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 التعريف بالبحث -1

 وأهمية البحث المقدمة 1-1

إن التوازن الهرموني معقد ويتأثر بعدة عوامل، لكن ال جدال في أن األداء البدني له تأثير مفيد     

عليه إذا كان األداء بشكل منتظم ومتوازن حيث أن األداء البدني يتداخل مع أداء معظم األجهزة 

سية في أجسامنا وكذلك في أداء الجسم ككل، حيث لوحظ بعد كل تدريب تغييرات رئيواألنظمة في 

واألنسولين  نكالتستوستيرومعظم الهرمونات والتي تساعد بدورها على نمو العضالت )

 (.212واألستروجين( )محمد، 

وبيوكيماوية وال يمكن أن يتحقق هذا  فسيولوجيةلكي يتم العمل العضلي يتطلب تعاون أنظمة     

روف يقوم الجهاز العصبي التعاون مالم يكن هناك اتصال بين أنسجة الجسم المختلفة، وكما هو مع

بالتعاون مع الجهاز الهرموني في هذه الوظيفة حيث يدخل في جميع العمليات الفسيولوجية التي 

أي حركة يقوم بها الجسم أثناء األداء الرياضي كما يحتاج إلى توفير الطاقة التي مصدرها  تطلبها

عدالتها تبعا لطبيعة األداء من الكربوهيدرات والدهون ومصادر كيميائية تختلف في نسبها وم

 الحركي والرياضي.

فالهرمونات هي المسؤولة عن تنظيم ذلك كتنظيم مستوى السكر في الدم وتوازن السوائل في    

الجسم وتلعب دورا هاما في تنظيم وظائف الجسم خالل النشاط الرياضي أو ألجل الصحة العامة. 

 (.165)أبو العال، 

البروتين وعلى قوة وكثافة العظام والغضاريف بين المفاصل، إن الهرمون يحفز عملية تركيب    

وهرمون النمو  نالتستوستيرومثل فعند التقدم بالعمر تحدث تغيرات في مستوى الهرمونات البنائية 

 (.DHEAواألستروجين )

ت في تركيب الجسم وفقدان الوظائف العامة وهذه االلية يير معروفة بدالؤدي إلى تت تغييراتهذا ال

كما وتعتمد أيضا على أسلوب المعيشة  آلخرلحد االن بشكل واضح ألنها معقدة وتختلف من شخص 

 اليومية وعلى تأثيرات بيئية. 

مية على العضلة الرباعية لدى النساء والكثافة العظ يؤثر انخفاض مستوى الهرمونات البناءة   

( وكذلك انخفاض مستوى Factor 1( واألنسولين )DHEAكانخفاض مستوى الهرمون )

للنساء المتقدمات في السن له عامل محدد في تطور القوة العضلية فقد يلجأ بعض  نالتستوستيرو

األفراد في تناول الهرمونات البديلة للتعويض عنها ولكنها قد تسبب أضرار تفوق فائدتها. 

(Jennifer Lelt-p160.) 

ولكن البدني  األداءفمن يير المعلوم مدى نسبة الهرمون وكميته الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض    

من المعروف بديهيا أن األداء البدني يحفز من إفراز الهرمونات البناءة ويوضح ذلك باالستجابة 

ر عرضة للتغيير لكال النوعين من التمارين الهوائية والالهوائية وعلى العموم النساء هن األكث

 (.Bonen A,elt-p162الهرموني ولخسارة الكتلة العضلية والسعة الوظيفية )



ان ممارسة التدريبات الهوائية تساعد على ضخ الدم بجهد أقل للجلد الدوري التنفسي حيث كما    

تصبح العضالت أكثر قوة وتزيد من تحسين الحالة الفسيولوجية للجسم، حيث تعطي تغيرات 

إيجابية تتعلق بزيادة كفاءة األجهزة العضوية وزيادة فعاليتها، اذ تعمل على قوة عضلة فسيولوجية 

القلب وكفاءة عملها وتحسن معدل النبض في الدقيقة الواحدة، وعلى زيادة سعة الرئتين وتحسين 

 .(38، شلبيحجم األكسجين الواصل للخاليا، مما يؤدي الى تحسين وتنشيط الدورة الدموية. )

حد األقصى الستهالك األكسجين باستخدام التمرينات الالهوائية مؤشرا لكثير من العمليات يعد الو  

الفسيولوجية مثل كفاءة الجهازين الدوري والتنفسي، وكفاءة عمليات توصيل األكسجين في األنسجة، 

 (272وكفاءة العضالت في استهالك األكسجين. )سالمة، 

 مشكلة البحث 1-2

التي أعنت بدراسة استجابة الغدد الصماء لألداء البدني وتحديد نوعية التمارين نظرا لقلة الدراسات 

وعدم وجود الدراسات المقارنة في تحديد اختالف التمارين مع استجابة الهرمونات، فاذا كنا نبغي 

الحفاظ على مستوى هذه الهرمونات البناءة نحتاج لمزاولة تلك التمارين المختلفة لمعرفة لدى 

 الهرمونات لهن. استجابة

 أهداف البحث 1-3

  استجابة األكثروضع منهج لمجموعة التمارين الهوائية وتحديد أي الهرمونات 

 كثر استجابةالهرمونات األهوائية وتحديد أي وضع منهج لمجموعة التمارين الال 

 فروض البحث 1-4

  الهرموناتوجود فروق ذات داللة إحصائية لمجموعة التمارين الهوائية لبعض 

 وائية لبعض الهرموناتإحصائية لمجموعة التمارين الاله وجود فروق ذات داللة 

 مجاالت البحث 1-5

 .16سنة عددهم  50 – 45أعمارهن من المجال البشري: عينة من النساء 

 .25/11/2021 ولغاية 3/10/2021المجال الزماني: 

 –شارع األطباء  –المجال المكاني: قاعة ساية الرياضية في أربيل، مختبر أربيل للتحاليل المرضية 

 أربيل.

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية -2

 منهج البحث 2-1

 والبعدي.جريبي ذو القيـاس القبلي اسـتخدم الباحـث المنهج الت



 البحث وعينة مجتمع 2-2

 مجتمع البحث 2-2-1

 البحث على السيدات العراقيات الغير ممارسات للرياضة اشتمل مجتمع

 عينة البحث  2-2-2

سيدة تتراوح  16تم اختيارها بالطريقة العمدية من السيدات العراقيات من إقليم كوردستان، وعددهن 

 عام 50 – 45أعمارهن من 

 التوصيف االحصائي لعينة البحث: (1جدول )

وحدة  المتغيرات

 القياس

X S االلتواء Z P Z P 

 0.93 0.07 0.99 0.43 0.43 3.43 48.27 سنة السن

 0.27 1.09 0.93 0.54 -0.05 4.89 161.69 سم الطول

 0.29 -1.06 0.93 0.54 -0.33 4.38 65.70 كجم الوزن

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث وتشير  (1يوضح الجدول )

( مما يعني اعتدالية توزيع البيانات 3±لعينة البحث تنحصر بين ) البيانات أن قيم معامل االلتواء

 ت المنحنى االعتدالي لعينة البحث.تح

 وسائل جمع المعلومات 2-3

 االدوات المستخدمة في البحث 2-3-1

 المراجع والمصادر العربية واالجنبية 

 االختبارات والقياسات 

 لالختبارات والقياسات المستخدمة للبحث استمارة تسجيل البيانات والمعلومات 

 االجهزة المستخدمة في البحث 2-3-2

 ساعة توقيت 

 شريط قياس متري 

  سم 51صندوق خشبي بارتفاع 

 ميزان طبي مع مسطرة لقياس الطول والوزن 

  قياس النبضجهاز 

 



 البحثوالقياسات المستخدمة في ختبارات اال 2-4

 القياسات المستخدمة: 2-4-1

  الرقمي. قياس نبض القلبجهاز 

  ونالتستوستيرقياس نسبة: 

تم إجراء تحليل هرمون التستوستيرون لقياس مستوى هرمون التستوستيرون في الدم عن طريق 

الهرمون الجنسي الذكري وهو الذي يؤثر على التطور أخذ عينة دم بسيطة، والتستوستيرون هو 

 .الطبيعي للذكور ويؤدي إلى ظهور عالمات الذكورة

 قياس نسبة االستروجين: 

الطبيعية عن طريق أخذ عينات من الدم أو البول  األستروجينيتم قياس نسبة هرمون حيث 

اإلستراديول  في الجسم، وهي األستروجينوقياس نسبة أحد األشكال الثالثة لهرمون 

(Estradiol( وإستريول ،)Estriol( واإلسترون ،)Estrone.) 

 األنسب لقياس هرمون االستروجين المناسب لعينة البحث اإلستراديوليعد هرمون      

 التي يتم طلب فحصها عند المرأة يير الحامل. األستروجينيعد اإلستراديول أكثر أشكال      

 قياس نسبة االنسولين: 

 .في مصل الدم األنسولينيتم فحص مستويات هورمون  في فحص االنسولين

 االختبارات المستخدمة: 2-4-2

 القدرة الالهوائية اختبار 

 ياردة الختبار القدرة الالهوائية القصيرة  50اختبار العدو لمسافة 

يؤدي هذا  االختبار:إذ وصف  البداية،ً  من خط  .القصيرةقياس القدرة الالهوائية  االختبار:دف ه

مترا يجري المختبر بأقصى سرعة من خط  5.13االختبار باستخدام البدء المتحرك من على بعد 

مترا من خط البداية وعند وصوله لخط البداية يتم البدء في حساب الزمن  5.13التحرك على بعد 

 م( 72,45)عادل يارد أي ما ي 50تشغيل الساعة وعند وصول الالعب إلى خط النهاية على بعد 

القدرة الالهوائية االتية بالمعادلة وتحسب  .بالثانيةمن خط البداية يتم إيقاف الساعة ويحسب الزمن 

 (223)ابو العال، أحمد  = وزن الجسم / زمن قطع المسافة بالثانية.

 

 

 



 اختبار القدرة الهوائية 

 دقائق  5هارفرد للخطوة ر اختبا

يقف المختبر مواجها من األمام للصندوق أو  االختبار:وصف  .الهوائيةقياس القدرة  االختبار:هدف  

ط على الصندوق شارة البدء يقوم بالصعود والهبوإوعندما يعطي للمختبر  سم( 51)المقعد بارتفاع 

 :وعلى أربع عدات هي

 ندوق.الصأحد القدمين على  وضع .1

 الصندوق.معا على  القدمين .2

 .بالقدم األولى على األرض النزول .3

 .القدمين على األرض كلتا .4

ويجب على المختبر االحتفاظ بالجسم معتدال ومستقيما أثناء  .أدناهوكما في الشكل في 

يستمر المختبر في الصعود والهبوط  عليه.الصعود والهبوط على المقعد وأثناء الوقوف 

وعند حدوث  توقف،متصلة بدون  دقائق 5مرة في الدقيقة لمدة  30على المقعد بمعدل 

وفي هذه  باإلجهاد،التوقف نتيجة عدم القدرة على االستمرار في األداء أو نتيجة اإلحساس 

مع مالحظة أن الزمن الكلي  األداء،الحالة يحتسب للمختبر الزمن الذي استغرقه في 

وتم استخدام القدرة الهوائية الطويلة في العودة إلى  دقائق(. 5)ثانية  300لالختبار هو 

 :تحسب القدرة الهوائية بالمعادلة التالية التسجيل: الطبيعية،الة الح

* عدد مرات النبض في 2/  100*القدرة الهوائية = عدد الثواني التي يستغرقها المختبر في األداء 

 (.286)محمد نصر الدين،  العودة الى الحالة الطبيعية.

 الخطوات التنفيذية للبحث 2-5

 تطبيق التجربة 

ة ساية الرياضية في البرنامج التدريبي الهوائي والبرنامج التدريبي الالهوائي في قاعتم تطبيق 

أسابيع بواقع ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا وبذلك  8أربيل للتحليالت المرضية لمدة أربيل، مختبر 

 دقيقة لكل وحدة تدريبية. 45وحدة تدريبية بزمن قدره  24اشتمل البرنامج على 

 اإلحصائيةالمعالجات  2-6

 وسط الحسابيال 

 االنحراف المعياري 

 معامل االلتواء 

 ارتباط بيرسون 

 )اختبار )ت 



 ومناقشة النتائج وتحليل عرض -7

 تحليل وعرض النتائج: 7-1

ينة البحث في المتغيرات قيد البحث داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لع (2الجدول )

 امج الهوائي:للبرن

 T البعدي القبلي واالختباراتالقياسات 

X S X s  

Estradiol 80.02 2.64 72.29 3.65 3.43 

Testosterone 0.32 0.16 0.63 0.08 2.96 

Insulin 3.07 0.87 4.85 0.59 2.79 

 2.26 10.25 9.88 8.22 7.44 القدرة الهوائية

 

ات قيد البحث البحث في المتغيرينة داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لع (3الجدول )

  للبرنامج الالهوائي:

 T البعدي القبلي القياسات واالختبارات

X S X S  

Estradiol 80.11 2.89 78.82 3.41 0.58 

Testosterone 0.31 0.11 0.49 0.09 2.79 

Insulin 3.01 0.61 3.92 0.51 2.84 

 8.36 1.63 1.23 8.21 6.75 هوائيةالالقدرة ال

 

لعينة توجد فروق إحصائية ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي  أنه (2جدول )يتضح من 

لصالح القياس  ،Testosterone، Estradiol، Insulinهرمونـات في معدالت إفـراز  البحث

  ي.البعد

كل الهوائي لالبرنامج مجموعة مناقشة نتائج معدالت الهرمونات لب ةقـوم الباحثتوعلى ذلك سـوف 

 :هرمون بمفرده كما يلي

 Testosteroneهرمون 

قبل تطبيق البرنامج المقترح في حين أصبحت بعد التطبيق  0.32كانت قيمة متوسط هذا الهرمون 

وهي قيمة  2.96أما قيمة )ت( المحسوبة فجاءت  0.08فيما بلغت قيمة االنحراف البعدي  0.63

العضالت التي تم على تحفيز وإثارة  الهوائيالبرنامج إحصائية دالة معنويا  وهي توضح دور 



 al et Dolsky مما سبب ارتفاع نسب الهرمون مع نهاية البرنامج حيث يجـد تطبيق البرنامج عليها

م بـأن الفعاليات الرياضية للنساء تسبب ارتفاع كثافة العظم مما يولد قوة لـديهن مـع اسـتمرار 1986

 ) dolsky:80ناسب التأثير مع طبيعة الشدة وحجم التدريب. )ممارسة تلك الفعاليات ويت

، التستوستيرونم بأنـه ثبـت أن الهرمونـات البنائيـة مثـل al et Kraemer 1994 كمـا يـشير

 )kraemer ، 28) وتطويرها.هرمون النمو تلعب دورا  في دعم نمو األنسجة  األنسولين،

 Estradiolهرمون 

فيما بلغت في  2.64 وانحـراف 80.02متوسط الهرمون لهذه المجموعة قبل البدء بالبرنامج كان  

مما يشير إلى  3.43أما قيمة )ت( بين المتوسطين بلغت  3.65وانحراف  72.29االختبار البعدي 

قيمة أن ال ترى الباحثة .الهوائيالبرنامج حصول انحسار إفراز هذا الهرمون والناتج عـن تـدريبات 

يحدث  يالتغيير الذالمعنوية جاءت طبيعية بما يتناسب وطبيعة البرنامج التدريبي الذي يسـاعد على 

أن العقـد األكبـر  مـن al et Kraemer 1996 حيـث يؤكـد ذلـك للعضالت المتأثرة بالبرنامج

ويتم ذلك مـن خـالل تغيير  مستهدفة،للهرمونات تتغير معدالتها كردود أفعال خاليا معينة لخاليا 

اإلفراز وهو الناتج عن التدريبات العنيفـة التي وفرها لى البروتين ونشاط اإلنزيم وقدرته عنسبة 

 )kraemer :32)المعد. البرنامج 

 Insulinهرمون 

 4.85أصبح في نهايـة البرنامـج متوسطا  قـدره  0.87وانحراف  3.07متوسط قـدره ال ان قيمة

وهي قيمة إحـصائيا  دالـة  2.79وبمقارنة المتوسطين نجد أن قيمة )ت(  0.59وانحراف قدره 

ما يؤكـد األثر اإليجـابي  2.77معنويـا  لصالح االختبار البعدي مقارنة بالقيمة الجدولية البـالغة 

بر من افرازه والذي أثر على زيادة إفراز الهرمون في الجسم بمعدل أك  البرنامج الهوائيلتمرينات 

م أن التضـخم العـضلي النـاتج عـن Masons Dudley 1991 حيث يشيرقبل تطبيق البرنامج 

التدريب بشدد وأحجام مختلفة يعمل على إعادة تشكيل نسيج العضلة المتأني من التغييـرات المتتابعة 

 (masons :43في بروتينات التقلص. )

ذات داللة معنوية بين القياسين القبلي والبعدي انه توجد فروق إحصائية  3يتضح من الجدول 

لمجموعة التدريبات الالهوائية في معدل افراز الهرمونات التستوستيرون واالنسولين لصالح القياس 

البعدي في حين ان الفروق اإلحصائية كانت يير دالة معنويا بين القياسين في معدالت افراز 

 هرمون االستروجين

 Testosteroneهرمون 

قبل تطبيق البرنامج  0.11واالنحراف المعياري  0.31المتوسط الحسابي القبلي لعينة البحث كان 

بعد التطبيق للبرنامج وهذا  2.79وقيمة )ت(  0.09واالنحراف  0.49المتوسط  أصبحفي حين 

 تأثيريدل على ان القيمة دالة معنويا مما يدل على حدوث تطور في نسب افراز هذا الهرمون بسبب 



 Conroy et al 1992البرنامج الالهوائي وحصول حالة تكيف للهرمون على هذا القدر حيث يرى 

أن ظاهرة التكيف للتدريبات الالهوائية أساسها النشاط الكيميائي للعضلة والعظم ونشاط الجهاز 

 (Conroy: 74  ف )رات من والى النسيج المستهدالعصبي وقدرته على نقل االيعازات والمثي

 Estradiolن هرمو

قبل تطبيق البرنامج  2.89واالنحراف المعياري  80.11المتوسط الحسابي القبلي لعينة البحث كان 

بعد التطبيق للبرنامج وهذا  0.58وقيمة )ت(  3.41واالنحراف  78.82المتوسط  أصبحفي حين 

المؤثر لهذا االفراز يير يدل على ان القيمة اإلحصائية يير دالة معنويا مما يدل على حجم 

 .الهرمون

 Insulinهرمون 

قبل تطبيق البرنامج  0.61واالنحراف المعياري  3.01المتوسط الحسابي القبلي لعينة البحث كان 

بعد التطبيق للبرنامج وهذا  2.84وقيمة )ت(  0.51واالنحراف  3.92المتوسط  أصبحفي حين 

اتجة عن الدور الذي يلعبه هذا الهرمون وتلك الفروق نيدل على ان القيمة اإلحصائية دالة معنويا 

الجهاز الغددي يلعب وظيفة استثارية مهمة  ان Kraemer 1990في التأثير على األداء حيث يشير 

 .) Kraemer50 :) في التكيف والذي يقود الى دعم وتطوير القدرة الالهوائية

 :داللة الفروق (4الجدول )

مجموعة القدرة  القياسات واالختبارات

 الهوائية

مجموعة القدرة 

 الالهوائية

T 

X S X S  

Estradiol 72.29 3.65 78.82 3.41 2.61 

Testosterone 0.63 0.08 0.49 0.09 2.32 

Insulin 4.85 0.59 3.92 0.51 2.63 

 

لهوائية ئية ذات داللـة معنويـة بـين المجموعتين احـصاأنه توجـد فـروق إ (4)يتضح من جدول 

، Insulin، Estradiolفي القيـاس البعـدي فـي معـدالت إفـراز هرمونـات  والالهوائية

Testosterone وبناء على ذلـك سـوف يقوم الباحث بمناقشة نتائج الهوائية المجموعة  ولصالح

 :كل هرمون بمفرده الهوائيةمعدالت الهرمونات للمجموعة 

 Testosteroneهرمون 

ومتوسـط  0.49 التدريبات الالهوائيةمجموعـة الذي بلغ متوسط إفراز الهرمون ل الوقتفي 

وهي قيمة  2.32فإن قيمة )ت( المحسوبة بين مجموعتي البحـث بلغـت  0.63 الهوائيةالمجموعة 

وهو ما يؤكد دور  الالهوائيةعلى المجموعة الهوائية إحصائية دالة معنويا  توضح تفوق المجموعة 



في تجنيد أكبر عدد من الوحدات الحركية وقابلية األلياف العضلية على تحفيز  الهوائيةالتدريبات 

يـرى أن األثقال تستخدم حجم أكبر من  حيـث al et Taylor 2000 هذا الهرمون ويعزز هذا القـول

 (.taylor :62الكتل العضلية خالل التدريب. )

 Estradiolهرمون 

فراز هذا الهرمون والتكيف تجاهه من قبل أفراد المجموعتين نجد أن قيمـة متوسط لمقارنة 

مما  72.29قيمـة قـدرها  ة الهوائيةفي حين سجلت المجموع 78.82 التمارين الالهوائيةالمجموعة 

التمارين مجموعة أقـل مـن  التمارين الهوائيةمجموعة عدل إفراز الهرمون لدى مإلى أن  يؤشر

تدريبات ، وعملـت علـى تغيير آلية إفراز هذا الهرمون ؛ حيث البسبب تأثير هذه وهو  ةالالهوائي

م أن هذه الحالة تنـتج مـن حجم األلياف المشاركة في العمل وما يتطلب Zenjcketohz 1992 يرى

 ذلك من التفاعالت الكيميائية المتعلقة باألليـاف وكثافة النسيج الليفي الذي عنها يكون األوتار

 ( .zenjcketohz :16ب لتغيـرات التمثيـل )واألربطة التي تـستجي

 Insulinهرمون 

هو معروف لدى الرياضيين بأن هذا الهرمون ذو تأثير كبير على إنتـاج القـوة العضلية سواء كما 

كان ذلك للنساء أو الرجال ، ولمقارنة متوسط إفراز هذ ا الهرمون بعد انتهاء البرنامج للمجموعتين 

التجريبية بينمـا بلـغ متوسـط المجموعة  3.92 التمارين الالهوائية فكانت قيمة متوسط المجموعة 

وهـي قيمـة إحصائية دالة معنويا  مما يشير  2.63وبالمقارنة نجد أن قيمة )ت( المحـسوبة  4.85

في إفراز هذا المكون فيـرى الباحث أن قدرة العضالت واأللياف على  الهوائيةإلى تفوق المجموعة 

ئة المناسبة لإلنزيمات التكيف للتدريبات العنيفة ساعدت على تطور إفـراز هذا الهرمون ووفرت البي

والعوامل المساعدة األخرى ثم رفع مستوى القوة العضلية لدى المجموعتين ولصالح المجموعة 

 التستوستيرونم أن الهرمونات البنائية مثل al et. J. W Kraemer 1994 ولقد أثبت .التجريبية

 .تطويرهـاة في دعم نمو األنـسجة ووهرمون النمو تلعب أدوارا  متنوع واألنسولين

مونات موضوع الدراسة تـأثرت معدالتها عن من هذا البحث أن جميع الهر وج بهمما نستطيع الخر

السائدة مثل البرنامج التدريبي للمجموعتين بنسب متفاوتة وحسب طبيعة ذلك الهرمون بالنسبة 

كما أن هناك عوامل  ،بالتدريبات والمتأثرةدوره في التأثير وبدرجة التحفيـزللعنصر النسائي و

  .ةل حالة المتدرب النفسيأخـرى تلعـب دورا  هاما  مث

 

 

 

 

 



 

 

 االستنتاجات والتوصيات -8

 االستنتاجات 8-1

 البرنامج الهوائي. البرنامج التدريبي جعل الهرمونات أكثر نشاطا  لصالح .1

بعض الهرمونات البرنامج التدريبي باستخدام التدريبات الهوائية يؤثر تأثير إيجابيا على  .2

 بدرجات متفاوتة فيما بينها.

البرنامج التدريبي باستخدام التدريبات الهوائية يؤثر تأثير إيجابيا على القدرات الهوائية لدى  .3

 النساء

البرنامج التدريبي باستخدام التدريبات الالهوائية يؤثر تأثيرا إيجابيا على القدرات الالهوائية  .4

 لدى النساء.

عن اختالف بسيط تختلف بصورة للتمارين ذات الحمل العالي  جابة كبيرةاستلإلناث قدرة  .5

 .الرجال

الجسم ن ى المقاومات في الجزء السفلي مـتتحمل المرأة أعباء تدريبية ومقدرة في التغلب عل .6

 .وذلك الرتباطه بالكتلة العضلية

ي التستوستيرون علـى إثـارة وتحفيـز هرمـون لها القدرةتدريبات المقاومة العالية  .7

 .بنسب عالية وكلما امتد التدريب لفترة أطولواالنسولين 

 .ةخالل البرنامج التدريبي حفزت حجم أكبر من الكتل العضلية التمارين الهوائيةجموعة م .8

 مجموعة التمرينات الالهوائية اثرت على العضالت بنسب اقل من التدريبات الالهوائية. .9

 التوصيات 8-2

 .تـدريباتالقبـل بـدء  شاملة للعينة فحوصات طبيةضرورة إجراء  .1

 نظام الغذائي عند إخضاع العينة للتدريبات الهوائية والالهوائية.مراعاة ال .2

 مراعاة الدقة في اختيار البرامج التدريبية للعينة بما يتناسب مع عمر وجنس ووزن العينة. .3

 لها.التزام النساء بالتمارين البدنية المناسبة بشدة مناسبة  .4

 اجراء البرنامج التدريبي بجو مناسب وثابت طيلة فترة البرنامج. .5

تنمية وعي النساء على ممارسة الرياضة مما لها من أثر إيجابي على تعديل نسب  .6

 الهرمونات.

ضرورة التنوع في استخدام التمرينات الهوائية والالهوائية لما لها من أثر إيجابي على  .7

 صحة النساء بشكل خاص.

وعي الصحي في وسائل االعالم وذلك باالعتماد على ممارسة النشاط البدني بطريقة نشر ال .8

 شبه يومية من قبل وزارة االعالم.

 



 :المراجع العربية

أبو العال أحمد، أحمد نصر الدين، فسيولوجيا اللياقة البدنية، دار الفكر العربي،  -1

 .2003القاهرة، 

/ دار الفكر العربي، 1التدريب والرياضة، طفسيولوجية  -أبو العال عبد الفتاح -2

 .2003 -القاهرة

سالمة، بهاء الدين، الخصائص الكيميائية الحيوية لفسيولوجية الرياضة، دار الفكر العربي،  -3

 .2009القاهرة، 

شلبي، الهام إسماعيل محمد، بانوراما تغذية الرياضيين، مكتبة سوليفان للطباعة  -4

 .2011والنشر، القاهرة، 

 -/ منشأة المعارف3علم الوظائف واألعضاء والجهد البدني، ط -سمير سعد الدينمحمد  -5

 .2000 -اإلسكندرية

، 1محمد نصر الدين رضوان: طرق قياس الجهد البدني في الرياضة، ط -6

 .286، 1998القاهرة، جامعة حلوان، 

 

 األجنبية المراجع      

1- Bonen A, Keizer HA, 1987. Pituitary, ovarian, and adrenal hormone 

responses to marathon running. Int J Sports Med. 

2- Conroy .G.P, et al, Adaptative response of bone to physical activity 

Medicine Exercise, nutrition, and health No: 1 1992 

3- Dalsky, GP, et al Weight Training and Lumber bone mineral on tent in 

postmenopausal female, Annals of International Medicine1986. 

4- Jennifer L. Copeland, Leslie A. Consitt, Mark S. Tremblay, Hormonal 

Responses to Endurance and Resistance Exercise in Females Aged 

19–69 Years, The Journals of Gerontology: Series A, Volume 57, Issue 

2002Pages B158–B165. 

5- kraemer W .J et al, Hormonal and growth factor responses to heavy 

resistance exercise, Journal of Applied physiology 1990 

6- Kraemer W, J, The physiological basis for strength training in mid-life 

American AcademyUSA1994. 

7- Kraemer, W. J, Fleck. S. J, Evan.S.W.J Strength and power training 

physiological mechanisims.of adaptation, Holloszy vol: 24 1996. 



8- Taylor, J.M.et al, Growth Hormone response to an acute bout of 

Resistance exercise in weight-trained women, Journal of strength and 

conditioning research 2000.  

9- Zernick, R.F; Loitz, B.J; Exercise-related adaptation in connective 

tissue, Oxford 1992.   

 

 المواقع االلكترونية

1- https://www.webteb.com/articles/ 

2- https://altibbi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.webteb.com/articles/
https://altibbi.com/

