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 الممخص

عشاصخ المياقة البجنية فى محاولة التعخف عمى تأثيخ انقصاع الجورة الذيخية عمى  تكسغ أىسية ىحا البحث
سشة،  55-50لمشداء باعسار مختمفة وخاصة ما بيغ )االنبصاح السائل السعتجل، الػثب العخيس، الخكس( 

خ المياقة خاصة أن الجراسات الدابقة فى ىحا الذان قميمة لمغاية. وقج أستيجف البحث معخفة مجى تأثخ عشاص
 البجنية الدابقة عشج الفتخات العسخية السختارة بفتخة انقصاع الجورة الذيخية. 

وقج استخجمت الباحثة السشيج الػصفى بصخيقة السدح لسالئستو لصبيعة البحث وأىجافو، وأشتسمت عيشة 
سشة بصخيقة عسجية واؿيست  55-50سيجة مسغ انقصعت لجييغ الجورة الذيخية بأعسار مغ  20البحث عمى 

 التجخبة بقاعة الخشاقة. 

عكدي متػسط بانقصاع الجورة معشػى د ارتباط واشارت الشتائج لػجػد فخوق ذات داللة احرائية وىػ وجػ 
الذيخية واالنبصاح السائل السعتجل ويخجع الدبب ليخمػن االستخوجيغ حيث يكػن تخكيده أقل ما يسكغ فى ىحه 

كحلظ اشارت الشتائج الى عجم وجػد ارتباط معشػى بيغ انقصاع الجورة الذيخية والػثب العخيس  السخحمة.
لمتغيخات اليخمػنية االستخوجيشية، وكحلظ كفاءة الجياز الجورى التشفدي فى وكحلظ الخكس، ويخجع ذلظ 

 تػصيل االكدجيغ الى االندجة السختمفة وحجع كخات الجم الحسخاء وتخكيد الييسػجمػبيغ بالجم.

ABSTRACT 

 The importance of this research lies in trying to identify the effect of 

menopause on physical fitness (moderate inclined prone, broad jump, 

jogging) for women of different ages, especially between 50-55 years, 

especially since previous studies in this regard are very few. The aim of the 

research is to know the extent to which the previous physical fitness elements 

at the selected age periods are affected by the menopause period. The 

researcher used the descriptive approach in a survey method for its suitability 

to the nature of the research and its objectives. The research sample included 
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20 women who deliberately interrupted their menstrual cycle at the ages of 

50-55 years, and the experiment was conducted in the fitness hall. 

 

 The results indicated that there were statistically significant 

differences, which is the presence of an average negative correlation with 

menopause and moderate tilted prolapse. The reason is due to estrogen, 

where its concentration is as low as possible at this stage. The results also 

indicated that there was no significant association between menopause and 

wide jumping as well as jogging, due to the estrogenic hormonal changes, as 

well as the efficiency of the respiratory system in delivering oxygen to 

different tissues, the size of red blood cells and the concentration of 

hemoglobin in the blood. 
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التعريف بالبحث-1  
المقدمة واىمية البحث: 1-1  

خ السخأة الخياضية مغ خالالل مذالاركتيا فالي اطنذالصة واالنجالازات البجنيالة اآلراء الستعجدة في مجى تأث تبايشت
خالل أشػار الجورة الذيخية التي تسخ بيا السالخأة. وتعالج دراسالة تالأثيخ ىالحه اطشالػار عمالى الكفالاءة البجنيالة مالغ 

التالجريب  فداليػلػجياالسراحبة ليالا واحالجة مالغ العشاصالخ السيسالة فالي مجالال  والبجنية الػضيؾيةجخاء التغيخات 
لاليذ ىشالاك شالالظ فالى التالاثيخ الفدالاليػلػجى النقصالاع الصسالث والالالحى يسكالغ أن يال ثخ عمالالى  وحيالث انالال الخياضالي
 فالالالي حيػيالالة متغيالالالخات فالالي وارتباشيالالا الذالالاليخية الالالجورة الىسيالالالة ونطالالخا .واالصالالابة التسالالاريغ الخياضالالاليةمخالالاشخ 
 واالصالابات الخياضاليةBell et al., 2009)  )بػاسالصة تأثيخىالا عمالى السخونالة  دراسة تع الخياضي، السجال
وعالجو  (Lourerio et al., 2011) بػاسالصة العزالمية والقالػة( Beynnon et al., 2006) بػاسالصة

 Oosthuyseبػاسالصة ) واالداء الخياضالي (Tsampouks et al., 2010) بػاسالصة القراليخةالسدافات 
& Bosch, 2010 ) مالالالغ وقالالالج كانالالت اآلراء ونتالالالائج البحالالػث متبايشالالالة بيالالحا السػضالالالػع حيالالث ي كالالالج كالالال

(Allsen 1997; Sloan 1996 and Stephenson et al., 1982 عمى أن أشػار الجورة الذيخية )
  ,(1976 فالالالى حالالاليغ ي كالالالج )درويالالالر، لالاليذ ليالالالا تالالالأثيخ عمالالالى المياقالالالة البجنيالالالة واالنجالالالاز الخياضالالالى لالالالجى السالالالخأة.

(Baker, 1981; Boyden et al., 1983 and Russell et al., 1984) أن ىشالاك أرتبالاط  عمالى
 .حسالالل التسالالخيغ وشالالجتو لالالجورة الذالاليخية ولكالالغ يتػقالالى ذلالالظ عمالالىمػجالالب بالاليغ التسالالخيغ الخياضالالى وأضالالصخابات ا

لكالغ مالا الالح  ىػ السخحمة التي تتػقى فييا الشداء عغ الحسل بذكل شبيعالي، بأنو انقصاع الصسث ويعخف 
يحالالجث انقصالالاع الصسالالث فالالي مخحمالالة مالالغ مخاحالالل التقالالجم بالالالعسخ بذالالكل شبيعالالي،  يحالالجث لمجدالالع عشجئالالح ولسالالاذا 

حيالالث يتػقالالى السبيزالالان عالالغ إشالالالق  ،عالالام  51بستػسالالط عامالالا   55و  45ويكالالػن عالالادة مالالا بالاليغ سالالغ الالالال 
أو استئرالالال يس عالالغ شخيالالع العسالالل الجخاحالالي بمزالالالة السبالالا ايزالالا   ولكالالغ يسكالالغ أن يحالالجث ذلالالظالبػيزالالات 

يعالج ىخمالػن اطسالتخوجيغ أىالع ىخمالػن بالشدالبة لمالجورة الذاليخية بأكسميالا، إذ  ؟الدالبب ما .ةالخحع عشج الزخور 
يعسالالل عمالالى تصالالػيخ ووشالالالق بػيزالالة واحالالجة كالالل شالاليخ عشالالجما تكالالػن جالالاىدة لمتمـالاليح، وتدالالتعج بصانالالة الالالخحع 

بػيزالات لالجييغ وتتػقالت اضباضالة ومع تقجم الشداء فالي العسالخ، يقالل مخالدون ال الستـبال البػيزة السمقحة.
والالالجورة الذالاليخية والحسالالل، ويتػقالالى جدالالع السالالخأة تالالجريجيا عالالغ إنتالالاج ىخمالالػن االسالالتخوجيغ الالالح  يالالتحكع فالالي 

ال يحالجث ىالالحا بالاليغ ليمالة وضالالحاىا، فقالج يدالالتغخق اطمالالخ عالجة سالالشػات حتالى يتخاجالالع اليخمالالػن  العسميالة بخمتيالالا.
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بعالس تمالظ التالأثيخات كبيالخة لمغايالة، ويتالأثخ  أثيخات مالا التال .إلى مدتػيات مشخفزة، ويطل عمى تمالظ الحالالة
كالالل مالالغ السالالل والجمالالج والعزالالالت والسذالالاعخ بانخفالالان مدالالتػيات ىخمالالػن االسالالتخوجيغ. وقالالج يتجالالاو  كالالل 

وتعالالاني العجيالالج مالالغ الشدالالاء مالالغ أعالالخن انقصالالاع الصسالالث قبالالل حجوثالالو  جدالالع بذالالكل مختمالالى تسامالالا  عالالغ  يالالخه.
 بسخحمة "ما قبل انقصاع الصسث".بفتخة شػيمة وعمى فتخات مختمفة، وتعخف 

ومالالالالغ اطعالالالالخان الذالالالالائعة ليالالالالحه السخحمالالالالة، ارتفالالالالاع حالالالالخارة الجدالالالالع والتعالالالالخق الميمالالالالي واضالالالالصخا  الشالالالالػم واطرق 
وانخفالالان الخػبالالة الجشدالالية وتخاجالالع السالالداج العالالام، وقالالج تطيالالخ مذالالاكل السثانالالة والجفالالاف السيبمالالي خالالالل تمالالظ 

غ تسامالالا ، ؽيكالالػن لالالحلظ تالالأثيخ شػيالالل اطمالالج عمالالى العطالالام أمالالا عشالالجما يتػقالالى إنتالالاج ىخمالالػن االسالالتخوجي الفتالالخة.
 والقمالالب، فالعطالالام قالالج تزالالعى، مسالالا يجعالالل الشدالالاء أكثالالخ عخضالالة لمكدالالػر وأمالالخان القمالالب والدالالكتة الجماػيالالة.

يتع عالجيغ باليخمػنات البجيمة والتعػيزية التي تعدز مدتػيات ىخمػن االسالتخوجيغ وتدالاعج عمالى  لحلظ
ليدت متذابية عشج جسيع الشداء، فقالج تختمالى مالغ امالخأة إلالى أخالخى فالي  لكغ اطعخان تخؾيف اطعخان.

) الكميالالة السمكيالالة طمالالخان الشدالالاء  درجالالة شالالجتيا ومالالجتيا التالالي قالالج تتالالخاوح مالالا بالاليغ بزالالع أشالاليخ إلالالى سالالشػات
جية عمالالى الخياضالاليغ  يالالخ مفيالالػم حيالالث ػ حتسالالل لمتغيالالخات الفدالاليػلسوالتالالاثيخ ال .( RCOG ،2019والتػليالالج 

معالالخوف النالالو لالالو تالالاثيخ عمالالى شالالج الشدالاليج الزالالام  يالالخ طربصالالة ااالسالالتخوجيغ عمالالى االوتالالار و تالالأثيخ ىخمالالػن 
عالالدى الالالى الشالالػع % مالالغ الكالالػالجيغ السػجالالػد فالالى االوتالالار ي  95 .التالالجريبى والذالالفاء والقالالجرة عمالالى تحسالالل الحسالالل

يخىالا و الصبيغيالة كسالا نالخ  مالع شاليخػخة الجمالج الصبيغيالة و يخىالا مالغ امالخان الجمالج و االول مغ الكالػالجيغ، 
ندالالالالجة الزالالالالامة عمالالالالى واال يقمالالالالل العسالالالالخ مالالالالغ قالالالالجرة الكالالالالػالجيغ مالالالالغ أمالالالالخان العزالالالالالت والييكالالالالل العطسالالالالي،

، ويبالالجو أن ىخمالالالػن االسالالتخوجيغ الصبيعالالي يسالالالارس تالالأثيخا  متدالالاىال عمالالالى الشدالاليج الزالالام وتججيالالالج صالالالحاال
جالالابي عمالالى الشتالالائج الجيغ والتكيفالالات العزالالمية الييكميالالة لتحسيالالل وتيالالبذ اطوتار.وقالالج يكالالػن ليالالحا تالالأثيخ ايػ الكالال

 .بعج الحسل الدائج لمعزالت والييكل العطسى والرجمات وجخاحة العطام

 (Nedergaard et al., 2012; Le Blanc et al., 2017).  وىشاك القميل مغ اطبحاث التالى تذاليخ
 االول.الى وجػد عألقة مباشخة بيغ انخفان ىخمػن االستخوجيغ مثل السخكبات وقػة الكػالجيغ مغ الشػع 

وتذيخ بعس الجراسات الى وجػد عالقة باليغ انخفالان ىخمالػن االسالتخوجيغ وتالجلى الحالػن، وىالي عسميالة 
وتعالج  (Le Blanc et al., 2017). ةمختبصة بأربصالة الحالػن ومحتالػ  الكالػالجيغ فالى اطندالجة السحيصال
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حكع فالالى البالالػل وأرضالالية الحالالػن أمالالخا  حيػيالالا  لالالجعع أعزالالاء الحالالػن والالالت القالالػة والالالتحكع فالالى الجالالحع الالالجاخمى
ئج وما زال عشج البعس االتجاه الداكان  لحلظ .الخكسوالتعامل مع الديادة فى الزغط داخل البصغ أثشاء 

بعالالاد السالالخأة عالالغ مسارسالالة الشذالالاط الخياضالالي فالالي أثشالالاء الالالجورة الذالاليخية وكالالحلظ عالالجم إشالالخاكيا فالالي قائسالالا عمالالى إ
 ونتيجة التدالاع .عمى انتطام الجورة الذيخية سمبا   التجريب استشادا إلى فكخة تأثيخ مسارسة الشذاط الخياضي
ىالالحا االىتسالالام  فالالأن ،بقالالجر اتدالالاع أثخىالالا فالالي الحيالالاةو  االىتسالالام بالالالسخأة والتالالي تعالالج مالالغ  أىالالع أركالالان السجتسالالع 

مخحمالالة خالالالل فالبالالج مالالغ دراسالالات عمسيالالة تتشالالاول دراسالالة عالالالع السالالخأة والسالاليسا ولالالحلظ تفخضالالو شبيعالالة العرالالخ 
انقصالالاع عالالج وي . يسا فالالي مجالالال التالالجريب الخياضالاليصاءىالالا فالالي السجالالاالت كافالالة والسالالالبمالالػا التالالي تسثالالل قسالالة ع

الذالاليخية واحالالجة مالالغ السالال ثخات التالالي شالالغمت اىتسالالام البالالاحثيغ والسعشيالاليغ بيالالجف التعالالخف عمالالى تأثيخاتيالالا الالالجورة 
تبالايشالة باليالحا وقالج كالانالت اآلراء ونتائالج اطبحاث م .عمى عشاصخ المياقة البجنية واالنجاز لجى السخأة الخياضية

بيشسالا لبالجنية واالنالجاز لالالجى السالالخأة، الخرػص عمى أن أشػار الجورة الذيالخية ليالالذ لاليالا تالأثيخ عمى المياقالة ا
عمى أن ىشاك ارتباط مػجب باليغ التسالخيغ الخياضالي واضالصخا  الالجورة راء ت كج آػجج ت الجانب االخخ عمى

مسالالا تقالالجم نالحالالن إن ىشالالاك تبالالايغ وتزالالار  فالالي وجيالالات . و ذلالالظ عمالالى شالالجة التسالالخيغالذالاليخية ولكالالغ يتػقالالى 
. ومالغ ىشالا لخياضي عمى أشالػار الالجورة الذاليخيةأو عجم تأثيخ مسارسة الشذاط افي تاثيخ الشطخ ؽيسا يتعمع 

بؼية  لخياضيمسارسة الشذاط اعمى  الذيخية الجورة انقصاعالبحث في الكذى عغ تأثيخ  ىحا تتجمى أىسية
الحقالائع العمسيالة والس شالخات الجؿيقالة لتمالظ التالأثيخات والتالي يسكالغ أن تكالػن عػنالا لمعالامميغ تقجيع السعمػمات و 

الالجورة الذاليخية  انقصالاعخ يفي مجال التجريب الخياضالي وتالجعع مالا تالع استخالصالو مالغ معمػمالات تتعمالع بتالأث
 . عشاصخ المياقة البجنية بذكل خاصعمى 

 مذكمة البحث: 1-2

 مسارستيا لمشذاط الخياضي أثشاء خالل مذكمة البحث في اختالف اآلراء بخرػص السخأة  حجدتت
السخاحل السختمفة لمجورة الذيخية وباالخز عشج انقصاع الجورة الذيخية وتأثيخىا عمى عشاصخ 

 االنقصاع لمجورة الذيخية ا. ولقمة الجراسات التي تشاولت تأثيخ ىحالفتخةىحه  خاللالمياقة البجنية 
تػلجت ، االختالف في نتائج البحػث حػل ىحا السػضػعفزال عغ عمى عشاصخ المياقة البجنية، 

الحاجة إلى السديج مغ السعمػمات العمسية التعديدية الجؿيقة حػل ىحا التأثيخ مغ قبل مجربي الفخق 
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ف عمى مػقػ لتجريب التخصيط لمالشدػية لالستفادة مشيا وأخحىا بعيغ االعتبار في أثشاء عسمية 
 -ومشيا )اطنبصاح السائل السعتجل لمجورة الذيخية عمى عشاصخ المياقة البجنية االنقصاعتأثيخ 

بؼية تقجيع السعمػمات العمسية الجؿيقة عغ حجع ىحه التأثيخات لتكػن  الخكس(-الػثب العخيس
 . الخياضى والباحثيغ فى مجال التخبية الخياضية والصب معامميغ في مجال الخياضة الشدػيةعػنا ل

 البحث: ىدف 1-3

  االنبصاح السائل ) بعس عشاصخ المياقة البجنية عمىتأثيخ انقصاع الجورة الذيخية عمى التعخف
 لجى افخاد عيشة البحث. السعتجل، الػثب العخيس، الخكس( 

 البحث: فرض 1-4   

  االنبصاح السائل  بعس عشاصخ المياقة البجنية عمىالجورة الذيخية  انقصاعوجػد فخق معشػ  في(
 .لجى افخاد عيشة البحث السعتجل، الػثب العخيس، الخكس( 

 مجاالت البحث: 1-5   

 قاعة الخشاقةمجسػعة مغ الشداء السذاركات في السجال البذخ :  -
  0200/  00/  02ولغاية  0200/ 02/ 02ة مغ السجلدماني: السجال ا -
 سايا في اربيل قاعة: السكاني السجال -

 منيجية البحث واجراءتو الميدانية:-3
 منيج البحث: 3-1

 وأىجافو البحث صبيعةج الػصفي بصخيقة السدح لسالءمتو لاستخجمت الباحثة السشي. 
 

  :عينة البحث 3-2
  ( 02اشالالتسمت عيشالالة البحالالث عمالالى  )شدالالاء وىالالغ مالالغ الشدالالاء السذالالاركات. وقالالج تالالع اختيالالارىغ مالالغ ال

 ( سالالشة وفقالالا  52-55الالالجورة الذالاليخية وتتالالخاوح أعسالالارىغ بالاليغ )بصخيقالالة عسجيالالة ومسالالغ انقصعالالت لالالجييغ 
 ( 0سة، وكسا ىػ مػضح في الججول )لذخوط الجرا
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 ( 0ججول ) 
 فراد عينة البحثإل  المعيارية نحرافاتواال الحسابية األوساط قيم يبين

 
 المعاليم اإلحرائية              

 المتغيرات 
 ع±  س  

 65.3 055552 الصػل / سع 
 005.6 6532. الػزن / كغع 
 .055 50562 العسخ / سشة 

 

( ؿيع االوساط الحدابية واالنحخافات السغيارية لس شخات البحث اذ كانت ؿيع 1) رقع يبيغ ججول
كجع وبانحخاف  74.6، الػزن 3.7وبانحخاف مغيار   سع  155.8الصػل  :تاليلكا االوساط الحدابية

 .1.87سشة وبانحخاف مغيار   52.3، والعسخ 12.73مغيار  

 األدوات واألجيزة المدتخدمة في البحث  3-3
  Osakaجياز ؿياس الصػل االلكتخوني كيخبائي نػع  -0
  Osakaميدان حداس لـياس الػزن نػع  -0
  Rhythm( ثا  022 -0) بجون تـيذ الدمغ إلىساعة تػقيت الكتخونية يجوية  -6
  م 52شخيط ؿياس بصػل  -6
 
 :اجراءات البحث  3-4

  التالية عشاصخ المياقة البجنيةوقج تزسشت اجخاءات البحث ؿياس : 
 
  Push-Ups Test ثانية 33دل )لمثبات( تكراره تالمعاالنبطاح المائل  اختبار  3-4-1

  أختبار ثشى الحراعيغ مغ االنبصاح السائل 

 الغخن مغ االختبار: ؿياس التحسل العزمي لسشصقة الحراعيغ والكتفيغ 

 :مغ وضع االنبصاح السائل يقػم السختبخ بثشى السخفقيغ الي أن يالمذ االرن  مػاصفات االداء
 .ثانية 62بالرجر ثع العػدة مخة اخخ  لػضع االنبصاح السائل ويكخر االداء لسجة 
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  Standing Broad Jump Test(ماختبار الهثب العريض ) 3-4-2
 الغخن مغ االختبار: ؿياس القػة السسيدة  بالدخعة لعزالت الخجميغ 

  يخسع خط مغ البجاية -شخيط ؿياس -االدوات: أرضية مدتػية اليتعخن الفخد لالندالق 

  متباعجتان قميال  والحراعان عاليا  وتسخجح مػاصفات االداء: يقى السختبخ خمى خط البجاية والقجمان
يرل الي مايذبو وضع  يالحراعان اماما  أسفل خمفا  مع ثشي الخكبتيغ نرفا  وميل الجحع أمامأ  حت

البجء فى الدباحة ومغ ىحا الػضع تسخجح الحراعان أماما  بقػة مع مج الخجميغ عمى أمتجاد الجحع 
 لػثب اماما  أبعج مدافة مسكشة.ودفع االرن بالقجميغ بقػة فى محاولة ا

 

 ( 1993)عالوى،  لعاليمن البدء ا م/ثانية (  33)  الركضاختبار  3-4-3
 الداقيغ لسشصقة العزمي التحسلقػة  ؿياس: االختبار مغ الغخن  

  ( 62ويقاس بالخكس مغ خالل وضع البجء العالي وحتى نياية السدافة السحجدة  ) وتقاس  م
  .بالثانية

 

  :يأتي في جميع حاالت القياسمراعاة ماوقد تم 
 تع إجخاء االختبارات صباحا.  -0
  .كانت عسمية اضحساء قبل إجخاء االختبارات مػحجة -0
  .خخكل اختبار وآ( دقائع بيغ  5 – 6تع إعصاء فتخة راحة مغ )  -6
  .تيا تجخبة البحث في مكان واحجتع إجخاء جسيع االختبارات التي تزسش -6

 
 وسائل جمع البيانات 3-5

 تع استخجام االختبارات والسقاييذ كأداة لجسع بيانات البحث -0

 السرادر العخبية واالجشبية -0

 
  :المعالجات اإلحرائية  3-6
 الػسط الحدابي -0
 خاف السغيار  االنح-0
  (0111 حدغ العبيجى )وديع التكخيتى،     (rمعامل االرتباط بيخسػن )-6
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 وتحميميا ومناقذتيا:عرض النتائج  3-6

  عرض وتحميل ومناقذة نتائج عناصر المياقة البدنية: 3-6-1

 (2جدول )

 يبين قيم االوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية لعناصر المياقة البدنية

 المعاليم اإلحرائية

 المتغيرات

 ع±  س  

تكرار  دلتاالنبطاح المائل المع
 ثانية( 30)

18.10 1.33 

 0.85 7.83 )م( العريضالهثب 

 0.95 9.67 م/ثانية( 30) الركض

 

( ؿيع االوساط الحدابية واالنحخافات السغيارية لعشاصخ المياقة البجنية اذ كانت 2يبيغ ججول رقع  )
، الػثب 1.33وبانحخاف مغيار    18.10االنبصاح السائل السعجل  كالتالي: ؿيع االوساط الحدابية

 0.95وبانحخاف مغيار   9.67، والخكس 0.85وبانحخاف مغيار   7.83العخيس 
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 (3جدول )

 عالقات االرتباط بين انقطاع الدورة الذيرية وعناصر المياقة البدنية 

 انقطاع الدورة الذيرية المتغيرات

  (r) المحدهبة    

r) القيمة  ( الجدولية 

دل تاالنبطاح المائل المع
 ثانية( 30تكرار )

0.520-  

0.444 

 

 معنهى 

 عذهائي 0.301 الهثب العريض )م(

 عذهائي -0.190 م/ثانية( 30الركض )

 r 0.05 معشػيةتحت مدتػ   0.444 الججولية% 

عشالج متػسالط االنبصالاح السائالل السعتالجل و ( ؿيع معامل االرتباط بيغ انقصالاع الالجورة الذاليخية 3يبيغ ججول )
تحالت  0.444الججوليالة  rأكبالخ مالغ ؿيسالة    -0.520السحدالػبة   rحيالث نالحالن ؿيسالة ( سالشة 52.3عسالخ )

وجالػد ارتبالاط عكدالى وىالػ  إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد تجل عمىوىحه العالقة % 0.05مدتػى معشػية 
 إن إلالى يعالدى  الشتيجالة ىالحه فالي الدالبب ولعالل .السائاللباالنبصالاح لالجورة الذاليخية انقصالاع اتالأثخ ياى متػسالط 
 االسالتخوجيغ ىخمالػن  باليغ عكدية عالقة وىشاك السخحمة ىحه في شيء اقل تخكيده يكػن  االستخوجيغ ىخمػن 
 .العزمية والقػه

 ارتباط ىشاك أن وججا حيث (Davies et al.,  1991; Bassey et al., 1995) دراسة مع يتفع وىحا 
 وزمالالؤه  (Boyadjiev,2000)مصالابع لسالا تػصالل اليالو و , وىخمالػن االسالتخوجيغ العزالالت قالػه بيغ عكدي

 إلى الجم كخيات وحجع الجم وفيسػكمػبيغخاء الحس الجم كخيات عجد ومشياالجم الحسخاء  ياتعشجما أكجوا أن كخ 
 كخيالات فالي السػجالػد الييسػكمالػبيغ الن الخياضالية اطنذالصة مسارسالة نتيجالة ممحالػ  بذالكل تشخفس الجم حجع
 ندالبة زيالادة سالخاء وكالحلظالح الالجم كخيالات عالجد زيالادة و اطوكدالجيغ الحسالخاء ىالع السدالئػل عالغ حسالل الالجم

 العزالمية الخاليالا إلالى السحسالػل اطوكدالجيغ ندالبة زيالادة فالي ايجابيالة عالقالة ليالا الالجم خاليالا في الييسػكمػبيغ
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 شػل نطالام عمى متعجدة مػاقع عمىايزا   تأثيخ لو االستخوجيغ ىخمػن  تحديغ االداء. إلى ي د  مسا وبحلظ
قالالالالػة العزالالالالالت وانتالالالالاج الصاقالالالالة. وىالالالالحه السػاقالالالالع تعبالالالالخ عالالالالغ مدالالالالتـبالت  فالالالالي تدالالالاليع وكميالالالالا العزالالالالمي العرالالالالب

 محالجد ىالػ البالجني الشذالاط .االسالتخوجيغ احتساال فالى تشطاليع ىخمالػن  اطكثخ اطىجاف ىي االستخوجيغ وبالتالي
باليغ نقالز ىخمالػن  مةصال ىشالاك  أن ثبالت السثالال، وقالج سالبيل عمالىالصسالث  بعالج الشدالاء البالجني فالي لالألداء ميع

5 مما لوحظ ان هىاك وقص  ىص  العزالت الجشذ اثشاء مخحمة الصسث ربسا لو تاثيخ  يخ مباشخ فى استصالة

مستوي اللياقة البدوية اثىاء مرحلة الطمث وربما يرجع ذلل ال  وقص  الىصا م مصه هرمصون اوجصتروجيه  ب صا 

المىخفضصة يبصدو نن مسصتوياه هرمصون اوجصتروجيه 5 (Dmitriy Bondarev et al., 2018)لمصا وحهص  

 5وخفاض ى  متلة ال ضالهوال ضاله مه خالل اعل    ؤثر

 

 عسالخ متػسالط عشالج( 3اع الجورة الذيخية والػثب العخيس جالجول )معامل االرتباط بيغ انقص تذيخ ؿيع 
  rحيالالث و  0.444الججوليالالة  r بيشسالالا كانالالت  0.0.301السحدالالػبة   rحيالالث نالحالالن ؿيسالالة    سالالشة( 52.3)

 عشالج إحرالائية داللالة ذات فالخوق  وجالػدىالحه العالقالة تالجل عمالى عالجم فالأن  الججوليالة  rالسحدالػبة أقالل مالغ 
تذيخ الشتائج إلى أن عػامل و  الػثب العخيسو انقصاع الجورة الذيخية  التػجج عالقة بيغاى   % 0.05مدتػى 

ويال ثخ الحقالا  عمالى وقػتيالا  العزالالت شاقالةعمالى  اوالسغ اليأس مثل نقز ىخمػن االستخوجيغ الح  قالج يال ثخ 
بالالان الشدالالاء االتالالي  التالالى تقالالخر (Ronkainen et al., 2009)، وىالالحا ت يالالجه الجراسالالات العزالالالت اسالالتصالة
ادوية ىخمػنية مثل االسالتخوجيغ الخالارجى لالو تالاثيخ اكبالخ عمالى شاقالة العزالالت مالغ تاثيخىالا عمالى قالػة  يتشاولػن 

   .العزالت

ى تالػفخ مدالتػيات عاليالة مالغ الشذالاط البالجنى التخفييالأن حالجوث   (Bondarev et al., 2018)دراسالة  تاثبتال
العزالالت وأضيالالخت الشدالاء اطكثالالخ القالجرة عمالى مػاجيالالة التالأثيخ الدالالمبى السحتسالل النقصالالاع الصسالث عمالى وضيفالالة 
كسالا  قالخر أن حالالة أنقصالاع الصسالث  نذاشا  بعج انقصالاع الصسالث قالػة أكبالخ لبدالط الخكبالة وأعمالى ارتفالاع عسالػد .

مختبصالالة بذالالكل كبيالالخ بانخفالالان قالالػة العزالالالت والقالالػة والقفالالد العسالالػد . والتالالدال قالالجرة االسالالتخوجيغ عمالالى التالالاثيخ 
 ا  يخ مدتكذفة الى حج كبيخ.االيجابى عمى استعادة العزالت ووصالحي

 عسالالخ متػسالالط عشالالج (3فالالى جالالجول )ؿالاليع معامالالل االرتبالالاط بالاليغ انقصالالاع الالالجورة الذالاليخية والالالخكس  تذالاليخ
تالجل وىالحه العالقالة  0.444الججوليالة  r بيشسالا كانالت  - 0.190السحدالػبة   rؿيسالة  الالى ان    سالشة( 52.3)
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اى  الججوليالة  rالسحدالػبة أقالل مالغ   rحيالث  %0.05مدالتػى  عشالج إحرائية داللة ذات فخوق  وجػدعجم  عمى
دورا   التشفدالي الالجور   الجيالاز كفالاءة تمعالب  وتفداليخ ذلالظ .الالخكسو انقصالاع الالجورة الذاليخية  اليػجالج ارتبالاط باليغ

 ذلالظ ويالختبط اطندالجة إلالى اطوكدالجيغ تػصاليل عسميالات كفالاءة وفالى الالجم إلالى الذالييع ىالػاء تػصاليل في اما  ى
 مالغ الالجم سالخيان تحػيالل عمالى الجمػيالة اطوعيالة مقالجرة الييسػجمالػبيغ، تخكيد الحسخاء، الكخيات عجد الجم، بحجع

 كفالاءة أ  اطوكدالجيغ، اسالتيالك فالي العزالالت كفالاءةوفالى  العاممالة العزالالت إلالى العاممالة  يالخ اطندالجة
 فالي تحدالشا يذاليج االؤكدالجيشي اطداء أن إلالى  (Ropson, 1994) يذاليخ و. الصاقالة وونتالاج الغالحائي التسثيالل
 ىالحه خالالل الجدالع وزن  فالي االزديالاد مالغ بالالخ ع واالسالتخوجيغ دالتػرن يالبخج ليخمالػن  العالالي اضفالخاز مخحمالة
 ىخمالػني يالدتخك فالي لمتغيالخات مختمفالة تالأثيخات ىشالاك إن إلالى   (Xanne, 2003)وتذاليخ دراسالة  .السخحمالة

 ت ثخ رئيدو فديػلػجية عػامل ثالثة الجراسة تحجد حيث الذيخية، الجورة مخاحل في والبخوجدتخون  االستخوجيغ
 الصاقة تخديغ مثل أخخى  وعػامل والتشفذ، الصاقة وتػزيع الصاقة تػافخ مثل االكديجيشي االستيالك معجل في

 إلالى االسالتجابة فالي الالجم فالي ( المالبغ حسالس) الالكتيالظ) تخكيالد عمالى بالجورىا تال ثخ والتالي ,االيالس وعسميالات
 الجور   الجياز بكفاءة ارتباط ليا القرػى  االوكدجيشية القجرة تغيخات شبيعة بان ويتزح . الخياضية التساريغ

أن الالخكس يعالج شخيقالة رائعالة لتحفيالد نسالػ  كسالا .اطوكدالجيغ اسالتيالك يالدداد العزالمية الكتمالة وزيالادة نسالػ ومالع
العطام فالى الدالاقيغ والحالػن  وأسالفل الطيالخ ويبصالىء معالجل فقالجان العطالام بدالبب نقالز ىخمالػن االسالتخوجيغ 

تالأثيخ التسالاريغ الخياضالية عمالى صالحة وكثافالة   (Stiles et al., 2017)وقالج درس  نقصالاع الصسالث.نتيجالة أ
دؿيقالالة يػميالالا  مالالغ  2-1أمالالخأة ووجالالجوا أن تالالخاكع  2000عطالالام الشدالالاء قبالالل وبعالالج إنقصالالاع الصسالالث لالالجى أكثالالخ مالالغ 

الشذاط البجنى عالى الكثافالة، والالحى يذالار اليالو عمالي أنالو يعالادل الجالخى )الالخكس( لالجى الشدالاء فالى فتالخة مالا قبالل 
 الصسث والخكس البصيء عشج الشداء بعج إنقصاع الصسث، كان مختبصا  برحة عطام أفزل. 

 االستنتاجات والتهصيات 3-7

 تاالستنتاجا 3-7-1

  باليغ  متػسالط وجػد ارتباط معشالػى عكدالى   سشة( 52.3) عسخ متػسط عشجأضيخت نتائج البحث
 .االنبصاح السائل السعتجلتسخيغ وبيغ مسارسة  ةانقصاع الجورة الذيخي

  تسالالخيغ الػثالالب  وبالاليغ مسارسالالة ةانقصالالاع الالالجورة الذالاليخيلالالع تطيالالخ نتالالائج البحالالث فالالخوق معشػيالالة بالاليغ
 .)م( العخيس

  تسالالخيغ الالالخكس  وبالاليغ مسارسالالة ةانقصالالاع الالالجورة الذالاليخيلالالع تطيالالخ نتالالائج البحالالث فالالخوق معشػيالالة بالاليغ
 .م/ثانية ( 30)
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 :التهصيات 3-7-2

 نقصالالاع قالج يكالالػن انقصالاع الصسالالث سالببا  وجييالالا  آخالخ لالالجفع السالخأة نحالالػ نسالط حيالالاة صالحية لمحالالج مالغ آثالالار ا
  :اتباع االتي مغ خالل الصسث الجانبية بذكل ممحػ 

  والدسشة الخياضة بانتطام لمحج مغ القمع واضجياد والحساية مغ أمخان القمبمسارسة. 

 المياقة البجنية مدتػى  ضخورة إجخاء السديج مغ الجراسات حػل تأثيخ انقصاع الجورة الذيخ  عمى. 

 ضخورة اشالع السجربيغ الخياضيغ لمشداء عمى الجراسات باستسخار لخمع وعى صحي وعمسى.  
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