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 " دراسة تحميمية لعبلقة نشاط ىرموف الكورتيزوؿ مع التعبير الجيني 
 لؤلنماط الجسمية لدي العبي كرة اليد "

 د / السيـد صـالح السيـد أحمـد.       

 . جامعة مدينة السادات -كمية التربية الرياضية  -مدرس بقسـ عمـو الصحة الرياضية 

 د / بالل محمد متولي سيد أحمد.     

  بإدارة زفتي التعميمية   -تربية رياضية  مدرس

 -مقدمة ومشكمة الدراسة : 
يسعي المتخصصوف في المجاؿ الرياضي إلي تحقيؽ العديد مف األىداؼ التربوية 
والتكنولوجية العديدة التي تخدـ المجاؿ الرياضي ، وأف السباؽ إلي التطور العممي والتكنولوجي 

لئلرتقاء بمستوي تحقيؽ اإلنجاز الرياضي يعتبر مف أىـ وطرؽ وأساليب التدريب المستخدمة 
األىداؼ التي تؤدي إلي تحقيؽ أفضؿ اإلنجازات مف خبلؿ اإلىتماـ بالعموـ التي أخذت مجاآل 
واسعآ في المجاؿ الرياضي، وترتبط بو إرتباطآ وثيقآ وكذلؾ تحدد مستوي الرياضي والتي تعمؿ 

 ة وبأقؿ مجيود مبذوؿ خصوصآ العمـو الفسيولوجية .عمي إستغبلؿ إمكانياتو بأقؿ طاقة ممكن
إف دراسة األنماط الجسمية ظمت ولوقت طويؿ الشغؿ الشاغؿ لمعديد مف الباحثيف 
والقائميف عمي المجاؿ الرياضي ، إلى أف جاء العالـ شيمدوف منذ أكثر مف خمسيف سنة ، حيث 

رية ثـ وضع لجميع األنماط حاوؿ إكتشاؼ التوصيؼ القوامي المتوقع لبعض األجساـ البش
الجسمية سمات سموكية تتميز عف بعضيا البعض ، وال بد مف اإلشارة ىنا إلي أف العبلقة القائمة 
بيف األنماط الجسمية واليرمونات المختمفة بالجسـ لمفرد ىي التي دفعت الكثير مف العمماء 

 .ونات والباحثيف لمخوض في أسرار التكويف الجسمي وعبلقتيا بيذه اليرم
العمماء يعتقدوف أف م( أن 9005" حسين حشمت " و " محمد صالح الدين " ) لذا يري

ىرموف الكورتيزوؿ يعتبر أحد ىرمونات اليدـ فى العضبلت المحورية وقد أثبتت األبحاث التأثير 
 البتديدى لمكرتيزوؿ فى العضمة:

 يحوؿ األحماض األمينية إلى مواد كربوىيدراتية . -
 يات أنزيـ المبروتيميؾ " المحمؿ لمبروتينات "يزيد مف مستو  -
  يمنع التكويف البروتيني.                   -

ميكروجراـ لكؿ ليتر فى الساعة  035إلى  55وأف المستوى الطبيعى لمكورتيزوؿ مف 
 (054:  4)  ميكروجراـ .                      065إلى  35الثامنة صباحا وبعد الظير مف 

ورتيزوؿ يتـ مف خبلؿ قشرة الغدة الكظرية ويزيد فى حاالت نقص السكر إف إفراز الك
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وفى حاالت السمنة والضغوط الرياضية وفى حاالت الضغوط العقمية وفى حالة التدريب عالية 
الشدة وتقؿ فى حالة الضغوط منخفضة الشدة ، كما أف تركيز الكورتيزوؿ يرتفع بعد التدريبات 

احدة أو عدة وحدات كما أف التدريب يؤثر عمى تركيز الكورتيزوؿ المقامة سواء جرعة تدريب و 
أثناء الراحة كما أف الرياضيف يزداد الكرتيزوؿ لدييـ أثناء الراحة مقارنة بغير الرياضيف ىذا 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف لبعض األلعاب مثؿ العدو ورفع األثقاؿ يزداد لدييـ تركيز الكورتيزوؿ 

 وقد يرجع ذلؾ إلى تناوؿ الشدة العالية لدى ىؤالء الرياضييف . مقارنة برياضى التحمؿ، 

           (03 :355) 

أف لعبة كرة اليد مف  م(9009يري " كمال عبدالحميد " و " محمد صبحي حسانين " )
األلعاب الجماعية التي ال تسير فييا مواقؼ المعب عمي وتيرة واحدة، وذلؾ نتيجة لتعدد مواقؼ 

 (005: 00)               ، وىذا يتطمب مستوي عاليا مف اآلداء.             المعب المختمفة
أف نسبة كبيرة مف حجـ الجسـ،  م( 9002"حسين حشمت" و "نادر شمبي")ويشير 

مكوناتو، المياقة ، طوؿ الييكؿ العظمى وعرضو ، وكذلؾ محيطاتو وكتمة العظاـ، محددة جينيًا، 
عمى النمط الجسدى المورفولوجى شامآل القواـ والوزف والنسيج  ويوضح أيضآ أف التأثير الجينى

الدىنى نظرآ ألىميتو عمى حالة الرياضى، وقد زادت فى األوانة االخيرة مقدار األبحاث الخاصة 
رتباطيا بالسمنة والنمط الجسدى .     (008:  8)           بالجينات وا 

،  Genetic Profileمورث أف لكؿ العب بروفيؿ  م(5551يري " محمد صبحي " )
. فالتدريب  compositionوتكوينو  Body Buildوىذا يفرض حدود عمى كؿ مف بناء جسمو 

محدثا زيادة متفاوتو ، كما  muscle massالرياضى لمجياز العضمى سوؼ ينمى كتمة العضمة 
فى دىف الجسـ أف التغذية المناسبة والتدريب المقنف عندما يتزامناف سوؼ يؤدياف الى نقص كبير 

body fat  وىذا امر يشير الى امكانية التطوير ، ولكف اذا قارنا ذلؾ بالمستويات العريضة ،
الحجاـ االجساـ وبنائيا فى عالـ الرياضييف ككؿ مف اصغر العب جمباز الى اضخـ مصارع 

 ( 00، 05 : 03نجد اف نطاؽ التنوع فى اى فرد صغيرًا ومحدودًا لمغاية.                      )

إمكانات التغيير فيو محدودة وتكاد تكوف معدومة فى سف Body Type فنمط الجسـ 
البطولة، وما نقصده فى ىذا الشأف عدـ إمكانية تغير نمط جسـ الرياضى مف نمط نحيؼ الى 
نمط سميف مثبًل، او مف نمط عضمي الى نمط نحيؼ ... وىكذا ، ولكف ىناؾ إمكانية لحدوث 

حدوث زيادة فى  Carter Heathىيث وكارتر  ؿ حدود النمط نفسو ، فقد اثبتتغير طفيؼ داخ
مكوف العضمة وانخفاضا فى مكوف السمنة لدى بعض الرياضييف نتيجة لبرامج تدريب مكثفة . 
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 Somatotypeسميف(، وعف ثبات نمط الجسـ  –دوف حدوث تغير فى نوع النمط )عضمى 
فى مجاؿ أنماط االجساـ إلى أف النمط الجسمى وىو أبرز مف عمؿ  Sheldonشيمدون يشير 

نعداـ حاالت  يمثؿ المسار أو الممر الذي سيسمكو الكائف الحى فى ظؿ ظروؼ التغذية العادية وا 
يتطمب باإلضافة إلى دراسة  Genotypeاإلضطراب المرضى الشديد. وأف تحديد النمط األصمى 

( (Phenotypeاسـ النمط الظاىرى  نمط الجسـ الحالى ) النمط لحظة القياس وأطمؽ عميو
جراء كؿ ما ىو متاح مف اإلختبارات البيولوجية،  إستيفاء سجؿ كامؿ عف األجداد واألنساؿ وا 

 لذلؾ يعتبر نمط الجسـ أحد المحددات اليامة جدآ فى مجاؿ إنتقاء المواىب الرياضية.
 (52  :90  ،95) 

لتغير فى النمط الجسمى مع التقدـ فى أف ا م(9002ويري " حسين حشمت " و " نادر شمبي " )
العمر يوضح زيادة فى النمط العضمى والسميف أثناء البموغ لمذكور مع إنخفاض فى النمط النحيؿ 

 ( 005،  009:  8بينما فى حاالت اإلناث ىناؾ زيادة مستمرة فى النمط السميف.           ) 
 وقد قسم شيمدون االنماط الى ثالثة انماط اولية ىى: 

   Endemorphyالنمط السمين 
الجياز اليضمى يسود إقتصاد الجسـ ، يتميز بالرخاوة واستدارة الجسـ وكثر الدىف فى 
المناطؽ المختمفة ) مناطؽ تجمع الدىف المعروفة ( ، وكبر الراس واستدارتو ، وقصر الرقبة 

االستدارة ، والجمد رخو وسمكيا ، واستمرار نمو الثدييف نتيجة الترسيب الدىنى ، واالرداؼ تامة 
وناعـ ، واالرجؿ ثقيمة وقصيرة ، واالكتاؼ ضعيفة ، والحوض عريض ، ويتميز بالشكؿ 
الكمثرى )كمثرى الشكؿ ( ، ولديو بطء شديد فى رد الفعؿ ، والنمط السميف يمثؿ التنوع الجيني 

GG . موضوع الدارسة 
  Mesomorphyالنمط العضمى 

ظاـ كبيرة وسميكة، والعضبلت نامية ، وعظاـ الوجو صمب فى مظيره الخارجي، والع
بارزة، والرقبة طويمة وقوية ، واالكتاؼ عريضة ، وعضبلت االكتاؼ ظاىرة وقوية ، وعظاـ 
الترقوة ظاىرة ، مع كبر فى اليديف وطوؿ االصابع وتكتؿ منطقة الجذع ، والخصر نحيؼ 

اسخ". والنمط العضمي يمثؿ التنوع والحوض ضيؽ واالرداؼ ثقيمة وقوية ، "البنياف متيف ور 
 موضوع الدارسة.  GTالجيني 

  Ectomorphyالنمط النحيف 
نحافة فى الوجو مع بروز االنؼ، ذو بنياف جسمانى رقيؽ وىزيؿ، العظاـ صغيرة وبارزة 
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والرأس كبيرة نوعًا ما مع رقبة طويمة ورقيقة، والصدر طويؿ وضيؽ مع إستدارة الكتفيف وطوؿ 
لذراعيف ، واألرجؿ طويمة ورقيقة ، ويبدو الجمد كما لو كاف فوؽ العظـ مباشرة إال ممحوظ فى ا

مف بعض عضبلت قميمة ، ويممؾ سرعة عالية فى رد الفعؿ وحدة فى الحركات والنمط النحيؼ 
 ( 85:  03)            موضوع الدارسة.  TTيمثؿ التنوع الجينى 

  -أىمية الدراسة :
التعرؼ عمي عبلقة نشاط ىرموف الكورتيزوؿ والتعبير الجينى  تتضح أىمية الدراسة في

لؤلنماط الجسمية التي يحتاج إلييا العبي كرة اليد، حيث أف التعرؼ عمي ىذه األنماط وعبلقتيا 
بنشاط ىرموف الكورتيزوؿ والتنوع الجيني لمنمط تعتبر أحد األسس الميمة في توجيو الدراسات 

المعبة مف جميع جوانبيا ، والتي مف خبلليا يساعد عمي وضع المختمفة الخاصة بتطوير ىذه 
بعض اإلعتبارات واألسس العممية التي تعمؿ عمي اإلرتقاء بمستوي المعبة مف خبلؿ عممية 

 اإلنتقاءات المختمفة . 

 األىمية العممية:
ف تعد الدراسة الحالية أحد المحاوالت العممية الحديثة لمتعرؼ عمى العبلقة ما بيف ىرمو 
 الكورتيزوؿ والتنوع الجيني مع األنماط الجسمية المختمفة لدي العبي كرة اليد بطريقة شيمدوف.

 األىمية التطبيقية:
مف خبلؿ نتائج ىذه الدراسة يمكف التعرؼ عمى دور ىرموف الكورتيزوؿ والتنوع الجيني   

اد عميو كمؤشر في لمنمط الجسمي في تحديد األنماط لؤلجساـ المختمفة ليذه الرياضة واإلعتم
 عمميات اإلنتقاءات المستقبمية لدي العبي كرة اليد لممراكز المختمفة بالمعبة.

كػػػذلؾ التعػػػرؼ عمػػػى المسػػػتويات الحاليػػػة بصػػػورة عمميػػػة ودقيقػػػة ووضػػػع البػػػرامج التدريبيػػػة 
 المستقبمية المناسبة لمقدرات البدنية والفسيولوجية لناشئ رياضة كرة اليد.

 ىدؼ الدراسة:
ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة مػػا بػػيف نشػػاط ىرمػػوف الكػػورتيزوؿ والتعبيػػر تيػػدؼ 

 الجيني لؤلنماط الجسمية لدي العبي كرة اليد بطريقة شيمدوف.
 تساؤؿ الدراسة:

ما ىي طبيعة العبلقة ما بيف نشػاط ىرمػوف الكػورتيزوؿ والتنػوع الجينػي لؤلنمػاط الجسػمية   
 عينة الدراسة ( مف خبلؿ إستخداـ طريقة شيمدوف لتحديد االنماط ؟المنتشرة لدي العبي كرة اليد )

 مصطمحات الدراسة
  Gene Expressionالتعبير الجيني 
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ىو العممية التي يتـ مف خبلليا استخداـ المعمومات الجينية الصطناع منتجات جينية الوظيفية. 
مف الرنا الرسوؿ(، أو قد تكوف ىذه المنتجات قد تكوف بروتينات )يتـ صنعيا باستخداـ المعمومات 

(، الرنا الناقؿ rRNAأحد األنواع العديدة مف األحماض النووية الريبوزية، مثؿ الرنا الريبوسومي )
(tRNA( والرنا النووي الصغير )snRNA (                                        .)06 ) 

حقيقيات النوى وبدائيات -حياة تتـ عممية التعبير الجيني في كؿ صنؼ نعرفو مف أصناؼ ال
 لتخميؽ اآلالت الجزيئية في الخمية. -النوى، حتى الفيروسات تستغميا لتتضاعؼ

يمكف تعديؿ وضبط العديد مف خطوات التعبير الجيني، كالنسخ، التوصيؿ، ترجمة، 
فتيا، وتعديؿ البروتيف ما بعد الترجمة. ضبط التعبير الجيني يسمح لمخمية بالتحكـ ببنيتيا ووظي

 حيث أنو ُيَشّكؿ أساس عمؿ التمايز الخموي، التشكؿ الحيوي، وقدرة الكائف الحي عمى التكيؼ. 
   (06 ) 

 Hormoneاليرمون 
اليرمونات ىي رسائؿ كيميائة تفرز في الدـ بواسطة خبليا إفراز داخمية أو بواسطة خبليا عصبية 

ما أف ُيحمؿ عف طريؽ الدـ لخبلياه أو أنسجتو ما أف يوثرعمى خبليا مجاورة لمخبليا  معينة وا  وا 
 (                                                043:  0التى أفرزتو .                                                                   ) 

 Body Styleالنمط الجسمي 
تعبير عنو بثبلثو موازيف ىو الوصؼ الكمي لمبناء المورفولوجى لمجسـ، والذى يمكف ال 

 تقديرية توضح شكؿ الجسـ مف خبلؿ ثبلث أنماط تميز جسـ االنساف وىى :
                      Endomorphe، النمط السمين mesomorphe، النمط العضمى Ectomorpheالنمط النحيف

 (50  :590) 
 selectionاالنتقاء 

 (05:  9النجاح فى النشاط الرياضى المعيف.) إختبار العناصر البشرية التى تتمتع بمقومات 
 ىو عبارة عف إنتخاب أفضؿ العناصر ممف لدييـ اإلستعداد والميؿ والرغبة لنشاط معيف .

 (08  :483 ) 
بأنو " عممية مستمرة يتـ مف خبلليا المفاضمة بيف مجموعة مف األفراد  إجرائيآويمكف تعريفو 

ئـ مع إستعداداتيـ وقدراتيـ والتي تكوف مبنية عمي أساس لمزاولة نوع النشاط الرياضي الذي يتبل
الجينات الوراثية التي تتحكـ في مجموعة مف قدراتيـ البدنية والفسيولوجية التي يحتاج إلييا ىذا النشاط 

 الرياضي الممارس " .
  Cortisolىرمون الكرتيزول 
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بولـز الكربوىيػػػدرات وأىػػػـ ىرمػػػوف إسػػػترويدى مػػػف مجموعػػػة اليرمونػػػات المختصػػػة بميتػػػا          
وظائؼ ىرموف الكرتيزوؿ البيولوجية ىػو تنشػيطو لعمميػة تكػويف سػكر مػف مػواد غيػر كربوىيدراتيػة 
 ومساعدة الفرد عمى مقاومة األنواع المختمفة مف الضغوط وىدـ البروتيف فى العضبلت والعظاـ.  

 (7  :454 ) 
 إجراءات الدراسة : 

 أوال: منيج الدراسة :
المنيج الوصفي لمبلئمتو لطبيعة الدراسة واألىداؼ الموضوعة لو وذلؾ عمى  الباحثانإستخدـ 

 مجموعة تجريبية واحدة.
  :ثانيا: عينة الدراسة

( العب وتـ توزيعيـ كاآلتي 04بإجراء الدراسة ككؿ عمي عدد إجمالي ) الباحثانقاما 
ر عينة الدراسة األساسية التي ( العبيف ، وتـ إختيا6تمت عمي عينة ) التجربة اإلستطالعية في

جراء التجربة األساسية القياسات األساسيةتـ عمييـ  ( العب مف العبي الدرجة 08لعدد ) وا 
األولي بدوري المحترفيف لكرة اليد بنادي الطيراف بصالة اإلنتاج الحربي بمدينة السبلـ وبذلؾ 

عينة الدراسة مف العبى وقد تـ إختيار  ( العب كرة يد ،08إشتممت عينة الدراسة عمي )
المستويات العميا )المنتخب القومي( مف الفريؽ األوؿ لنادى الطيراف لكرة اليد يمثؿ معظميـ القواـ 

وتـ إجراء القياسات اإلستطبلعية واألساسية األساسي لمنتخب مصر األوؿ والشباب لكرة اليد ، 
 بصالة اإلنتاج الحربي بمدينة السبلـ .

 ط  إختيار العينة . ثالثآ : أسباب وشرو 
تماـ اإلجراءات وأخذ عينات الدـ.  -  أف يكوف لو رغبة والموافقة عمى المشاركة وا 
أف عينة الدراسة مف العبى المستويات العميا مف المشاركيف في دورى المحترفيف لكرة اليد   -

 ويفضؿ اف يكوف منيـ مشاركيف بالمنتخبات القومية لكرة اليد.
 لدراسةرابعآ : خطوات تنفيذ ا

 الدراسة االستطبلعية
( 6بإجراء الدراسة االستطبلعية عمى العينة االستطبلعية والبالغ عددىا ) الباحثانقاـ 

ـ وتيدؼ الدراسة االستطبلعية إلى تدريب 0509/  9/  3العبيف خبلؿ أياـ الثبلثاء الموافؽ 
إلجراءات الفعمية التي سيتـ المساعديف عمى إجراء القياس والتعرؼ عمى أماكف القياسات ولمحاكاة ا

إستخداميا في الدراسة األساسية وتحديد الفترة الزمنية ألخذ القياسات قيد البحث والتعرؼ أيضآ 
 عمي الصعوبات والمشكبلت المتعمقة بالقياسات المختمفة وكاف مف اىـ نتائجيا :
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مناسب وىي خبلؿ الفترة وضع نظاـ الفراد عينة القياس بحيث تـ توفير الوقت والزمف البلـز وال -
 المسائية قبؿ بداية الحصة التدريبية الخاصة بالبلعبيف .

 تدريب المساعديف عمى القياسات. -تحديد عدد االياـ المطموبة الجراء القياسات.      -
 الدراسة االساسية
ـ بإجراء الدراسة االساسية عمى العينة االساسية لمدراسة خبلؿ الفترة مف يو  الباحثانقاـ 

ـ وقد روعي قياـ البلعب بأداء جميع القياسات مف قياس المرحمة 0509/ 9/9اإلثنيف الموافؽ 
 السنية والطوؿ والوزف وسحب عينات الدـ الخاصة بالعينة .

 خامسآ  : وسائؿ جمع البيانات 
تـ تحديد االدوات واالجيزة التي تتناسب مع طبيعة ىذا البحث بعد االطبلع عمى الدراسات 

 قة وبعض الدوريات العممية. الساب
      القياسات واالجيزة المستخدمة. -
 ريستا ميتر لقياس االطواؿ. -ميزاف طبي لقياس الوزف .           -
 ويستخدـ فى التعريؼ عمى نسبة تركيز ىرموف الكورتيزوؿ  Maglumi 0555 plus جياز -

، واليرمونات بمعمؿ  Color Lapوتـ عمؿ التحاليؿ الخاصة بالتعبير الجينى بمعمؿ كمر    
أماـ محطة البنزيف /  –لمتحاليؿ الطبية الموجود بشارع فمسطيف  Cairo Lap كايرو الب

 عمارات صقر قريش طريؽ المعادي الجديدة . 06
 (007 -058 : 04) إستخداـ مؤشر بوندراوؿ وجداوؿ شيمدوف لتحديد النمط الجسمي .   -
 .3سـ5سرنجات سحب الدـ بحجـ  -الدـ. صندوؽ حفظ  -مواد معقمة وقطف طبي  -

 سادسا: الخطوات اإلجرائية لمدراسة: -
تحديد وتنسيؽ مواعيد القياسات مع الجيات المختصة بنادي الطيراف وتـ شرح أىمية إجراء  -

جراء البحث لممسؤليف ومدي إستفادتيـ منو لبلعبي كرة اليد بالنادي.  القياسات وا 
 بط القياس وتوقيتاتيا.اإلجتماع بعينة الدراسة وشرح ضوا -
عطاء كؿ العب رقـ كودي. -  ترتيب أفراد العينة وا 
تـ توقيع الكشؼ الطبي مف قبؿ الطبيب المرافؽ لمتأكد مف السبلمة الصحية والبدنية لمعينة  -

 وخمو أفرادىا مف األمراض.
قياس الطوؿ والوزف لتحديد األنماط وفؽ طريقة شيمدوف )مؤشربوندراوؿ( وجداوؿ توزيع  -

 (007 -058 : 04نماط الجسمية. ) األ
( EDTAسحب عينات الدـ تـ سحب عينة الدـ مف الوريد في أنابيب تحتوي عمي مادة ) -

إديتا المانعة لمتجمط تحمؿ أرقاـ كوديو لعينة الدراسة مسجمو باستمارة البيانات وتـ حفظ 
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طبية الموجود بشارع لمتحاليؿ ال كايرو الباألنابيب في وعاء تبريد لمحفظ لحيف نقميا لمعمؿ 
 عمارات صقر قريش طريؽ المعادي الجديدة . 06أماـ محطة البنزيف /  –فمسطيف 

نتيجة لشدة تأثير المجيود البدني عمى نسبة تركيز ىرموف الكورتيزوؿ فقد تـ أخذ عينات الدـ  -
 ـ.0509خبلؿ فترة اإلعداد مف الموسـ التدريبي 

ف العبي العينة لقياس نسبة تركيز اليرموف تـ أخذ عدد )عينو واحدة مف كؿ العب( م -
وذلؾ مف يـو اإلثنيف الموافؽ  الساعة السادسة والنصف مساءآبالدـ، وتـ أخذ القياسات 

 ـ قبؿ بدء الحصة التدريبية .0509/ 9/9
 54توصيف عينة الدراسة في متغيرات العمر والطول والوزن   ن= (5جدول )

 اإللتواء اإلنحراؼ المعياري سابيالمتوسط الح وحدة القياس المتغير ـ
 .239 1.04522 92.0112 السنة السف  0
 -.524- 51.12352 55.2445 الكجـ الوزف 0
 -.311- 2.32023 544.5111 السـ الطوؿ 3

أف قيـ المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري واإللتواء الخاصة  (5الجدول رقم )تشير نتائج 
دراسة تحميمية لعبلقة بيف نشاط ىرموف الكورتيزوؿ مع التعبير الجيني لممتغيرات المختمفة لػػ " 

:  5.068-لؤلنماط الجسمية لبلعبي كرة اليد " حيث تراوحت قيـ معامؿ اإللتواء ما بيف ) 
 مما يدؿ عمى تجانس أفراد عينة الدراسة.±( 3. ( وىذه القيـ تنحصر ما بيف )670

 سابعا: أسموب التحميؿ  -
 المعالجات اإلحصائية التالية:  انالباحثإستخدـ 

 معامؿ اإلرتباط لبيرسوف.  -الوسيط.   -اإلنحراؼ المعيارى.    -المتوسط الحسابى.   -
 النسب المئوية.     –معامؿ االلتواء.   -

  :عرض النتائج
               54توزيع األنماط الجسمية لعينة الدراسة     ن= (9جدول )

 

 نوع النمط ـ
التعبير 

 يني الج
 النسب المجمعة النسب الحقيقية النسب المئوية عدد كؿ نمط

 GT 59 22.2% 22.2% 22.2% النمط العضمي 0
 TT 1 93.31% 93.31% 51.21% النمط النحيؼ 0
 GG 5 1.21% 1.21% 500.0% النمط السميف 3

 %500 %500 %500 54 المجموع

نػة البحػث حيػث كػاف الػنمط العضػمي لعيإلػي توزيػع األنمػاط  (9الجدول رقـم )تشير نتائج 
% ( ويميو 07.75%( ويميو فى المرتبة الثانية النمط النحيؼ بنسبة )66.6ىو نمط سائد بنسبة )
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 ( .% 5.65بنسبة  )فى المرتبة الثالثة النمط السميف 

 

 
 (5شكل رقم )

 يوضح توزيع األنماط الجسمية لعينة البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ى عينو البحثتنوع النمط الجسمي ف 9شكل )

) 
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 54متوسط تركيز ىرمون الكورتيزول في األنماط الجسمية لعينة الدراسة  ن= (2جدول )

 

 نوع النمط ـ
التعبير 
 الجينى

وحدة قياس تركيز 
 اليرموف

متوسط تركيز 
 اليرموف

االنحراؼ 
 المعيارى

 أقؿ قيمو أعمى قيمو

 GT Ug/Dl النمط العضمي 0
ميكروجرام لكل 
 ديسى لتر

50.5222 1.22925 54.50 1.00 
 TT 2.3200 9.15943 50.20 1.10 النمط النحيؼ 0
 GG 4.1000 . 4.10 4.10 النمط السميف 3

تركيز ىرموف الكورتيزوؿ فى األنماط الجسميو لدي عينة الدراسة ،  (2الجدول رقم )تشير نتائج 
 Ug/Dl( 05.0333حيث إنحصر متوسط تركيز ىرموف الكورتيزوؿ لدى النمط العضمي ىو) 

ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر Ug/Dl (  8.455)ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر( وفى النمط السميف )
 ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر . Ug/Dl( 6.7655وفى النمط النحيؼ )

 54إرتباط األنماط الجسمية وىرمون الكورتيزول لعينة الدراسة       ن= (1جدول )

 

التعبير  نوع النمط ـ
 الجينى 

حدة قياس تركيز و 
 اليرموف

عدد 
 العينة

معامؿ  اإلنحراؼ المتوسط
 اإلرتباط

نية
سما

الج
ط 
نما
األ

 
النمط  0

 العضمي
GT 

Ug/Dl 

ميكروجرام لكل 
 ديسى لتر

59 50.5222 1.22925   *311. 

النمط  0
 النحيؼ

TT 1 2.3200 9.15943 205. 

النمط  3
 السميف

GG 5 4.1000 . 029. 

 (0.124( = )  0.01ويو )دال عن مستوى معن
يتضح أف قيمة اإلرتباط لمنمط العضمي وىرموف  (1الجدول رقم )مف خبلؿ نتائج 

 5.55.( وىو داؿ عند مستوي معنوية 744الكورتيزوؿ حقؽ )
 54معدل توزيع ىرمون الكورتيزول لعينة الدراسة            ن=         (1جدول )

 

وحدة قياس تركيز  Valid ـ
 اليرموف

 تكرارال
النسب 
 المئوية

النسب 
 الحقيقية

النسب 
 المجمعة

0 1.0 Ug/Dl 5 1.2 1.2 1.2 
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ميكروجرام لكل  1.1 0
 ديسى لتر

5 1.2 1.2 55.5 
3 1.4 5 1.2 1.2 52.3 
4 1.3 5 1.2 1.2 99.9 
5 2.2 5 1.2 1.2 93.4 
6 2.1 5 1.2 1.2 22.2 
7 2.5 5 1.2 1.2 24.5 
8 3.2 5 1.2 1.2 11.1 
9 4.9 5 1.2 1.2 10.0 
05 4.1 5 1.2 1.2 11.2 
00 5.5 5 1.2 1.2 25.5 
00 5.5 5 1.2 1.2 22.3 
03 50.2 5 1.2 1.2 39.9 
04 55.9 5 1.2 1.2 33.4 
05 59.9 5 1.2 1.2 42.2 
06 51.0 5 1.2 1.2 44.5 
07 52.9 5 1.2 1.2 51.1 
08 54.5 5 1.2 1.2 500.0 

 500.0 500.0 500.0 54 وعالمجم

يتضح معدؿ توزيع ىرموف الكورتيزوؿ مف خبلؿ  (1الجدول رقم )مف خبلؿ نتائج 
( والنسب المئوية والنسب الحقيقية والنسب المجمعة الخاصة 08.0( و)4.5معدؿ تركيزه ما بيف )

             بكؿ فرد مف أفراد عينة الدراسة.
 مناقشة النتائج: 

ما بين نشاط ىرمون الكورتيزول والتعبير الجيني لألنماط الجسمية المختمفة طبيعة العالقة 
تشير إلي أف ىناؾ داللة ما بيف األنماط ( 1جدول )نجد أف نتائج لدي العبي كرة اليد 

  5.55.( وىو داؿ عند مستوي معنوية 744الجسمانية وىرموف الكورتيزوؿ حيث حقؽ )
 .PAULA Lم( وبـوال روتـل 9052)Abraham إبراىام وأخرون حيث يري كبل مػف 

Ruttle (9059 )أف وظائؼ الكورتيزوؿ تتنوع مف حيػث التػأثير عمػي الجموكػوز كػذلؾ الػدىوف م
باإلضافة إلي دور الكرتيزوؿ الياـ عمي اإلستجابة المناعية واإلستجابة لئللتيابات الخموية خاصة 

لحفػاظ عمػي ضػغط الػدـ الطبيعػي والػدفع لكرات الدـ البيضاء كما أف لمكرتيزوؿ وظائؼ ىامة في ا
وكػذلؾ يعمػؿ مػع ىرمػوف االدرينػاليف فػي  ADH)القمبي المضاد واليرموف المضاد لمتنبوؿ لمتبوؿ )

إسػػتجابة الجسػػـ إلػػي الضػػغوط ويعمػػؿ الكػػورتيزوؿ فػػي الحفػػاظ عمػػي مسػػتوي وتػػوازف طبيعػػي لمميػػاة 
 ( 65:  03( ، )  84:  05)       واألمبلح في الجسـ.                                    

أف ىناؾ داللة ما بيف األنماط الجسمانية وىرموف الكورتيزوؿ ألف الباحثان لذلؾ يري 
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ىرموف الكورتيزوؿ يعد مف اليرمونات الرئيسة التي تؤثر عمى سكر الجموكوز ويشارؾ أيضآ في 
يدراتية والبروتينية ونقصو يؤدي إلى عمميات التمثيؿ الغذائي لسكر الجموكوز والمواد الكربوى

إختبلؿ التمثيؿ الغذائي لممواد الكربوىيدراتية ، مما يوضح أىمية ىذا اليرموف خبلؿ النشاط 
الرياضي إذ يساند ىرموف جموكاجوف وىرمونات أخرى في عممية إعادة تكويف الجموكوز وأكسدتو 

ذائي لمدىوف بالجسـ ، كما أنو يساعد ألف ىرموف الكورتيزوؿ يعزز ويحسف مف معدؿ التمثيؿ الغ
عمي خفض الضغط البدني والعصبي لمفرد باإلضافة إلي أف التدريب عامة وممارسة النشاط 
الرياضي التخصصي يساعد عمي زيادة تركيز ىرموف الكورتيزوؿ بالدـ لدي األشخاص الذيف 

 يمارسوف النشاط الرياضي . 
حيث تشير نتائج ىذه الدراسة م( 9052راىام وآخرون " )" إبوتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة 

إلي أف مستوى الكرتيزوؿ كاف منخفضآ عند إيجاد إرتباطو باألنسوليف وذلؾ بعد الحقف 
بالكرتيزوؿ الصناعى ، وكما وجد عبلقة إرتباطية ما بيف الحقف وضغط الدـ ، وقد توصؿ 

والسمنة باإلضافة إلى المتغيرات األيضية  الباحثوف أيضآ إلى أف ىناؾ عبلقة ما بيف الكرتيزوؿ 
 ( .05  :006 ) 

أف ىرموف الكريتزوؿ والذي يفرزة   م (9052حسين حشمت وآخرون ) وىذا ما يؤكده 
قشرة الغدة الكظرية يعمؿ عمي تحسيف التمثيؿ الغذائي لمدىوف وتنظيـ وتوزيع الدىوف لمجسـ كما 

 ( 005:  6)             يحفظ مستوي السكر في الدـ أثناء الضغوط . 
ويساعد إفراز الكورتيزوؿ عمى سرعة عمميات التمثيؿ الغذائي وخاصة ما يتعمؽ منيا 
بالكربوىيدرات حيث يعمؿ اليرموف عمى إسراع عمميات تحويؿ جميكوجيف الكبد إلى جموكوز 

اد إفراز نتيجة تأثير أداء الجيد البدني يزد Hyperglycemiaفترتفع نسبة الجموكوز في الدـ 
وكما إف  Adrenal cortex( الذي تفرزه قشرة الغدد الكظرية Cortisolىرموف الكورتيزوؿ )

ليرموف الكورتيزوؿ تأثيرات مساعدة لعممية تحويؿ األحماض األمينية إلى جموكوز في الكبد 
سجة وتأثيرات الكورتيزوؿ المساعدة عمى زيادة سكر الجموكوز تؤدي إلى ضماف إمداد المخ و األن

العصبية بالجموكوز عند أداء المجيودات البدنية التي تستمر لفترة طويمة مما يخفؼ تأثيرات 
الجيد البدني عمى التعب المركزي لمجياز العصبي ويعد ىرموف الكورتيزوؿ مف ابرز اليرمونات 
التي تفرزىا قشرة الغدد الكظرية في مجموعتو التي تعرؼ باسـ الكورتيكويدات السكرية 

Glucocoeticoids  ويشترؾ الكورتيزوؿ ومجموعتو تمؾ في تخفيؼ حاالت التوتر واالنفعاؿ
واإلرىاؽ التي يتعرض ليا البلعبوف عند أداء المجيودات البدنية الشاقة , وتزداد نسبة تركيز 
اليرموف مع زيادة استمرار الجيد مرتفع الشدة , وعقب أداء الجيد البدني يزداد طرح ىرموف 

وقد تستمر زيادة الطرح تمؾ لمدة ساعتيف بعد نياية المجيود ,  Free Cortisolؿ الحرالكورتيزو 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 م0202 مايو (4اجلزء ) 98عدد ال           اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرياضة          
 

13 

 (033:  0دقيقة.                                  )  04ويبمغ نصؼ عمر ىرموف الكرتزوؿ 
أف مستويات تركيز ىرمونات النمو  م(9002" أبو العال عبدالفتاح " )يري أيضآ  

تتغير في الدـ أثناء النشاط الرياضي حيث يقؿ األنسوليف ويزيد  والكورتيزوؿ واألنسوليف
الجموكاجوف تدريجيآ مع زيادة شدة الحمؿ البدني ، ويزيد تركيز ىرموف النمو والكورتيزوؿ ويقـو 
ىرموف النمو بدوره الرئيسي بزيادة تركيز األحماض الدىنية في الدـ وتثبيط إمتصاص األنسجة 

كورتيزوؿ وظيفة ىرموف النمو نظرآ لدوره في تعبئة األحماض الدىنية لجموكوز الدـ،ويساعد ال
الحرة مف األنسجة الدىنية ويقمؿ إمتصاص األحماض األمينية بواسطة األنسجة مما يسبب زيادة 
في سرياف األحماض األمينية بالدورة الدموية ، وبناءآ عميو يصبح دور الكورتيزوؿ أثناء األنشطة 

مميات اإلستشفاء ، لذا نجد أف مف أىـ دور ىرموف الكورتيزوؿ ىو تنبيو القصيرة ىو تسريع ع
لكي يضمف إستمرارية إمداد الدـ   Gluconeogenesisعمميو إعادة بناء الجميكوجيف في الكبد 

بالجموكوز ، زيادة تعبئة األحماض الدىنية الحرة لجعميا أكثر إستعدادآ كمصدر لمطاقة ، يقمؿ 
موكوز لكي يكوف متوفرآ لممخ ، ينبو تكسير البروتيف لكي تصبح أحماضآ مف اإلعتماد عمي الج

أمينية تستخدـ فيترميـ األنسجة وبناء اإلنزيمات والطاقة ويزيد مف إنقباض األوعية الدموية الذي 
 (050،  050:  0)                                       يحدث بواسطة اإلبنفريف .        

أف اليرمونات ال تقوـ بتسييؿ أي تفاعؿ  م(9051د نصر الدين سيد " )" أحملذلؾ يري 
أو نشاط ، ولكنيا فقط تقـو بتنظيـ التفاعبلت الخموية بإسراعيا أو إبطائيا فاليرمونات إما أف 

ذا توافر اليرموف بالقدر المناسب فإف   Inhibitoryأو مثبطآ  Stimulationيكوف تأثيرىا حافزآ  وا 
القياـ بالوظائؼ الخاصة بو عمي خير وجو ، وينعكس ذلؾ عمي صحة ولياقة ذلؾ يساعد عمي 

  ( 005:   0وحيوية الشخص .                                                          ) 
كما يشير العديد مف عمماء فسيولوجيا الرياضة أمثاؿ فيمماف وآخروف     

(0990)Fellman.et al  (90) بياء الديف سبلمة  (9) (0553عبدالفتاح )، أبو العبل ،
 Fast Responsesأف مف أىـ اليرمونات سريعة اإلستجابة لممجيود البدني ( 2)( 0558)

ىرموف الكورتيزوؿ وىرموف الكاتيكوالميف حيث يكوف ىناؾ زيادة سريعة في مستوي تركيزىـ وتتـ 
 (04:  00جيود البدني .         ) ىذه اإلستجابة خبلؿ الدقائؽ األولي مف بداية ممارسة الم

أف بالنسبة  مMougios Vassilis (9002)فاسيميس موجيوس وىذا ما يؤكده أيضآ 
لسبب زيادة الكرتيزوؿ لدى المدربيف مقارنة بغير المدربيف فيشير إلي أف قياس الكرتيزوؿ أثناء 

ف التدريب الرياضى يؤدى الراحة قد يساعد عمى تقميؿ مدى الضغوط البدنية والعصبية لئلنساف وأ
الى زيادة تركيز الكرتيزوؿ بالدـ لدى الرياضييف مقارنة بغير الرياضييف واضافة الى ذلؾ فإف 
الكرتيزوؿ يزداد لذى العدائيف والعبى رفع االثقاؿ مقارنة بكبًل مف ممارسى رياضات التحمؿ 
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 ( 35:  00)                   المختمفة.                                                    
لعينة الدراسة حيث كاف إلي توزيع األنماط الجسمية  (9الجدول رقم )كما تشير نتائج 

% ( ويميو فى المرتبة الثانية النمط النحيؼ بنسبة  66.6النمط العضمي ىو نمط سائد بنسبة ) 
 ( .% 5.65بنسبة  )% ( ويميو فى المرتبة الثالثة النمط السميف 07.75)

إلى أف النمط الجسدى  م(9052حسين حشمت و عبدالمحسن العازمي )يشيرحيث 
ىوعبارة عف تصنيؼ لمجسد ويقوـ عمى مفيوـ الشكؿ أو التركيب الخارجى لمجسد وىناؾ أنظمة 
عديدة لمنمط الجسدى وعميو فإنو فى اإلرشاد الرياضى والتقييـ الرياضى تكوف الطريقة الصحيحة 

 ( 460:  6الرياضى .                                                  )  لئلنتقاء والتوجيو
أف التدريب الرياضى لمجياز العضمى يؤدي إلي تنمية الكتمة العضمية  الباحثانفيري 

لمجياز العضمي ، وأف التغذية المناسبة والسميمة والتدريب المقنف عندما يتزامناف فيذا يؤدي إلى 
الجسـ ، وىذا أمر يشير الى إمكانية تطوير البلعب مف ناحية النمط  نقص كبير فى دىوف
النمط العضمي مف األنماط قيد الدراسة حيث كاف النمط في  الباحثانالعضمي وىذ ما رآوه 

% ( كذلؾ نجد أف نتيجة لممارسة النشاط 66.6العضمي ىو النمط السائد وكاف بنسبة ) 
( ، عمي عكس ىذا % 5.65ث بمغت نسبتة إلي )الرياضي إنخفضت نسبة النمط السميف حي

النشاط البدني تمعب دورآ ىامآ في تطور السمنة ، حيث أف المدنية الحديثة وقمة  قمةوجد أف 
النشاط البدني والخموؿ كميا أسباب تؤدي إلي السمنة وزيادة الوزف .                            

 (5  :094 ) 
أف السمنة  فيم( 9005حشمت ، محمد صالح " )" حسين وىذا ما يؤكده كآل مف 

تتسبب في عدـ توازف الغدد الصماء حيث أف نقص إفراز الغدة الدرقية تسبب زيادة الوزف نتيجة 
تجمع كميات مف الماء تحت الجمد وزيادة نسبة الدىوف لنقص التمثيؿ الغذائي ، كما أف إفراز 

و والعنؽ واألطراؼ األمامية بسبب تجمع الغدة الكظرية تسبب السمنة وخاصة في منطقة الوج
 ( 000:  4السوائؿ بيا " زيادة الكورتيزوؿ "                                                 ) 

، حيث تشير نتائج  م(9055" كارديناس وآخرون " )وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
عمي شكؿ وحجـ الجسـ لبلعبيف بيف حراس ىذه الدراسة إلي وجود تأثير واضح لمتدريب الرياضي 

المرمى والمياجميف ، مما ينشئ إختبلفات كبيرة بينيما لتقييـ تأثير تطور النضج الفردي مقابؿ 
 ( 07التدريب الرياضي عمى المتغيرات األنثروبومترية لبلعبيف .                              ) 

ورتيزوؿ فى األنماط الجسمية لدي عينة تركيز ىرموف الك (2الجدول رقم )تشير نتائج 
 Ug/Dl( 05.0333الدراسة ، حيث إنحصر متوسط تركيز اليرموف لدى النمط العضمي ىو) 
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ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر Ug/Dl (  8.455)ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر( وفى النمط السميف )
 ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر . Ug/Dl( 6.7655وفى النمط النحيؼ )

حيث كانت مف أىـ النتائج  م(9051" نزار حسين النفاخ " )ذه النتائج مع نتائج دراسة وتتفؽ ى
أف الزيادة في إفراز ىرموف الكورتيزوؿ تؤدي إلي الزيادة في  -التي توصؿ إلييا في دراستة :

سمنة الفرد وأف النقصاف في إفراز اليرموف تؤدي إلي النحافو ، وأف ىناؾ عبلقة إرتباط عالية 
مستوي إفراز ىرموف الكورتيزوؿ وبيف أوزاف البلعبيف ، وأف متوسط إفراز ىرموف الكورتيزوؿ بيف 

عند عينة البحث أقؿ مف متوسط النسبة الطبيعية المذكورة باإلستاندر العالمي وىذا يدؿ عمي أف 
 ( 04عينة البحث ليا قمة في إفراز ىرموف الكورتيزوؿ نتيجة ممارستيـ لمنشاط الرياضي .   ) 

إلى  0.4أف الكريتزوؿ يقع متوسط تركيزة مف ) مMougios (9002 )موجيوس يري 
00.9 )Ug/DL  في الفترة المسائية ووقت سحب العينات . ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر 

 (00  :35 ) 

حيث تشير نتائج  م(9052" ماريا وآخرون " )وتتفؽ أيضآ ىذه النتائج مع نتائج دراسة          
إلي أنو اليوجد عبلقة إرتباط ما بيف الكورتيزوؿ الصباحى والتعبير الجينى بينما كاف  ىذه الدراسة

ىناؾ إرتباط بيف اليرموف المسائى والتعبير الجينى ، كما أوضحت ىذه الدراسة عبلقة مابيف 
 ( 00ىرموف الكورتيزوؿ والسمنة لدي المشاركيف ذوى مستوى الكرتيزوؿ المرتفع .         ) 

 

  .PAULA Lم( وبـوال روتـل 9052)Abraham إبراىام وأخرون فؽ كبل مػف كما يت
Ruttle (9059 )أف الكورتيزوؿ لو وظائؼ تتنوع مف حيث التأثير في الجموكوز كذلؾ الدىوف م

ىػػذا باإلضػػافة إلػػي دور الكػػورتيزوؿ الميػػـ فػػي اإلسػػتجابة المناعيػػة واإلسػػتجابة لئللتيابػػات الخمويػػة 
اء ، والكرتيػػزوؿ لػػو وظػػائؼ آخػػري ميمػػة فػػي الحفػػاظ عمػػي ضػػغط الػػدـ خاصػػة بكػػرات الػػدـ البيضػػ

( وأيضػػػػػآ يسػػػػػاعد ىرمػػػػػوف ADHالطبيعػػػػػي والػػػػػدفع القمبػػػػػي المضػػػػػاد واليرمػػػػػوف المضػػػػػاد لمتنبػػػػػوؿ )
االدريناليف في إستجابة الجسـ إلي الضغوط ويعمؿ الكرتيزوؿ فػي الحفػاظ عمػي المسػتوي والتػوازف 

 65:  03( ، )  84:  05.                           ) الطبيعػػي لمميػػاة واألمػػبلح داخػػؿ الجسػػـ
) 

 

أف ىرموف الكورتيزوؿ والذي يفرزة  قشرة  م (9052حسين حشمت وآخرون ) ويشير 
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الغدة الكظرية يعمؿ عمي  تحسيف التمثيؿ الغذائي لمدىوف وتنظيـ وتوزيع الدىوف لمجسـ كما 
 ( 005:  6)          يحفظ مستوي السكر في الدـ أثناء الضغوط .   

أف لمكورتيزوؿ وظائؼ عديدة مف أىما أف عمميات  م(9002جايتون وىول )ليذا يشير 
األيض بالنسبة لمكربوىيدرات يؤثر عمي تكويف الكربوىيدرات مف عناصر غير كربوىيدراتية ، يقمؿ 

ىرموف مف إستخداـ الجموكوز بواسطة خبليا الجسـ لممساعدة عمي توفير الجموكوز لممخ ، ىو 
أساسي في عممية توزيع الدىوف داخؿ الدـ بالنسبة لمجسـ عامة ، يقمؿ مف البروتينات بالنسبة 
لخبليا الجسـ ويسمي لذلؾ ) أحد اليرمونات اليدامة ( ، ويزيد مف البروتينات وبروتينات الكبد 

 ا الكبدية .ببلزما الدـ ، يزيد مف األحماض األمينية في االدـ وكذلؾ زيادة نقميا إلي الخبلي
بالنسبة لمدىوف يتسبب في إنتقاؿ الدىوف داخؿ الجسـ حيث يعمؿ ىرموف الكورتيزوؿ 
عمي نقؿ األحماض الدىنية مف األنسجة الدىنية إلي الدـ وبالتالي يؤدي إلي زيادة تركيزىا في 
 الدـ إلستخداميا في إنتاج الطاقة كما أف الكورتيزوؿ لو تأثير مباشر عمي أكسدة األحماض
الدىنية في الخبليا ، اليرموف بتركيز فسيولوجي معتدؿ يؤدي إلي زيادة المناعة ، أما زيادة 

 ( 957:  09الكورتيزوؿ تؤدي إلي خفض المناعة .                                         ) 

ف الكتمة الدىنية تعتمد عمى عدد الخبليا الدىنية وينظـ ىذه الكتمة الدىنية الجينات  وا 
والغدد الصماء ، كما أف الخبليا الدىنية كغدد صماء تفرز عدد مف اليرمونات منيا المبتيف 
واإلستروجيف واألنجونستيف الذى ينظـ ضيؽ وتوسع األوعية الدموية مع ىرموف النمو وذلؾ 
الكرتيزوؿ واليرمونات المنظمة لمراكز الجوع والشبع فى المخ وكذلؾ يفرز أنزيـ الميبيز )الذى 

ؿ عمى تكسير الدىوف ( وكذلؾ مجموعة مف مضادات اإللتياب أى أف الغدد الدىنية تفرز ما يعم
 ( 055:  7مادة كميائية منيا اليرمونات واإلنزيمات والمواد المناعية .      )  00يزيد عف 

 Mougiosموجيوس أما بالنسبة لسبب زيادة الكورتيزوؿ لدى المدربيف فيشير 
Vassilis (9002)أف قياس الكورتيزوؿ أثناء الراحة قد يساعد عمى تقدير مدى الضغوط إلى  م

البدنية والعصبية لئلنساف وأف التدريب الرياضى يؤدى الى زيادة تركيز الكورتيزوؿ بالدـ لدى 
ضافة الى ذلؾ فإف الكورتيزوؿ يزداد لذى العدائيف والعبى رفع االثقاؿ مقارنة بكبًل  الرياضييف وا 

 ( 35:  00)          التحمؿ المختمفة.  مف ممارسى رياضات
في أف إستجابة م( 9005" حسين حشمت ، محمد صالح " )وىذا يتفؽ مع كآل مف 

الكورتيزوؿ لبرامج تدريبات القوة التي قد ينتج عنيا مثيرات مفاجئة لؤليض البلىوائي ترتبط بتغير 
جـ كبير وتشترؾ فييا مجموعات في معدؿ ىرموف النمو ، فبرامج تماريف المقاومة التي تكوف بح

 عضمية كبيرة مع إنخفاض أزمنة فترات الراحة البينية ينتج عنيا إرتفاع لقيمة وتركيز الكورتيزوؿ .  
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                   (4  :059  ) 

وبذلؾ يكوف قد تمت اإلجابة عمي تساؤؿ الدراسة والذي ينص عمي ) ما ىي طبيعة 
تيزوؿ والتعبير الجيني لؤلنماط الجسمية المختمفة لدي العبي العبلقة ما بيف نشاط ىرموف الكور 

 كرة اليد مف خبلؿ إستخداـ طريقة شيمدوف ( ؟
 االستنتاجات: 

في ضوء أىداف وطبيعة ىذه الدراسة وفي حدود عينة الدراسة والمنيج المستخدم ومن 
لباحثان إلي واقع البيانات التي تجمعت لدي الباحثان ونتائج التحميل اإلحصائي توصل ا

  -االستنتاجات التالية: 
لعينة الدراسة حيث كاف النمط العضمي ىو نمط سائد بنسبة أف توزيع األنماط الجسمية  -5

% ( ويميو فى المرتبة 07.75% ( ويميو فى المرتبة الثانية النمط النحيؼ بنسبة )66.6)
 ( .% 5.65بنسبة  )الثالثة النمط السميف 

 Ug/Dl( 05.0333الكورتيزوؿ لدى النمط العضمي ىو) إنحصر متوسط تركيز ىرموف -9
 )ميكروجراـ لكؿ ديسى لتر( .

ميكروجراـ  Ug/Dl( 8.455إنحصر متوسط تركيز ىرموف الكورتيزوؿ لدى النمط السميف ) -2
 لكؿ ديسى لتر .

ميكروجراـ  Ug/Dl( 6.765إنحصر متوسط تركيز ىرموف الكورتيزوؿ لدى النمط النحيؼ ) -1
 لكؿ ديسى لتر .

.( وىو داؿ 744أف ىناؾ داللة بيف األنماط الجسمانية وىرموف الكورتيزوؿ حيث حقؽ ) -5
 ( .0.124= ) حيث 5.55عند مستوي معنوية 

العب مف  00% لعدد 66.6( بنسبة GTتركزت نتائج التعبير الجيني لمنمط العضمي ) -6
 العب. 08أجمالي عينة الدراسة البالغة 

 5% لعدد 07.75( بنسبة TTني لمنمط النحيؼ )إنحصر نتائج إنتشار التعبير الجي -7
 العب.08العبيف مف إجمالي عينة البحث البالغة 

 0% لعدد 5.65( بنسبة GGإنحصرت نتائج إنتشار التعبير الجيني لمنمط السميف ) -8
 العب.08العب واحد مف إجمالي عدد البلعبيف البالغ 

ف مع نتائج التعبير الجينى تطابقت نتائج قياس النمط الجسمي بإستخداـ طريقة شيمدو  -9
 % .055بنسبة 

 التوصيات  -05
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العمؿ عمي إجراء المزيد مف الدراسات العممية لتقييـ تأثير تطور النضج الفردي ومدي  -0
 دور التعبير الجيني في عممية التدريب الرياضي.

التعرؼ عمي اإلختبلفات في التركيب الجسمي ومدي تكويف مختمؼ أنماط األجساـ  -0
 بيف في مختمؼ الرياضات اآلخري.بالنسبة لبلع

استخداـ التقنية البيولوجية الجزئية مف خبلؿ إجراء بعض االختبارات الخاصة بتحميؿ اؿ    -3
DNA  .لتحديد ومعرفة األنماط الجينية لبلعبيف في مختمؼ الرياضات اآلخري 

مية( يجب تعزيز المزيد مف الدراسات في ىذا المجاؿ )ىرموف الكورتيزوؿ واألنماط الجس -4
وذلؾ مف أجؿ مساعدة القائميف عمي المجاؿ الرياضي في فيـ العبلقة بيف ىرموف 

 الكورتيزوؿ واألنماط الجسمية المختمفة وضماف اإلستفادة مف الثورة الجينومية.
 بإجراء المزيد مف األبحاث المماثمة عمي رياضات أخري مختمفة . الباحثانيوصي  -5

 المراجع :

 -: أوآل : المراجع العربية
، الطبعة األولي ، القاىرة ، مركز الكتاب  مبادئ فسيولوجيا الرياضة

 ـ .0504الحديث لمنشر ، 
 5 أحمد نصر الديف سيد

، الطبعة األولي ، دار الفكر العربي ،  فسيولوجيا التدريب والرياضة
 ـ.0553مدينة نصر ، القاىرة ، 

أبو العبل أحمد 
 عبدالفتاح  

9 

، دار الفكر لحيوية لفسيولوجيا الرياضة الخصائص الكيميائية ا
 ـ( .0558العربي ، القاىرة ، )

بياء الديف إبراىيـ 
 سبلمة 

2 

، الطبعة االولى ، دار الكتاب الحديث  بيولوجيا الرياضة والصحة
 ـ( .0559القاىرة. )

حسيف أحمد حشمت و 
 محػمد صبلح الديف

1 

،  جال الرياضيالتكنولوجيا الحيوية والمنشطات الجينية في الم
الطبعة الثانية ، دار الكتب الوطنية ، المجنة األولمبية الميبية ، بنغازي 

 ـ(. 0507، ليبيا  ، )

حسيف أحمد حشمت ، 
عبدالمحسف العازمى ، 

 عبدالكافي أحمد

1 

، الطبعة االولى ، دار الكتاب الحديث  موسوعة فسيولوجيا الرياضة
 ـ( .0503، القاىرة ، )

مت ، حسيف أحمد حش
 عبدالمحسف العازمى

2 
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4 
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 5 حسيف عبدالحى قاعود
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 محمد صبحي حسانيف

55 

أثر أداء بعض مسابقات المضمار ذات الطابع اليوائي والالىوائي 
" ، رسالة دكتوراه غير  ي بعض المتغيرات البيوكيميائية في الدمعم

 ( .0990منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة المنيا ، )

 59 محجوب سعيد محجوب 

، الطبعة االولى ، دار  أنماط أجسام أبطال الرياضة من الجنسين
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