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ل ةلجهةز اليلري  ةمض االستجةةةت الفس  ل ج اتأثري فيبة االوياد النيةي و ةلى 
 لنةشئي كاة القيا فسي لدالالت املنةواالتن

 عبد الهاد  إبرا"يم يو س عبد ال ا . د 
مدرس  بقام تدريت االلعات الجماعية وحلعات المضرت 

 جامعة دلوان -كلية التربية الرياضية للبنين بالإرم  -
 المندمه ومشمله البحث

ى خًي    ا الجإ    اف يعتب    ر الت    دريت الرياض    ي حه    م المتري    رات ال ا    يولوجية الت    ي ت    سثر عل    
المن   اعي، عاالا   تجابات المناعي   ة تق   وى حثن   اء الت   دريت المعت   د  ، وتث   بر بع   د الت   دريت ذو الش   دة 
العالية والمدة الرويلة، عقد حا رت العديد م ن البد وع والدراا ات ع ن وج ود ت أثيرات جوهري ة عن د 

وبالت  الي ي  نعكس ذل  ك ممارا  ة الت  دريبات البدني  ة بص  ورة منتظم  ة وما  تمرة عل  ى الخًي  ا المناعي  ة 
 . التأثير على الجإاف المناعي

 

عالتعرب على التريرات الوظي ية التي تددع داخ  جام األناان حثناء حداء نشار بدنى         
معين لن حهمية عي وصب وت اير التريرات الوظي ية الناتجة عن حداء حدما  بدنية مختل ة حو 

س الربيعية و الكيمياء الديوية التي تقوم عليإا هذه تكرارها وهذا بدورة يااعد على عإم األا
 (. 22:3التريرات ومن ثم يمكن توظي إا عي التدكم وفيادة عاعلية البرامج التدريبية )

وحن اجإفة الجام المختل ة تترير دالتإا بدا من ماتوى الخلية ودتى الجام كك  عند 
لكن هناك بعل التريرات تكون مسقتة وهذه القيام بالنشار البدني وهذا الترير يأخذ شك  ثابت و 

التريرات تختلب عي ماتوياتإا ودرجتإا ويرجع ذلك الى نوعية االداء وربيعتن ، وتعرل 
الرياضي لكثير من المتريرات البيئية والضرور البدنية المتمثلة عي ادما  التدريت المختل ة تسثر 

االصابة بالعدوى واالمرال متمثلة عي خر البيا او ايجابيا على قدرة الدم الدعاعية لمواجإة 
         (. 32:2الدعاع االو )كرات الدم البيضاء( واليات المناعة)بروتين المناعة( )

(: حن المناع ة ه ي ق درة الجا م عل ى المقاوم ة 2004") س د لهر ابرا"يم خليط ويذكر "          
ال يروا  ات المرض ية و ا  مومإا و الا  موم القوي ة حو الش  ديدة ألى ن وع م  ن الج  راثيم حو البكتري ا او 

 ( . 34:4 العضوية للترلت عليإا عند العدوى بإا ، بديع تقى الجام من االصابة باألمرال )
ويعتبر تأثيرا التدريت الرياضي على الجإاف المناعي من حهم النقار االاااية للرياض ي نظ را  

ل وعن د د دوع اإلص ابة وا رعة الش  اء لما يقوم بن هذا الجإ اف م ن دور ه ام ع ي مقاوم ة األم را
منإ ا والت ي تكث ر م ع الت دريت وب ذلك ي ق د الًع ت لياقت ن وي نخ ل ما تواه وان كثي ر م ن وظ ائب 
الجإ    اف المن    اعي تتدا    ن نتيج    ة للت    دريت المعت    د  اآل حن الت    دريت الري    ر م    نظم ي    أتي بالنتيج    ة 

 (3310:21()322:22العكاية.)
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يجابي عمن خً  التدريت  ويسثر التدريت الرياضي على      الجإاف المناعي تأثيرا كبيرا وا 
المنظم يددع تريرات بخًيا الدم البيضاء من ديع العدد والنوعية بديع تفيد من قدرتإا على 

على االنقاام وتفيد قدرة الخًيا  Lympholytesالدعاع عن الجام عتفيد قدرة الخًيا الدعاعية 
التإام وتكاير الخًيا واالجاام الرريبة ويفيد عدد جميع حنواع  على NK cellsالقاتلة الربيعية 

 (2٢2:22الخًيا البيضاء حثناء مماراة الرياضة وخاصة الرياضات المعتدلة مير العني ة.)
وعلى الرمم من حن برامج التدريت المقننن م يدة للجإاف المناعي وتعم  على تنش يرن اال    

ويل  ة والري  ر مًئم  ة لإ  ا حثاره  ا الجانبي  ة عل  ى الجإ  اف المن  اعي مث    حن الت  دريبات العني   ة ج  دا والر
 (22:2فيادة القابلية للعدوى ال يرواية والشيخوخة المبكرة وددوع األورام واألمرال.)

وتش    ير المعلوم    ات والدق    ائ  ع    ن دم      الت    دريت  حن الدم      ال    ذى يتخر    ى ق    درة جا    م        
 (224:2ويفيد القابلية للعدوى.)  (B,T)يا الليم اوييضعب الجإاف المناعي ويثبر الخً الًعت
  عالعًقة بين التدريت ووظائب الجإاف المناعي عًقة معقدة و قد تكون عكاية ،اآل حن 

تنشير خًيا جإاف المناعة وبذلك يكون خر   التدريت المعتد  المقنن يدان وينمي ويفيد من
 (42:33دعاع قوى للوقاية.)
م( حن المماراة الرياضية المنتظمة ت سدي ال ي اا تقرار 2002) ل ظيمعايدة عبد اوتشير 

الجإاف المناعي ، حما اذا كانت المماراة الرياضية عني ة ومير منتظمة ومصدوبة بفيادة بالتوتر 
واالجإاد عان ذلك يسدي الي في ادة اع راف بع ل الإرمون ات مث   هرم ون الك ورتيفون وك ذلك نق ص 

 (332:  5ينتج عنن تثبير الجإاف المناعي وفيادة القابلية للعدوى )مما  IgAالعام  المناعي 
 البدني الماتوى عي اختًعا هناك حن كرة القدم الدظ مجا  عي البادع خبرة خً  ومن

لًعبي كرة القدم خً  عترة االعداد البدني مقارنة بال ترة االنتقالية الاابقة  الوظي ي ثم ومن
 نتظام عي مماراة االنشرة البدنية عي بداية الموام التدريبي ونظراويرجع البادع ذلك الى اال

  المرجعي اإلرار ددود وعي  لًعبي كرة القدم العام اإلعداد عترة ألهمية
وقد وجد البادع ان كثيرا  من الًعبين بعد األنتإاء من الوددة التدريبية حو المناعاات 

ت حو بعد المناعاات باإلضاعة الى هبور ماتوى يشعرون بألم عضلي بعد اإلنتإاء من التدريبا
حداء بعل الًعبين، عقد حشارت العديد من الدرااات الى حن االدما  البدنية عالية الشدة او 
عالية الدجم تددع ااتجابات دادة للجإاف المناعي تشابن االاتجابات الدادة تدت تأثير 

 ,Robson) ، كما حثبت روباون (H. Gabriel & Kinder Mann, 1997a)المرل 
حن انخ ال األداء لدى الرياضيين نتيجة للدم  الفائد على الرمم من وجود حابوعين  (2003

من الرادة النابية قد يكون اببن فيادة اجإاد جإاف المناعة خً  التدريت وبعده، مما يابت 
بدرااة ال ترة الفمنية إلاتش اء  (Robson, 2003) دالة التإات مفمنة، وقد حوصي روباون 
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جإاف المناعة التي تعد مدك يمكن االعتماد عليإما عي توجين برامج التدريت من ديع تدديد 
تعرل الًعت الى انخ ال األداء مما دعع البادع الى اجراء هذه  عترات الرادة بإدب تقلي 

الدرااة للتعرب على تأثير عترة االعداد البدني العام على بعل االاتجابات ال ايولوجية للجإاف 
 الدوري التن اي ودالالت المناعة لناشئي كرة القدم.

 "دف البحث 
بعل االاتجابات ال ايولوجية للجإاف التعرب على تأثير عترة االعداد البدني العام على 

 الدوري التن اي ودالالت المناعة لناشئي كرة القدم 
 عرول البدع 

توجد عرو  ذات داللة ادصائية بين متوارات القيااات القبلية والبعدية عي ماتوى  -
 بعل االاتجابات ال ايولوجية للجإاف الدوري التن اي لدى ناشئي كرة القدم.

لة ادصائية بين متوارات القيااات القبلية والبعدية عي ماتوى توجد عرو  ذات دال -
 بعل دالالت المناعية لدى ناشئي كرة القدم. 

 المصرلدات الماتخدمة عي البدع 
 :Immunity  الم اعه

هي قدرة الجام على مقاومة جراثيم االمرال والترلت عليإا عند العدوى بإا وهى بذلك تقي 
 (20:31الجام من االمرال " .)

 (:Acquired Immunityالم اعه الممتسبه ) 
هي مجموعة من العوام  المختل ة التي تداعع عن الجام ضد الجراثيم والعوام  الماببة 

 ( 22:  20للمرل باإلضاعة للوقاية من االمرال من خً  خًيا الذاكرة" )
 م هج البحث

للقي اس )القبل ي والبع دى( ااتخدم البادع المنإج التجريبي ع ن رري   التص ميم التجريب ي 
 لمجموعة واددة )تجريبية(.

 عي ه البحث
ت  م اختي  ار عين  ة البد  ع برريق  ة عش  وائية م  ن ناش  ئي ك  رة الق  دم بن  ادي )رًئ  ع الج  يش( 

ناشئي تم اختيارهم بالرريقة العمدية من العبي الدرجة االولى  20( انة  وتكونت من 32تدت )
 شبات.

 

 توصيف عي ه البحث
ك اءة البدنية والدالة التدريبية تعد من المتريرات التي يجت ضبرإا لما لإا نظرا  ألن ال

من تأثير على التجربة األاااية للبدع، لذا عقد تم مراعاة ان تخضع جميع اعراد عينة البدع 
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لتقييم الجإد البدني وتدديد شدة الدم  لك  العت على دده تبعا  لك اءتن البدنية والدالة 
إلت ا  مع جميع اعراد العينة على كي ية اجراء البدع والدصو  منإم على مواعقة التدريبية، تم ا

كتابية لًشتراك عي البدع وتقييم الدالة الصدية قب  اإلشتراك عي البدع واجراء القيااات 
ال ايولوجية المرلوبة وادت عينة الدم باالضاعة الى اجراء التدالي  الربية عي الدم متمثلة عي 

ًيا المناعية للتأكد من عدم وجود امرال نقص المناعة، تم اجراء التدالي  الاابقة تدلي  الخ
( ناشئي يمثلون عينة البدع ، 20صبادا وتم اختيار ) 30الى الااعة  ٢)صائم( من الااعة 

 ( الخصائص االاااية لعينة البدع. 3ويوضا جدو  )
 (0 دو  )

 ل ي ه البحث ف  ل وم ام  االلتواءالمتوسل الحساب  واال حراف الم يار  والوسي 
 40ن= " الوزن –اللو   –متغيرات "السن  

 م ام  االلتواء الوسيل اال حراف الم يار  المتوسل وحدة النياس المتغير

 22ر0 02700 0744 02700 س ه السن
 02ر0- 022 22ر2 4ر020 سم اللو 
 07226 22 06ر6 4ر22 م م الوزن

 07042 2720 0742 2722 س ه  ال مر التدريب 

مما ي د   1 +( حن معام  االلتواء ألعراد عينة البدع يتراوح ما بين 3يتضا من جدو  )
 علي اعتدالية توفيع عينة البدع عي متريرات )الان، الرو ، الوفن( قيد البدع.

 (4 دو  )
 المتوسل الحساب  واأل حراف الم يار  وم ام  االلتواء ف  االست ابات      

 40ن=    ولو يه لد   اشئ  مرة الندم السسي
 االلتواء الوسيل اال حراف الم يار  المتوسل الحساب  وحدة النياس المتغيرات             

 0700222 22720 0724 22724 عدد/ق عدد مرات الت سس ف  الدقينه أ  اء الم هود
 07222 2720 0702 2724 لتر/ق الحد األقصا إلستهاك األمس ين المللق
 07622 0720 07004 0720 ملليلتر/م م/ق الحد األقصا إلستهاك األمس ين ال سب 

 070222 0720 07064 0720 لتر/ق م ام  الت سس
 070062 022700 4720 02274  بضه/ق م د   بق النل  أ  اء الم هود 

 070022 07200 0764 07204 لتر/ق التهويه الرئويه
 07422 00760 0740 00764 ليلتر/م م/قمل م ام  اللياقه الت سسيه

 

(  00224الى  000012( حن معام  االلتواء يندصران بين)1يتضا من جدو  رقم )
مما يسكد على  1+-وهذا يعنى حن المتريرات تدق  المندنى االعتدالى ديع تندصر ما بين

 مدى   التجانس بين حعراد العينة كك  .
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 (2 دو  )
 حراف الم يار  وم ام  األلتواء ف  متغيرات الم اعه لد   اشئ  مرة المتوسل الحساب  واأل      

 40ن=    الندم
 االلتواء الوسيل اال حراف الم يار  المتوسل الحساب  وحدة النياس المتغيرات

IgG Mg/dl 0024 2720 0020 070224 
IgA Mg/dl 022700 6740 022700 070222 
IgM Mg/dl 440702 2764 440700 070242 

Monocytes % 2700 0762 2700 07260 
Lymphocyte % 22700 0764 22700 070022 
Neutrophil % 22702 0700 22700 070040 
Eosinophil % 4720 07042 4720 07022 

( 00311الى  000020( حن معام  االلتواء يندصران بين)1يتضا من جدو  رقم )
مما يسكد على  1+-عتدالى ديع تندصر ما بينوهذا يعنى حن المتريرات تدق  المندنى اال

 مدى   التجانس بين حعراد العينة كك  .
 وسائ   مع البيا ات:

 لجمع البيانات وتدديد التدريبات حاتخدم البادع ما يلى:
 أ هزة النياس:  -

 جإاف الراتاميتر لقياس الرو . -
 ميفان ربى لقياس الوفن بالكيلو جرام. -
 واد مرإرة خاصة بربيت التدلي . ارنجات وحنابيت ت ريغ وم -
 ع.3/300ااعات ايقاب ألقرت  1عدد  -
األلمانية لقياس بعل متريرات  Jeager( حنتا  شركة  (Oxycon5 - Deltaجإاف   -

 الدوري التن اي مفود بجإاف كمبيوتر وشاشة ورابعة الجإاف
 (2خاصة ألعراد العينة لتاجي  بيانات ك  العت. مرع  ) ااتمارة  -

 

 ياس متغيرات البحث لرق ق
  قياس مستو  االست ابات السسيولو يه باستخدام  هازOxycon5 - Delta 

يتم وفن الًعت على جإاف الراتاميتر ومن خً  الوفن تددد شدة األدما  البدنية المختل ة 
ثم يجلس على الدراجة   Nowacki  (1W/kg-KG)التي اوب يواجإإا ربقا  لرريقة نوعاكى 

( المفود بجإاف كمبيوتر (Oxycon5 - Deltaرتدى قناع وجن خاص موص  بجإاف الثابتة و ي
وشاشة تظإر عليإا مباشرة نتائج الك اءة الوظي ية للجإاف الدوري التن اي، يبدء االختبار بدم  
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 2وات لك  كجم من وفن الجام ( ولمدة دقيقتين يليإا دم  متوار مقداره )  3باير مقداره ) 
وات لك   1وفن الجام ( لمدة دقيقتين ثم دم  حق  من األقصى مقداره ) وات لك  كجم من 

وات لك  كجم من وفن  4كجم من وفن الجام ( لمدة دقيقتين يعقبإا دم  حقصى مقداره ) 
الجام ( لمدة دقيقتين وعى نإاية االختبار يعرى الجإاف تقرير كام  عن تلك المردودات ك  

 مبيوتر ورباعتن بواارة الرابعة المفود بإا الجإافدقيقة يمكن تاجيلن على جإاف الك
 .قياس مستو  دالالت الم اعه لد   اشئ  مرة الندم 

يتم ادت عينة الدم عن رري  ربيت متخصص عي التدالي  الربية ويتم ادت العينة 
( ام بارنجة معقمة لك  ناشئي ويتم د ظإا عي كلمن مثلج 5بعد الوددة التدريبة ويتم ادت )

لعينة دتى وصلإا الى المعم  المختص بالتدالي  لت ريغ ك  عينة واعراء تقرير عن ك  لد ظ ا
 ناشئي.

 فترة االعداد البد   الملبنه علا  اشئ  مرة الندم:
 *"دف البر امج المنترح:

االرتقاء بالماتوى البدني على ماتوى بعل االاتجابات ال ايولوجية والدالالت المناعية     
 القدم.لدى ناشئي كرة 
 : *تصميم البر امج

قام البادع بعم  ماا للمراجع العلمية والدرااات )العربية واألجنبية(  
( حهتمت بالبرامج التدريبية وخاصة عي مجا  تدريت كرة القدم والخبراء 35(،)33(،2(،)2(،)2)

مقترح عي مجا  التدريت الرياضي وتوص  البادع من خًلإا الى تصميم عترة االعداد البدني ال
 المقترح ديع قام بأختيار مدتوى البرنامج من رر  وواائ  لتدقي  هدب الدرااة.

 *أسس وضع البر امج:
 تدديد المدة الكلية لل ترة التدريبية.  -
 حهداب وواجبات التدريت وحابقيتإا عي ك  مردلة من مراد  الموام التدريبي. -
 . الرادة( –الدجم  -مراعاة التدر  عي )الشدة -
 الدجم. –تدديد عدد األاابيع و عدد الوددات  -
 تلبيق فترة االعداد ال ام لمرة الندم:* 
م الى 1/٢/2035( حاابيع عي المدة من االثنين 2تضمنت مدة تربي  البرنامج على عدد)    

 ( وددات تدريبية عي األابوع.5م بنادي )رًئع الجيش( بواقع )30/2/2035الخميس 
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 يه:الدراسه االستلاع
م الى الخميس 32/2/2035قام البادع باجراء الدرااة االاترًعية االدد 

 م وذلك للتعرب على:21/2/2035
 التأكد من عإم الًعبين لربيعة التدريبات ومعرعة قدرتإم على تربيقإا. -
 التأكد من مناابة التوفيع الفمنى للوددة التدريبية. -
 التأكد من صًدية األدوات الماتخدمة. -
 توفيع وتدريت المااعدين على العم . -

 الخلوات الت سيايه للبحث وتشم  اآلت :
 النياسات النبليه :

   -المتريرات قيد البدع كالتالي: على تم اجراء القيااات القبلية 
االختبارات ال ايولوجية  )عينة البدع( وقياس ماتوى دالالت المناعة لدى العبي كرة القدم  -

 م.22/2/2035-22لجيش( بمداعظة القاهرة عي ال ترة من االدد واالثنين بنادي )رًئع ا
 ت سيا ت ربه ت سيا فترة االعداد البد   ال ام:

م الى الخميس 1/٢/2035قام البادع بتربي  البرنامج التدريبي عي ال ترة من الثنين 
-الجمعة  –س الخمي -االربعاء -الثًثاء –( حابوعا حيام )األثنين 2م بواقع )30/2/2035

 الابت( صبادا  وهى المدة الكلية للبرنامج التدريبي خً  عترة االعداد.
 النياسات الب ديه:

لًختبارات ال ايولوجية  تم حجراء القيااات البعدية بن س ترتيت حجراء القيااات القبلية
 م31/2/2035-32للدالت المناعة وذلك عي ال ترة من الابت واالدد 

 عرق ال تائج: 
 (4دول رقم )ج

الفسيولوجية لدى ناشئي كرة  االستجابات داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي لعينة البحث في 

 72ن=القدم  

 "ت" البعدي القياس القبلي القياس وحدة القياس المتغيرات

 ع م ع م

 3190 71721 31121 1132 3.1.2 عدد/ق عدد مرات التنفس في الدقيقة أثناء المجهود

 .314 .712 41.0 7110 3132 لتر/ق الحد األقصى إلستهالك األكسجين المطلق

 31.1 7174 .710 71712 7141 ملليلتر/كجم/ق الحد األقصى إلستهالك األكسجين النسبي

 3104 7112 ..11 71702 7191 لتر/ق معامل التنفس

 .312 71704 1.1121 21.1 14412 نبضة/ق معدل نبض القلب أثناء المجهود 

 3100 7124 21214 7102 11012 لتر/ق التهوية الرئوية

 3121 7109 14120 7121 17102 ملليلتر/كجم/ق معامل اللياقة التنفسية

 226ر0= 02ر0قيمه )ت( ع د مستو  محتويه        
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( وجود عرو  دالن بين القياس القبلي والقياس البعدي عي ماتوى بعل 4يتضا من جدو  )     
ابات ال ايولوجية حثناء عترة االعداد لناشئي كرة القدم ديع جاءت قيمة )ت( الجدولية ما االاتج
 (.0005( وهى اكبر من قيمتإا الجدولية عند ماتوى الداللة )102٢الى  1023بين )

 (2 دو  رقم )
 االست ابات نابة الترير بين القياس القبلي والبعدي لعينة البدع عي 

 20ن=   مرة الندم  السسيولو يه لد   اشئ 
السروق بين  الب د  النياس النبل  النياس وحدة النياس المتغيرات

 المتوسلين
 سبه 
 ع م ع م التغير%

 %02720 2720 07040 20740 0724 22724 عدد/ق عدد مرات الت سس ف  الدقينه أ  اء الم هود
 %22722 0746 0742 2722 0702 2724 لتر/ق الحد األقصا إلستهاك األمس ين المللق
 %24724 0722 0702 0722 07004 0720 ملليلتر/م م/ق الحد األقصا إلستهاك األمس ين ال سب 

 %20724 0762 0704 0722 07064 0720 لتر/ق م ام  الت سس
 %27260 2700 07022 020740 4720 02274  بضه/ق م د   بق النل  أ  اء الم هود 

 %44702 07204 0742 47402 0764 07204 لتر/ق التهويه الرئويه
 %22726 2766 0762 02742 0740 00764 ملليلتر/م م/ق م ام  اللياقه الت سسيه

( وجود ماتوى تدان عي ماتوى بعل االاتجابات ال ايولوجية ديع 5يتضا من جدو  )     
لمترير %( ٢2022%( لمترير معد  نبل القلت حثناء المجإود الى )40٢23تراودت ما بين )

 ألقصى الاتإًك األكاجين النابي.الدد ا
 (6 دو  رقم )
 20ن= البدع عي مترير دالالت المناعية داللة ال رو  بين القياس القبلي والبعدي لعينة

 "ت" الب د  النياس النبل  النياس وحدة النياس المتغيرات

 ع م ع م

IgG Mg/dl 0024 2720 0222 2740 2722 
IgA Mg/dl 022700 6740 420700 2762 2700 
IgM Mg/dl 440702 2764 422740 0722 2740 

Monocytes % 2700 0762 2702 07040 2726 
Lymphocytes % 22700 0764 20722 0722 2702 

Neutrophil % 22702 0700 22742 0722 2700 
Eosinophil % 4720 07042 2740 07000 2720 

 226ر0= 02ر0حتويه قيمه )ت( ع د مستو  م       
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( وجود عرو  دالن بين القياس القبلي والقياس البعدي عي ماتوى بعل 2يتضا من جدو  )     
دالالت المناعة حثناء عترة االعداد لناشئي كرة القدم ديع جاءت قيمة )ت( الجدولية ما بين 

 (.0005( وهى اكبر من قيمتإا الجدولية عند ماتوى الداللة )105٢الى 1030)
 (2دو  رقم ) 

 20ن= البدع عي مترير دالالت المناعية نابة الترير بين القياس القبلي والبعدي لعينة
السروق بين  الب د  النياس النبل  النياس وحدة النياس المتغيرات

 المتوسلين
 سبه 
 ع م ع م التغير%

IgG Mg/dl 0024 2720 0222 2740 402 02702% 
IgA Mg/dl 022700 6740 420700 2762 26700 42722% 
IgM Mg/dl 440702 2764 422740 0722 22706 46722% 

Monocytes % 2700 0762 2702 07040 4702 44720% 
Lymphocytes % 22700 0764 20722 0722 2722 02702% 

Neutrophil % 22702 0700 22742 0722 2702 02724% 
Eosinophil % 4720 07042 2740 07000 0720 02742% 

 

( وجود ماتوى تدان عي المتريرات المناعية لدى ناشئي كرة القدم 2يتضا من جدو  )
%( 2105٢( الى )Lymphocytes%( لمترير )31035عينة البدع ديع تراودت ما بين )

 (.IgAلمترير )
 

 م اقشه ال تائج 
( وجود عرو  دالن بين القياس القبلي والقياس البعدي عي ماتوى 4يتضا من جدو  )

االاتجابات ال ايولوجية حثناء عترة االعداد لناشئي كرة القدم ديع جاءت قيمة )ت( بعل 
 (0005( وهى اكبر من قيمتإا الجدولية عند ماتوى الداللة )102٢الى  1023الجدولية ما بين )

( وجود ماتوى تدان عي ماتوى بعل االاتجابات ال ايولوجية 5يتضا من جدو  )
%( ٢2022( لمترير معد  نبل القلت حثناء المجإود الى )%40٢23ديع تراودت ما بين )

 ألقصى الاتإًك األكاجين النابي.لمترير الدد ا
ويرجع البادع ذلك التدان الى تأثير ااتخدام عترة األعداد العام لدى ناشئي كرة القدم 
 والتي تنوعت عيإا التدريبات الإوائية والًهوائية والتي ااهمت عي تداين االاتجابات

 ال ايولوجية لدى ناشئي كرة القدم.
عل ى حن اإلع داد الب دني ل ن حهمي ة كبي رة ب    (2001) حسين حشمت ر  ادر ساما يسكد

حكثر من ذل ك ع ان اإلع داد الب دني حص با ي فداد حهمي ة م ن ع ام ال ى آخ ر، كم ا يض يب ال ى م دى 
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وادي ة باإلض اعة ال ى الن حهمية اإلعداد البدني ارتبارن بعملي ة التن اعس ع ي مواق ب ديناميكي ة معق د
 (32،31: 2ال نية المختل ة.)

وحثناء عترة االعداد البدني العام  يق  معد  النبل والتن س ويق  الضرر الشرياني 
وتنقص التإوية الرئوية عي الرادة وحيضا  مدتويات الًكتيك عي الدم الدد األقصى الاتإًك 

قاعدة للوصو  الي النتائج العالية لًعبين ، األوكاجين ، ويعتبر اإلعداد البدني االااس حو 
ألعضاء الوظي ية ويميف ويددد ماتوي تروير الص ات البدنية ،وحيضا  حشكا  ا

 (4٢:25لًعبين.)
ويرى البادع ان الًعت الذي يتميف باإلعداد البدني القوي ولدية قدرة علي العم  عي 

من ميره عي ااتخدامإا لدم  التدريت  جميع حعضائن البدنية والوظي ية ،ايكون بالربع حعض 
،وبارعة ااتيعات الدركة ومواصلة التدريت بدون تعت ،وبدون اعداد بدني جيد حثناء المباراة ال 
يمكن اظإار التكنيك والتاكتيك ل ترة رويلة ولذلك يكون اإلعداد البدني وددة من عمليات تداين 

كون حدد العناصر الممتافة للوصو  الي تدقي  عناصر التكنيك والتاكتيك لًعبي كرة القدم ، وي
 هدب التدريت وتدديد امكانية الًعت .

م( انن ينبري علي المدرت تدقي  2000) Baldwinوعى هذا الصدد يشير بالدوى 
ماتوي مرت ع لإلعداد البدني عي جميع عترات ومراد  عمليات التدريت ،اواء اعداد بدني عام حو 

بدني لًعبين يترير برو  عترة المماراة ابتداء من ماتوي الناشئين وماتوي االعداد ال  خاص
ودتى ذوي الماتوي العالي ، ولذا مإم جدا عند تنمية وتروير الص ات البدنية للرياضيين يكون 

 (45:2بات حنواع الرياضة الخاصة.)التدريت مع الرياضيين بصورة مناابة لمترل
ينص على توجد عرو  ذات داللة ادصائية  وبذلك يكون قد تدق  ال رل االو  والذى

بين متوارات القيااات القبلية والبعدية عي ماتوى بعل دالالت المناعية لدى ناشئي كرة 
 القدم. 

( وجود عرو  دالن بين القياس القبلي والقياس البعدي 2( ،)2يتضا من جدو  )
 -IgG- IgA- IgM- Monocytes- Lymphocytesللمجموعة التجريبية عي )

Neutrophil- Eosinophil ) ويرجع البادع هذه النتائج الى ان تدريبات اإلعداد البدني عي كرة
القدم قد حثرت ايجابيا على متريرات صورة الدم ومتريرات المناعة ، ديع حن مماراة التدريبات 

 تفيد من تدان الجإاف المناعي .
الرياضية  ة التمريناتحن ممارا مNoakes(4000)  وماس ويت   حيضا مع ما ذكره 

تددع فيادة عي الخًيا المناعية وال يددع بعدها تثبير عي الوظي ة المناعية وهذا يدان من 
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مناعة الجام ضد العدوي وخً  التمرينات يددع فيادة عي امداده بخًيا الليم واايت 
(22:25.) 

ة ديع وجد حنن بعد وحن التدريت  يسدي الى كثرة خًيا النيوتروعي  والخًيا الليم اوي
 وجد ارت اع عي خًيا النوتروعي   vo2 max% من  25ااعتين من التدريت الشا  بنابة 

NeutroPhil  (.32:23وانخ ال عي الخًيا الليم اوية عما كانت علين قب  التمرين) 
 Mooren et alم( ر مورن 4002) Jeurissen  et al  يورسينوحت   

وبي ت  ،  مet al Nieman (4000) ( ر  يمان م4000) Johnم( ر  ون 4004)
Bente et al  (4000 )حن النشار الرياضي المتوار الشدة يمكن حن يثير جإاف المناعة م

ويقل  من ادتما  تعرل ال رد الى العدوى ويسدي الى فيادة مقاومة الجام إلصابات الجإاف 
ً  عي فيادة  بينما يسدي التمرين العنيب والمتكرر URTI التن اي العلوي الى تثبيرن متمث

 (34،22،20،22،32)الايتوكينات االلتإابية كأدد مظاهره . 
 

للدم  البدني بدات شدتن ، عقد حت   ك  من  بينما تختلب ااتجابات الخًيا المناعية 
وتوفت م( ر بيدرسون 4002)Shephard شيسارد ر  مBenty et al (4000)بي ت  
 Toft &    Bederson (4002)على حهمية التدريت المعتد  والماتمر على الخًيا  م

المناعية عإو يرعع من ك اءة الخًيا الليم اوية ويعم  على فيادة العدد الكلي لخًيا الدم البيضاء 
 Upper Respiratory Tractويقل  من التعرل إلصابات الجإاف التن اي العلوي 

Infections URTI)خل  لنظام المناعة الخلوي نتيجة للتمرين  ( ، عي الوقت الذي يددع عين
 (٢4:٢عالي الشدة والمرو  مما يتابت عنن التإابات متفايدة.)

 

عي درااات من صلة حن مMcfaelin et al (4002 )ممسرلين ديع حاتنتج ك  من 
التدريت العنيب يسدي الى فيادة عي عدد خًيا الدم البيضاء ، وخًيا النيوتروعي  ، وبدرجة حق  

 NK cells. (11:22)عي عدد الخًيا الليم اوية بينما ال يبدو مسثرا  على الخًيا القاتلة ربيعيا  
 

( حن تك  رار المجإ  ود الب  دني الش  ديد عل  ى مجموع  ن 2001واثب  ت عم  اد دا  ن، وآخ  رون )
 (3٢:32حاابيع يسدى الى تكيب جإاف المناعة.) 2وادده من العينة ب اص  فمني 

( الي ارت اع  ماتوي الايتوكين مع ارت اع شدة  2002)  "دحميدة م اوقد حشارت 
الدم  وارت اع نابة خًيا الليم واايت والمونواايت لدي العبي كرة القدم مع اختًب شدة 

مع   IL6واالنتروكين  ”ايتوكين“األدما  البدنية ، وبلرت ااتثارة ذروة االاتجابة المناعية 
الجري والابادة وكرة القدم وقد حرت ع ماتوي  ارت اع شدة الدم  األقصى لدي العبي
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مع فيادة شدة الدم  لدي العبي الجري وكرة القدم مع ارت اع ماتوي   IFNاالنتروعيرون جاما 
 (5:1الخًيا الليم ية عي جميع األدما  لدي العبي كرة القدم.)

 وبذلك يكون قد تدق  ال رل الثاني والذى ينص على انن توجد عرو  ذات داللة
 ادصائية بين متوارات القيااات القبلية والبعدية عي ماتوى المناعية لدى ناشئي كرة القدم

 االست تا ات :
ي  سدى اإلع  داد الب  دني الع  ام  ال  ى تدا  ن متري  رات المناع  ة وص  ورة ال  دم ل  دى ناش  ئي ك  رة  -3

 القدم.
شئي كرة يسدى اإلعداد البدني العام  الى تدان ااتجابات الجإاف الدوري التن اي لدى نا -2

 القدم.
 مراعاة توافن عترات الرادة والعم  خً  عترة االعداد العام . -1

 التوصيات :
اج  راء مفي  د م  ن الدراا  ات د  و  م  دى اا  تجابة المتري  رات المرتبر  ة بال  دم لمراد    اإلع  داد  -3

 المختل ة لرياضة كرة القدم.
بال    دم ع    ي التع    رب عل    ى ت    أثير الت    دريت الإ    وائي والًه    وائى عل    ى متري    رات المرتبر    ة  -2

 الرياضات التي تتميف بالعم  الإوائي.
اج   راء مفي   د م   ن الدراا   ات د   و  م   دى اا   تجابة المتري   رات المرتبر   ة بال   دم ع   ي رياض   ات  -1

 حخرى. 
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 قائمه المرا ع
 اوال: المرا ع ال ربيه: 

(:دم   الت دريت وص دة الرياض ي االيجابي ات والمخ ارر، 2002)حبو العً حدمد عبد ال ت اح  -3
 ، القاهرة.ل كر، دار ا1ر

العص   بي ، مرك   ف  (: عا   يولوجية التع      ت2001دا  ين ادم   د دش   مت ، ن   ادر مدم   د ا   امى ) -2
 الكتات للنشر ، القاهرة. 

م(: " ت  أثير حدم  ا  ت  دريت مختل   ة الش  دة عل  ي اا  تجابة النظ  ام 2002دمي  دة دا  ين مجاه  د ) -1
جا   تير ، كلي   ة المن   اعي وال   وظي ي لًعب   ي بع   ل حنش   رة التدم     الإ   وائي " را   الة ما

 التربية الرياضية للبنات ، جامعة دلوان.
  (: حااايات علم وظائب االعضاء ، مكتبة2004اعد كما  رن، ابراهيم يديى خلي ) -4

 المعادي ،القاهرة. 
كيب يدمى الجام من األمرال؟  -م( : "جإاف المناعة 2000عايدة عبد العظيم دان ) -5

 ة والنشر.ترجم،القاهرة، مركف األهرام لل2"ر
  ا يًا المرا ع األ  بيه:
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