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 إعداد

 سؤدد فاضل دمحم جسيل

 مدتخلص البحث

التكشػلػجيا الحجيثة والتصػر التكشػلػجي لمتقشيات واألجيدة إن قمة الحخكة التي انتجتيا 
السدتخجمة في الحياة اليػمية نتج عشو ضعف في الحخكة وعجم التػازن ناليظ عغ عجم االنزسام 
إلى البخامج الخياضية زاد مغ السذكمة مسا أدى إلى زيادة معجل األمخاض كالدكخي والدسشة 

بحث قياس تأثيخ الجيج اليػائي عمى بعس متغيخات وأمخاض القمب وغيخىا. ىجف ىحا ال
الػضيفية و مكػنات الجم و الكيسػحيػية لمديجات. والكذف عغ تاثيخ الجيج اليػائي بعس 
الستغيخات كسكػنات الجم.  استخجم الباحث الػسائل اإلحرائية اآلتية: ) الػسط الحدابي، 

تجخبيبة والزابصة ، اختبار )ت( لعيشتيغ االنحخاف السعياري، معامل االختبلف بيغ السجسػعة ال
مختبصتيغ(. وبعج تحميل البيانات إحرائيا تػصل الباحث إلى االستشتاجات اآلتية:  وجػد أثخ 
لمجيج اليػائي بذكل واضح في إحجاث زيادة ممحػضة في بعس الستغيخات الػضيفية. وجػد أثخ 

س متغيخات مكػنات الجم.  وقج لمجيج اليػائي بذكل واضح في إحجاث زيادة ممحػضة في بع
أوصى الباحث بزخورة االىتسام بتشسية الجيج اليػائي ضسغ بخامج تجريبية مسشيجة ومختبة 

 برػرة أكبخ لسا ليا مغ تأثيخ إيجابي عمى تحديغ القجرات الفديػلػجية .
 ات () تأثير الجهد الههائي على بعض متغيرات الهعيفية و مكهنات الدم و الكيسهحيهية للديد

)Effect of aerobic stress on some functional variables and blood and 

biochemical components of women( 

Abstract 

By: Sudad Fadel Muhammad Jameel 

The lack of movement produced by modern technology and the 

technological development of techniques and devices used in daily life 

resulted in weakness in movement and imbalance, not to mention not 

joining sports programs, which increased the problem, which led to an 



increase in the rate of diseases such as diabetes, obesity, heart disease and 

others. The objective of this research is to measure the effect of aerobic 

stress on some functional variables and blood and biochemical 

components of women. And the detection of the effect of air stress on 

some variables, such as blood components. The researcher used the 

following statistical means: (arithmetic mean, standard deviation, 

coefficient of difference between the experimental and control group, t-

test for two related samples). After analyzing the data statistically, the 

researcher reached the following conclusions: There is a clear effect of 

the air effort in causing a noticeable increase in some functional 

variables. There is a clear effect of aerobic effort in causing a noticeable 

increase in some variables of blood components. The researcher 

recommended the need to pay attention to the development of aerobic 

effort within more systematic and arranged training programs because of 

its positive impact on improving physiological capabilities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ) تأثير الجهد الههائي على بعض متغيرات الهعيفية و مكهنات الدم و الكيسهحيهية للديدات (

(Effect of aerobic stress on some functional variables and blood and 

biochemical components of women) 

الفدمجة الخياضية تحطى بأىتسام كبيخ مغ قبل الباحثيغ آلنيا تحاول أن بحػث  مقدمة:
جاىجة بمسذ الجانب الػضيفي آلجيدة الجدع و شخح التغييخات الفديػلػجية التي تحجثيا بعج 
الجمدات التجريبية الستكخرة و كل ذلظ يشرب في أجل تحديغ االستجابات الػضيفية لمجيج و 

 و كيسيػحيػية  .كحلظ يعبخ عغ تغييخات وضيفية 

تأكج الجراسات باالىتسام بالتغييخات الفديػلػجية و التي تتأثخ مغ أحتسال الجيج اليػائي و 
( و بسا ان الجم ىػ السكػن االساسي في  2000و البلىػائي ) أسامة رياض و شو سعيج ،  

لخبليا في وسط تذكيل البيئة الجاخمية لمجدع و تػفيخ الحياة السبلئسة آلندجة الجدع حتى تبقى ا
كيسيائي ثابت ندبيا" و يقػم الجم بػضائف عجيجة و كسا أن لكل عشرخ مغ عشاصخ الجم لو 
وضيفة خاصة بو تكتسل جسيعيا في الػضائف العامة لمجم فأن قياس بعس الستغيخات الػضيفية 
كالزغط االنكباضي و الزغط االنبداشي و عجد ضخبات القمب و عجد مخات التشفذ في 

 ( . 1996ة ) أبػ العبل ، الجقيق

تداعج عمى التعخف عمى مجى أستجابة افخاد العيشة و القابمية لجييع مغ خبلل البخنامج 
التجريبي السشطع و تصػيخ مدتػى تمظ العيشة و فحز الجم مكػناتو و الكيسيػحيػية ل ) تخاي 

لجراسة ( و تداعج ىحه ا  W.B.C – PCV ESR –S uric acid –كػليدتخول  –كميدخيغ 
عمى معخفة تصػر الديجات بعج البخنامج التجريبي و ماىي السخدودات لسجى سبلمتيغ و القابمية 
لجييغ و تأثيخ البخنامج لكل متغييخ مغ متغييخات الجراسة سػاء كان أيجابيا" أو سمبيا" أو عجم 

و السقششة الفخاد التأثيخ و لمتػسع في ىحا السجال لحاجة السجتسع بالعسل عمى التساريغ السبخمجة 
 مذابية لمعيشة الجراسة .



 ثانيا: مذكلة الدراسة وأهسيتها.

البخنامج التجريبي السشطع خرػًصا عمى لقج الحع الباحث أن ىشاك بعزًا مغ أوجو القرػر فى 
 W.B.C – PCV –كػليدتخول  –فحز الجم مكػناتو و الكيسيػحيػية ل ) تخاي كميدخيغ 

ESR –S uric acid  مسا أثخ فعال فى رفع الكفاءة الػضيفية لؤلجيدة الحيػية (، إذ أن لحلظ ،
 الكػليدتخول وتخاي كميدخيغ بذكل مباشخ، لحا وقع إختيار الباحث عمىالسدتػيات  قج يؤثخ عمى

مغ البحث  التي تتصمب جيجًا كبيخاً  السػضػع مغ السػاضيع اعتبخ ىحيمػضػع البحث حيث 
ػضيفية و مكػنات و الجم و الكيسيػحيػية و أيجاد العبلقة بيغ البخنامج لآلرتقاء بالسفاليع ال

التجريبي السشطع و معخفة نتائجيا سيؤدي ببل شظ الى فتح أفاق ججيجة لمباحثيغ مغ جانب و 
استخجام أمثل لمسفاليع مشجية أخخى اذ أن تقييع الستغييخات الػضيفية و مكػنات الجم 

 ثخ دقة في الحكع عمى الستغييخات في تسجيج البخنامج السبلئع ليغ. الكيسيػحيػية سيغصي ابعاد اك
 وبشاء عمى ما تقجم تتبمػر مذكمة الجراسة في صػرة التداؤل الخئيدي التالي : 

  ما تأثير الجهد الههائي على بعض متغيرات الهعيفية و مكهنات الدم و الكيسهحيهية
 للديدات؟

 هدف البحث :
اليرررػائي عمرررى بعرررس متغيرررخات الػضيفيرررة و مكػنرررات الرررجم و ترررأثيخ الجيرررج التعرررخف عمرررى 

 .الكيسػحيػية لمديجات
 فروض البحث :

تػجج فرخوق دالرة إحررائيًا بريغ الكياسريغ القبمري والبعرجي لمسجسػعرة الزرابصة فرى بعرس  -1
  .الهعيفية و مكهنات الدم و الكيسهحيهية للديداتالستغيخات 

 الدراسات السذابهة أو السرتبظة:
 دراسات العربية.أوال : ال

(. تأثير جهد ههائي متدرج الذدة في بعض متغيرات التشفس ومكهنات 3102الشقيب، عسر. )
 الدم لدى طلبة السرحلة األولى في قدم التربية الرياضية.



ىجف البحث الحالي الكذف عغ تاثيخ الجيج اليػائي الستجرج الذجة في قيع بعس متغيخات 
معجل الشفذ الصبيعي، التيػية الخئػية(. والكذف عغ تاثيخ الجيج التشفذ )عجد مخات التشفذ، 

يا الجم البيس، اليػائي الستجرج الذجة في قيع بعس مكػنات الجم )خبليا الجم الحسخ، خبل
استخجم الباحث الػسائل اإلحرائية اآلتية: ) الػسط الحدابي، االنحخاف الييسػكمػبيغ(. 

)ت( لعيشتيغ مختبصتيغ(. وبعج تحميل البيانات إحرائيا السعياري، معامل االختبلف، اختبار 
تػصل الباحث إلى االستشتاجات اآلتية: كان لمجيج اليػائي الستجرج الذجة اثخ واضح في إحجاث 

كان لمجيج اليػائي الستجرج الذجة اثخ واضح في  وزيادة ممحػضة في بعس متغيخات التشفذ. 
نات الجم. وقج اوصى الباحث: ضخورة اجخاء إحجاث زيادة ممحػضة في بعس متغيخات مكػ 

فحػصات مختبخية لمستقجميغ ألقدام وكميات التخبية الخياضية لبلستفادة مشيا في عسمية االنتقاء. 
تخريز سجل لكل شالب تدجل فيو جسيع الكياسات البجنية والػضيفية والكيسيائية لتقػيع و 

 .لكل مخحمة دراسيةالحالة الرحية ومدتػى التقجم الحاصل لجى الصالب و 

( .  دراسة مقارنة في بعض الستغيرات الهعيفية قبل الجهد 3112العاصي وسعيد وآل مزين. )
 الالههائي وبعده لالعبي ناشئة مركز شباب السهصل بكرة القدم.

ىجف البحث الى التعخف الى اثخ جيج البلىػائي في قيع متغيخات ضغط الجم االنكباضي 
معجل سخعة الشبس. وافتخض الباحثػن مايمي يؤثخ الجيج البلىػائي وضغط الجم االنبداشي و 

تاثيخًا دااًل احرائيا عمى متغيخات ضغط الجم اال نبداشي ومعجل سخعة الشبس لجى العيشة قيج 
الجراسة. لحا استخجم الباحثػن السشيج الػصفي باسمػب السدح لسبلءمة شبيعة البحث وتكػنت 

ئا بكخة القجم في مخكد شباب السػصل ثع قام الباحثػن بجسع ( العبا ناش12عيشة البحث مغ)
البيانات وتحميميا احرائيا اذ استخجمػا الػسائل االحرائية االتية )الػسط الحدابي ،االنحخاف 

االخبار الثاني لمفخوق لعيشة مختبصة( وحرمػا عمى عجة نتائج وفي ضػء ىحه الشتائج  السعياري،
الجيج البلىػائي يحجث تغيخا في قيع متغيخات ضغط الجم االنكباضي استشتج الباحثػن مايمي: ان 

وضغط الجم االنبداشي ومعجل سخعة الشبس لجى عيشة البحث. كسا اوصى الباحثػن عجة 
تػصيات كان اىسيا اجخاء دراسات عغ االثار االخخى لمجيج البلىػائي لستغيخات وضيفية اخخى، 

 يج اليػائي .واجخاء دراسات مذابية تتزسغ اثار الج

 ثانيا: الدراسات األجشبية : 



Ahmed & Hussein. (2019). The Impact of Aerobic Training Program 

on some of the Biochemical Variables, Fatness Index for Men 35–40 

Years at Sulaimaniya Governorate Centre. 

عمى بعس الستغيخات البيػكيسيائية،  تشاقر ىحه الجراسة أثخ بخنامج التجريب اليػائي
سشة في مخكد محافطة الدميسانية. حيث أن مغ الحقائق السعخوفة  40-35مؤشخ الدسشة لمخجال 

أن الخياضة والتساريغ الخياضية مرجر ميع لرحة الفخد وتجعع مرادر أخخى مثل الغحاء 
ة في الحخكة والحرػل عمى الرحي الجيج. إذ اعتاد اإلندان قجيسًا االعتساد عمى قػاه العزمي

الصعام ولع يكغ ىشاك تمػث بيئي بدبب السخكبات والسرانع وبعس اآلالت السدتخجمة في 
صشاعة األشعسة الجاىدة. وفحرت الجراسة كيفية مداعجة التساريغ الخياضية التي يتع إجخاؤىا 

 .ت الحاضخعمسًيا في الحفاظ عمى صحة الجدع، وبالتالي مشع أمخاض مثل الدسشة في الػق
Dorota; ORCID & Anna. (2019). Effect of Aerobic and Anaerobic 

Exercise on the Complement System of Proteins in Healthy Young 

Males. 

ىجفت ىحه الجراسة إلى فحز تأثيخ األنػاع الذائعة مغ الجيػد البجنية السدتخجمة 
لمسذاركيغ عمى الشطام التكسيمي في الجم السحيصي. تع تقديع لتحجيج األداء اليػائي والبلىػائي 

عاًما( إلى  21و  15عاًما )تتخاوح أعسارىع بيغ  16شاًبا نذًصا بجنًيا تتخاوح أعسارىع بيغ  51
عاًما( وقامػا بشػعيغ مغ الجيػد  21-18عاًما فأكثخ ،  17-15فئتيغ عسخيتيغ )أصغخ ، 

متًخا ؛ الرفارة( والبلىػائية )الدخعة ؛  20ار تذغيل السكػك السكثفة: اليػائية )التحسل ؛ اختب
و  5تع جسع عيشات الجم الػريجي قبل وبعج كل تسخيغ ) .(RSA اختبار قجرة الدخعة الستكخر ؛

دقيقة( لتحجيج مكػنات الشطام التكسيمي. حيث قجمت ىحه الجراسة دليبًل عمى أن أنػاًعا مختمفة  60
 .ستجابات السشاعية السختمفة لجى الذباب الشذصيغ بجنًيامغ الجيج البجني تعدز اال

 إجراءات الدراسة:

  : مجاالت الدراسة 

 أواًل : السجال البذري:

تتررخاوح ( سرريجة  20تررع إختيررار العيشررة بالصخيقررة العسجيررة حيررث وقررع إختيررار الباحررث عمررى ) 
مررغ األنجيرررة الخياضرررية والسخاكرررد التجريبيررة فررري اقمررريع كخدسرررتان  سرررشة 40 – 30آعسررار تترررخاوح بررريغ 



( سررريجة ترررع تقدررريسيع إلرررى مجسرررػعتيغ متكرررافئتيغ إحرررجاىسا تجخيبيرررة 20العرررخاق وكررران حجرررع العيشرررة )
 ( سيجة.10واألخخى ضابصة قػام كل مشيا )

 ثانيًا : السجال السكاني:

 تجريبية في اقميع كخدستان العخاق.قام الباحث بعسل الجراسة باألنجية الخياضية والسخاكد ال

 ثالثًا : السجال الزمشي:

 .  1/9/2019 و لغاية   1/6/2019تست الجراسة فى الفتخة مغ  

 مجتسع الدراسة وعيشتها 

لقج قامت الباحثة في ىحه الجراسة باتباع السشيج الػصفي وىػ يعتسج عمى دراسة الطاىخة 
تأثيخ الجيج اليػائي عمى كسا تػجج في الػاقع وييتع بػصفيا وصفا دقيقا. وذلظ لمتعخف عمى 

. ما ليحه الصخيقة مغ مدايا في بعس متغيخات الػضيفية و مكػنات الجم و الكيسػحيػية لمديجات
تع اختيارىع بالصخيقة ( امخأة  20ام بجسيع جػانب السذكمة. وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) اإللس

سشة ، بػاقع جمدتيغ تجريبية في االسبػع و لسجة  40 – 30العسجية لمديجات آلعسار تتخاوح بيغ 
 .( اسبػع 12) 

 : السشهج السدتخدم 

 يبية واألخخى ضابصةاستخجمت الباحثة السشيج التجخيبي عمى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخ 

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة 

 دقيقة سخيع.  30مذي  .1
 دقائق.  5راحة  .2
 تساريغ خاصة بالحراعيغ بكافة االتجاىات. .3
 تسصية عزبلت الجحع. –مخونة العسػد الفقخي  –تساريغ خاصة بالجحع  .4
 ثبات بالػضع. –مقاومة  –مخونة و تسصية  –تساريغ خاصة لمداقيغ و الفخحيغ   .5
 لتيجئة الجدع. –مذي خفيف مع تشفذ عسيق   .6
 بعس التساريغ ذات شجة متػسصة. .7



 :اإلجراء اإلحرائي 

تست السعالجات اإلحرائية لمبيانات بإستخجام الستػسصات واإلنحخاف السعياري، 
 . عجي لعيشة الجراسةاالختبار القبمي والبونتائج 

 نتائج الدراسة 

ولئلجابة عغ الدؤال األول تع استخخاج الستػسصات الحدابية إلجابات أفخاد عيشة الجراسة 
 ( يػضح ذلظ1عغ لئلختبار القبمي "، ججول )

السجسهعة "السعيارية إلجابات أفراد العيشة  : الستهسظات الحدابية واالنحرافات0جدول 
 التجريبية"

 

 

 

 الستهسط االستجابات ترتيب األسابيع الرقم
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

مرة 
واحده 
 يهميا

 3-2 
 /مرات
 اليهم

3-2 
مرات 

 االسبهع /

4-5 
مرات 

 االسبهع/

لم يدتجب 
 للتسرين

 

األسابيع الثالثة  0
 األولى

43.1 8.2 39.2 2.0 7.5 3.22 1.23 

األسابيع الثالثة  3
 الثانية

24.3 11.4 0 0 31.4 3.03 2.09 

األسابيع الثالثة  2
 الثالثة

26.3 16.9 1.2 1.2 11.4 2.25 1.58 

األسابيع الثالثة  4
 الرابعة

21.2 15.3 9.4 1.6 14.5 2.26 1.74 

 0.66 3.62 011 ككلمجال 



كانت درجات  لؤلسابيع الثبلثة األولى( أن الشدب السئػية لفقخات 1يطيخ الججول رقع )
(، ومغ ثع لجرجة التفزيل 43.1" بشدبة ) مخة واحجه يػميا تكخارًا لمسدتػى "التفزيل األكثخ 

 (.0(، وكانت أقل ندبة لجرجة التفزيل لحرة حيث بمغت )39.2مخات/باألسبػع" بشدبة ) 2.3"

كانت درجات التفزيل  لؤلسابيع الثبلثة الثالثة( أن الشدب السئػية 1يطيخ الججول رقع )
لع يدتجب  (، ومغ ثع لجرجة التفزيل "43.1" بشدبة )مخة واحجه يػميا  " األكثخ تكخارًا لمسدتػى 

مخات  2-3مخات/اليػم  3-2(، وكانت أقل ندبة لجرجة التفزيل 26.3" بشدبة ) لمتسخيغ
 (.1.2باألسبػع حيث بمغت )

( أن الشدب السئػية لفقخات الجبغ كانت درجات التفزيل األكثخ 1يطيخ الججول رقع )
 اليػم /مخات 3-2 (، ومغ ثع لجرجة التفزيل "38.0" بشدبة )مخة واحجه يػميا  دتػى "تكخارًا لمس
 (.1.6مخات /االسبػع حيث بمغت ) 5-4(، وكانت أقل ندبة لجرجة التفزيل 21.2" بشدبة )

ولئلجابة عغ الدؤال الثاني تع استخخاج الستػسصات الحدابية إلجابات أفخاد عيشة 
 ( يػضح ذلظ:2"، ججول ) جيلئلختبار البعالجراسة عغ 

اإلختبار : الستهسظات الحدابية واالنحرافات السعيارية إلجابات أفراد العيشة عن 3جدول 
 البعدي

 الستهسط االستجابات البعد الرقم
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

مرة 
واحده 
 يهميا

 3-2 
 /مرات
 اليهم

مرات  3-2
 االسبهع /

مرات  4-5
 االسبهع/

لم 
يدتجب 
 للتسرين

  

األسابيع الثالثة  0
 األولى

23.5 18.4 5.1 16.5 0 2.58 1.75 

األسابيع الثالثة  3
 الثانية

14.9 22.7 0 0 39.6 3.58 2.07 

 2.16 4.47 65.9 0 0 3.9 9.8األسابيع الثالثة  2



 الثالثة

األسابيع الثالثة  4
 الرابعة

25.1 11.8 0.8 0 27.8 2.90 2.03 

 3.25 2.32 011 ككلمجال 

متفاوتة وكانت  األسابيع الثبلثة الثانية( أن الشدب السئػية لفقخات 2) يطيخ الججول رقع
(، ومغ ثع لجرجة 65.9" بشدبة ) لع يدتجب لمتسخيغ درجات التفزيل األكثخ تكخارًا لمسدتػى "

 5-4التفزيل "(، وكانت أقل ندبة لجرجة 39.6" بشدبة ) األسابيع الثبلثة الثانية التفزيل "
 (.0" حيث بمغت ندبة ) االسبػع/مخات 

 

 

 (3جدول )

 يفداللة الفروق اإلحرائية بين الكياسات القبلية للسجسهعتين التجريبية والزابظة 
 الستغيرات البدنية قيد البحث

 البيان

 السجسهعة الزابظة
 8ن=

 السجسهعة التجريبية
 8ن=

 ت( قيسة )
مدتهي 
مجسهع  الداللة

 الرتب
متهسط 
 الرتب

مجسهع 
 الرتب

متهسط 
 الرتب

 غيخ دال 25..5 5..5 05.25 5..2 25.25 األسابيع الثالثة األولى
األسابيع الثالثة 

 غيخ دال 25..5 0.55 05.25 .2.. 25.25 الثانية

 غيخ دال 55.2 0.05 00.25 55.. 25..2 األسابيع الثالثة الثالثة
األسابيع الثالثة 

 غيخ دال 50.55 .5.5 05.55 2.00 25.55 الرابعة

( عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعة التجخيبية 3يتزح مغ ججول )

والسجسػعة الزابصة لتأثيخ الجيج اليػائي عمى بعس متغيخات الػضيفية ومكػنات الجم 



ومغ  البحث.والكيسػحيػية لمديجات مسا يجل عمي تكافؤ السجسػعتيغ فى الستغيخات البجنية قيج 

 ىشا فإن الباحث قام باختبار لمفخضيات الفخعية، كاآلتي

 : نتائج تظبيق معادلة اإلنحدار الستعدد لدراسة ألثر الستغيرات 4جدول 

 t Df Sig املتغريات البعد

تأثير الجهد الههائي على بعض 
متغيرات الهعيفية ومكهنات الدم 

 و الكيسهحيهية للديدات

 0.00 522 43.97 كوليسترول

 0.00 522 95.57 تراي كليسرين

S.Uric acid 95.23 522 0.00 

Hb 93.97 522 0.00 

WBC 93.97 522 0.00 

PCV 75.34 522 0.00 

ESR 55.54 522 0.00 

 0.00 522 75.40 اجملال ككل

% تقخيبررررًا مررررغ 86%(، أي أن 86( أن قيسررررة معامررررل التحجيررررج  )4يطيررررخ مررررغ الجررررجول )
تررأثيخ الجيررج اليررػائي عمررى بعررس متغيررخات الػضيفيررة و مكػنررات الررجم و الكيسػحيػيررة التغيررخات فرري 

 حيث تعج ندبة مقبػلة إلختبار الفخضياتلمديجات، 

  . ملخص نتائج الدراسة 

ستغيررخات الػضيفيررة ( ل0.0.إحرررائيًا عشررج مدررتػي )يتبرريغ مررغ الجررجاول وجررػد فررخوق دالررة 
بررريغ السجسػعرررة التجخيبيرررة والزرررابصة فررري الكيررراس البعرررجي  ومكػنرررات الرررجم والكيسػحيػيرررة لمدررريجات

ولررررالح السجسػعرررة التجخيبيرررة، ويعررردي الباحرررث وجرررػد ىرررحه الفرررخوق إلررري ترررأثيخ البخنرررامج السقترررخح 



فيررررة و مكػنررررات الررررجم و الكيسػحيػيررررة تررررأثيخ الجيررررج اليررررػائي عمررررى بعررررس متغيررررخات الػضيلفحررررز 
 ، مسا قج يؤدي إلى تحديغ جسيع الرفات والػضائف البجنية.لمديجات

 : االستشتاجات 

تررأثيخ حققررت السجسػعررة الزررابصة تقررجم بدرريط فرري األسررابيع األولررى عشررج تصبيررق البخنررامج ل -
ات الجيررج اليرررػائي عمررى بعرررس متغيرررخات الػضيفيررة و مكػنرررات الررجم و الكيسػحيػيرررة لمدررريج

ونتيجة تصبيق تجريبات لتشسية الػضائف البجنية مسرا أدي إلرى تحدرغ القرجرات الفدريػلػجية 
 والجدسانية لعيشة الجراسة.

تأثيخ في األسابيع األخيخة عشج تصبيق البخنامج لحققت السجسػعة التجخيبية تقجمًا ممحػضًا  -
الجيررج اليرررػائي عمررى بعرررس متغيرررخات الػضيفيررة و مكػنرررات الررجم و الكيسػحيػيرررة لمدررريجات 

 ونتيجة تصبيق تجريبات لتشسية الػضائف البجنية.
وجررػد أثررخ لمجيررج اليررػائي بذرركل واضررح فرري إحررجاث زيررادة ممحػضررة فرري بعررس الستغيررخات  -

 الػضيفية. 
ة ممحػضررة فرري بعررس متغيررخات وجررػد أثررخ لمجيررج اليررػائي بذرركل واضررح فرري إحررجاث زيرراد -

 مكػنات الجم.
 

  تهصيات الدراسة 
بررػرة أكبرخ لسرا ليرا ومختبرة  مسشيجرة تجريبيرة برخامجضسغ الجيج اليػائي االىتسام بتشسية  .1

 .تحديغ القجرات الفديػلػجية  ىمغ تأثيخ إيجابي عم
البخنامج التجريبي السشطع خرػًصا عمى بضخورة تكثيف البخامج التػعػية فيسا يتعمق  .2

 W.B.C – PCVكػليدتخول  –فحز الجم مكػناتو و الكيسيػحيػية ل ) تخاي كميدخيغ 
ESR –S uric acid  ). 

التأكج إجخاء دراسات لفحز الجيج اليػائي خرػصا لستغيخات التشفذ ومتغيخات ضخورة  .2
 مكػنات الجم.
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