل  .2
القدم بشكل خاص، عمى متغيرات البحث والمتمثمة بالتحمل الدوري التنفسي عام والعبي كرة 

ومعدل نبض الراحة وضغط الدم الشرياني االنقباضي واالنبساطي وقت الراحة، لما حصل ليا من 
 تأثير جراء معدل االرتفاع.

مجال التخطيط لمبرامج التدريبية والتدريب الرياضي لرياضة كرة القدم بشكل في استفادة العاممين  .3
 .استنتاجات البحثبخاص 

البدنية والفسيولوجية في مستويات األداء في االختبارات إمكانية استخدام نتائج البحث ومقارنة  .4
قياسات التي المناطق التي يتم التدريب بيا والتي مثمت معدل االرتفاع بالبحث مع النتائج وال

 يحصل عمييا المدربون من متدربييم خالل عمميات التدريب واإلعداد.
إمكانية إجراء أبحاث مماثمة لنفس متغيرات البحث ومجتمعو، ومغايرة لممنيج المستخدم بالبحث،  .5

 بحيث يتم استخدام المنيج التجريبي لموصول الى نتائج أكثر دقة.
إجراء البحث بيا وخاصة تم إقامة معسكرات تدريبية إن أمكن لالعبي كرة القدم في المناطق التي  .6

المنطقة المرتفعة والمنطقة المنخفضة لما كان ليا من استجابات دالة إحصائيًا عمى بعض 
 المتغيرات البدنية والفسيولوجية لدى العبي كرة القدم بدولة فمسطين.
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  : قائمة المراجع

 : المراجع بالمغة العربية -
(: عالقة شدة التدريب بمعدل ضربات القمب وتركيز حامض الالكتيك بالدم، 3117إسراء الويس ) .1

 .7بحث منشور، مجمة كمية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ص 
، دار 2دراسة طبيعية اقتصادية سياسية، ط -(: جغرفيا فمسطين 3127حمزة عمر الفاروقي ) .2

 شر والتوزيع، القدس، فمسطين.الجندي لمن
(: اثر البيئة المرتفعة والمنخفضة عن مستوى سطح البحر 3125خالد العطيات وبكر ذنيبات ) .3

عمى بعض المتغيرات الوظيفية لدى العبي المسافات الطويمة، بحث منشور، مجمة مؤتو لمبحوث 
 .2:9 – 284ص  ، ص2، عدد 39سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، مج  –والدراسات 

(: تأثير التدريب في المرتفعات عمى بعض المؤشرات :312عبدالمالك شتيوي ويزيد قالتي ) .4
الفسيولوجية لدى عدائي مسافات النصف طويمة دراسة ميدانية لعدائي فريق الشباب الرياضي 

 .379 – 361، ص ص 4، عدد 21جمورة، بحث منشور، مجمة االبداع الرياضي، مج 
(: دراسة مقارنة لمكشف عن تركيز حامض الالكتيك بعد فترات جيد 3124موان )عمي خومان ع .5

، ص 2، عدد 24مختمفة لمرياضيين، بحث منشور، مجمة القادسية لعموم التربية الرياضية، مج 
 .361-342ص 

عشرة آالف سنة أقدم مدينة في العالم، دار البيرق العربي لمنشر  -(: أريحا :311فوزية شحاده ) .6
 زيع، رام اهلل، فمسطين.والتو 

(: أثر االنخفاض واالرتفاع عن سطح البحر عمى بيوكيميائية الدم 3112فيحاء عثمان البحش ) .7
 لدى العبي كرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، فمسطين.

واالستشارات، بيروت، (: القضية الفمسطينية، مركز الزيتونة لمدراسات 3123محمد حسن صالح ) .8
 .21ص 

، دار الفكر العربي، القاىرة، 2(: جغرافيا الرياضة، ط 3127محمد نصر الدين رضوان ) .9
 .79-67الصفحات 

 ، دار الفكر العربي، القاىرة.2(: التدريب الرياضي الحديث، ط 3112مفتي إبراىيم حماد ) .10
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 ( 1ممحق رقم )

 المقننة التي تم استخدام بعض اختباراتهاالبدنية والفسيولوجية بطارية االخبتار 

 م
وحدات البطارية 

 )االختبارات(
 وحدة القياس أداة القياس

صدق 
 الخبراء

 الثبات
 دال )**(

 الموضوعية
 دال )**(

 0.98 0.98 0.77 لتر السعة الحيوية VCالسعة الحيوية   .0

2.  
ضغط الدم الشرياني 

 االنقباضي
 0.97 0.86 0.72 ملليتر زئبق الضغط االنقباضي

3.  
ضغط الدم الشرياني 

 االنبساطي
 0.97 0.84 0.72 ملليتر زئبق الضغط االنبساطي

 0.99 0.97 0.72 ضربة/ دقيقة النبض معدل ضربات القلب  .4

 السرعة االنتقالية  .5
م( من  31اختبار عدو )

 البداية العالية
 0.99 0.95 .790 ثانية

 التحمل العضلي  .6
اختبار الجلوس من الرقود 

 ث( 45خالل )
 1.00 0.94 .780 )مرة( تكرار

 المرونة  .7
اختبار المرونة الديناميكية 

 ث( 31خالل )
 1.00 0.83 .8.0 )مرة( تكرار

 الرشاقة  .8
اختبار الجري المتعرج 

 لبارو
 1.00 0.99 .880 ثانية

 1.00 0.99 .720 سم الوثب العمودي القوة االنفجارية  .9

01.  
القوة العضلية 

 القصوى
 1.00 0.99 .710 متر لرجلينالثابتة لقوة الاختبار 

00.  
التحمل الدوري 

 التنفسي

 02اختبار كوبر )جري 

 دقيقة(
 1.00 0.99 1.00 متر
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 ( 2ممحق رقم )

 في البحث  مواصفات االختبارات المستخدمة

 التنفسي.دقيقة(، لقياس التحمل الدوري 12اختبار كوبر)جري  .1
 : قياس التحمل الدوري التنفسي.الهدف -
 : مضمار الجري، ساعة ايقاف، كارتات ورق.واألدوات الممعب -
( متــر فــي مضــمار الجــري، مــع اشــارة 511: يقــف الالعبــون عنــد خــط بديــة )االختبةةار اداء طريقةةة -

لفة( يعطـى البدء يقوم الالعب بالجري حول مضمار الجري، وكمما مَر الالعب بنقطة البدء )جري 
 (.2( دقيقة كما موضح في الرسم رقم )23كارتا، يستمر االختبار لمدة )

: عنــد ســـماع اشـــارة انتيــاء الـــزمن المحـــدد لالختبــار يقـــف كـــل العــب فـــي مكانـــو، لتحديـــد التسةةةجيل -
المســافة بينــو وبــين نقطــة البدايــة، يجمــع كــل العــب عــدد مــرات المفــات التــي جراىــا مضــروبة فــي 

الييا عدد األمتار االخيرة التي وقف عندىا الالعب بعد اجتيـازه اشـارة البـدء ( متر، ويضاف 511)
 (.2:27( دقيقة، )23آلخر مرة، ويصبح مجموع االمتار ىو المسافة التي قطيا الالعب في )

 قياس معدل نبض الراحة وضغط الدم الشرياني االنقباضي واالنبساطي وقت الراحة. .2
دقيقـة(  23جـري  –لراحة وقبل البدء باختبار الجيد )كـوبر من وضع اشروط ومواصفات القياس:  -

ـــدم  ومـــن وضـــع الجمـــوس واليـــد ممـــدودة بمســـتوى القمـــب يـــتم أخـــذ معـــدل ضـــربات القمـــب وضـــغط ال
الشرياني االنقباضي واالنبساطي بواسطة جيـاز قيـاس الكترونـي، ويـتم تسـجيل القيـاس الـذي يظيـر 

 عمى شاشة الجياز.

 


