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مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)10(32

أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدم
والجهاز الدوري لدى العبي الكاراتيه من أعمار  25-15سنة1#
The Effect of Repetition of three Types of Kata on the Response of
Selected Hormones, Enzymes, Blood Contents, and Cardiovascular
System among Karate Players Aged 15-25 Years
عبد الناصر القدومي* ،ومرسال مرسال**
Abdel Naser Qadumi, & Mersal Mersal
* جامعة االستقالل ،أريحا ،فلسطين .حاليا ً جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين
**مدرسة ذكور عسكر المجتمعية ،وكالة الغوث الدولية ،نابلس ،فلسطين
*الباحث المراسلmersalsport5@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،)2017/9/14( :تاريخ القبول)2017/11/29( :
ملخص
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على استجابة بعض
الهرمونات واألنزيمات لدى العبي الكاراتيه من أعمار( )15-25سنة .ولتحقيق ذلك أجريت
الدراسة على عينة قوامها ( )30العبا من مختلف األندية الرياضية ومراكز الكاراتيه في منطقة
شمال الضفة الغربية (نابلس ،طولكرم ،جنين ،قلقيلية) والحاصلين على الحزام األسود فما فوق،
حيث كان متوسط (العمر ،والطول ،وكتلة الجسم ،ومؤشر كتلة الجسم ( ))BMIلديهم على التوالي
( 17.13سنة 171.77 ،سم 62.47 ،كغم 21.04 ،كغم /م ،)²تم اختيارها بالطريقة القصدية .حيث
تم تقسيم عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات بواقع ( )10العبين في كل مجموعة ،حيث تودي
المجموعة األولى الكاتا تيكي شودان ،والمجموعة الثانية تؤدي الكاتا باصاي داي ،أما المجموعة
الثالثة فتؤدي الكاتا كوانكو داي .أما متغيرات الدراسة التابعة فكانت بعض الهرمونات
(التستوستيرون ،الكورتيزول ،الثيروكسين) ،واألنزيمات ( ،)LDH, CPKمن أجل معالجة
البيانات استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSوذلك من خالل
اختبار (ت) لألزواج ) (Paired-t-testوتحليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
واختبار شفيه للمقارنات البعدية .أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 #1هذا البحث مستل من رسالة ماجستير للطالب مرسال عبدهللا مرسال بعنوان "أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من
الكاتا على استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدم والجهاز الدوري لدى العبي الكاراتيه من أعمار
 25-15سنة" والتي تم مناقشتها في جامعة النجاح الوطنية في العام .2013
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الداللة ( )0.05 =αبين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة األولى (تيكي شودان) في
متغيرات الكورتيزول والثيروكسين و( )LDHو( ، )CPKبينما توجد فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة األولى (تيكي
شودان) في المتغيرات التستوستيرون لصالح القياس البعدي ،كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسين القبلي والبعدي لدى
أفراد المجموعة الثانية (باصاي داي) في المتغيرات التستوستيرون والكورتيزول والثيروكسين
وأنزيم نازعات الهيدروجين ( )LDH( )Lactate Dehydrogenaseو أنزيم الكرياتين فوسفو
كاينيز( )CPK( )Ceratine Phosphocinaseبينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الثانية (باصاي
داي) وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( ) 0.05 = αبين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الثالثة (كوانكو داي) في المتغيرات
التستوستيرون والكورتيزول والثيروكسين و( )LDHبينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الثالثة (كوانكو
داي) في متغير ( )CPKلصالح القياس البعدي .أما نتائج التساؤل الثاني أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αفي القياس البعدي إلى متغيرات التستوستيرون
والثيروكسين و( CPKتعزى إلى متغير نوع الكاتا ،بينما كانت الفروق دالة إحصائيا عند مستوى
الداللة ( )0.05 = αفي متغيرات الكورتيزول و( )LDHتبعا إلى متغير نوع الكاتا ،ولتحديد ذلك
تم استخدام اختبار شفيه للمقارنات البعدية .وأوصي الباحثان بتعميم نتائج الدراسة الحالية على
جميع الجامعات الفلسطينية ،ومراكز وأندية الكاراتيه ،واالتحادات الرياضية ،لالستفادة من نتائجها
من قبل العاملين في هذا المجال سواء أكانوا أكاديميين أم مدربين.
الكلمات المفتاحية :الكاراتيه ،الكاتا ،الهرمونات ،األنزيمات.
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of repetition of
three types of kata on the response of selected hormones, enzymes, among
)karate players aged 15-25 years. The purposive sample consisted of (30
players from various sports clubs and karate centers in the northern West
Bank (Nablus, Tulkarem, Jenin, Qalqilya) and holding a black belt and
above. The means of (age, height, weight, and body mass index) were
respectively (17.13 yr, 171.77 cm, 62.47 kg, and 21.04 kg/m²). The study
sample was divided into three groups of (10) players in each group, the
first group do Tekki Shodan Kata, the second group do Bassi Dai Kata,
and the third group do Kanku Dai Kata. The independent variables of the
study consist of some hormones (testosterone, cortisol, thyroxin), enzymes
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(LDH, CPK), Having the data collected, they analyzed statistically by
using (SPSS) Paired-t-test, One Way ANOVA and Scheffe Test for post
hoc. Results shows that no statistically significant differences at the level
of significance (α = 0.05) between the pre and posttests among the
members of the first group (Tekki Shodan) in variables cortisol, thyroxin,
(LDH), (CPK). There were statistically significant differences at the level
of significance (α = 0.05) between the pre and posttests among the
members of the first group (Tekki Shodan) in variables testosterone, in
favor of the post test. No statistically significant differences at the level of
significance (α = 0.05) between the pre and posttests among the members
of the second group (Bassi Dai) in variables testosterone, cortisol,
thyroxin, (LDH), (CPK). There were statistically significant differences at
the level of significance (α = 0.05) between the pre and posttests among
the members of the second group (Bassi Dai. No statistically significant
differences at the level of significance (α = 0.05) between the pre and
posttests among the members of the third group (Kanku Dai) in variables
testosterone, cortisol, thyroxin, (LDH), (CPK), There were statistically
significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the
pre and posttests among the members of the third group (Kanku Dai) in
variables (CPK), in favor of the post test. Results shows also that no
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) in
posttest in variables testosterone, thyroxin, CPK, according to the type of
kata. There were statistically significant differences at the level of
significance (a = 0.05) in posttest in variables cortisol, LDH, according to
the type of kata. Based on the results of the study, the researchers
recommended to generalize these results to the Palestinian universities,
karate centers and trainers (coaches) in order to design training programs
according to scientific bases containing these variables.
Keywords: Karate, Kata, Hormones, Enzymes.
مقدمة الدراسة
زاد االهتمام في اآلونة األخيرة بلعبة الكاراتيه من خالل تبني العديد من األندية والمراكز
 باإلضافة إلى زيادة أعداد الجماهير، وزيادة إعداد الالعبين،الرياضية ممارسة هذه اللعبة
 فقد أصبحت لعبة الكاراتيه من األلعاب الرياضية،واالهتمام من قبل مختلف الوسائل اإلعالمية
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األكثر شعبية في فلسطين ،وأشار سري ( )Sare, 2009أن لعبة الكاراتيه من أهم أساليب الدفاع
الشخصي عن النفس دون سالح ،وتجمع الكاراتيه بعض أساليب األلعاب األخرى مثل المصارعة
والجودو والمالكمة ،فهي عبارة عن دمج عدة حركات دفاعية هجومية في سلسلة حركية واحدة
تحقق السيطرة على الخصم وشل حركته بأسرع وقت ممكن واقل جهد ،وكلمة الكاراتيه تتألف من
جزأين ،األول (كارا) وتعني (فارغة) والثاني (تيه) وتعني اليد ليصبح معناها اليد الفارغة.
وقد ظهرت العديد من التعريفات للعبة الكاراتيه ،فقد عرفها خلف ( )Khalaf, 1999بأنها
علم وفن وفلسفة تطورت خالل السنين ،وهي مزيج بين الروح والعقل متواجدين بجانب الناحية
البدنية؟ ،كما عرفها سري ( )Sare, 2009بأنها الدفاع عن النفس ضد اعتداءات الخصوم باستخدام
اليدين الخاليتين ،والهدف من تعلمها االعتماد على النفس ،والثبات االنفعالي في مواجهة المواقف
الصعبة ،وبناء الجسم الرياضي ،واكتساب الروح القتالية.
وفيما يتعلق بمسابقات الكاراتيه فقد أشار سري ( )Sare, 2009وإبراهيم
( )Ibraheem, 1995بأنها تتضمن نوعين لكل منهما خصائصه وهما القتال الوهمي (الكاتا)
والقتال الفعلي (الكومتيه) .فقد عرف الكاتا كل من دان ( )Dan, 1987وسري ()Sare 2009
وخلف ( )Khalaf, 1999بأنها سلسلة من الحركات المتتابعة المدروسة والمرتبة والمنطقية للدفاع
والهجوم واللكم ضد خصوم بشكل وهمي في مختلف االتجاهات .أما الكومتيه فقد عرفها سري
( )Sare, 2009بأنها نزال بين العبين متكافئين من حيث الفئة (الوزن ،السن ،درجة الحزام)
وذلك من خالل زمن محدد يتم تسجيل النقاط فيه وفقا للقواعد القانونية.
ويقوم علم فسيولوجيا الجهد البدني على مصطلحين أساسيين هما :االستجابة )،)Response
والتأقلم ( ،)Adaptationحيث إن االستجابة تتمثل في التغيرات الوقتية الناجمة عن التمرين لمرة
واحدة وهي األساس في التدريب الرياضي ،ألنه ما يتأثر في التمرين لمرة واحدة سوف يتأثر عند
إعداد البرامج التدريبية ،والتأقلم عبارة عن التغيرات شبه الدائمة الناجمة عن التدريب ،لذلك عند
النظر للدراسات التي عنيت في البحث في مجال فسيولوجيا الجهد البدني نالحظ أنه يوجد اتجاهان
في البحث ،األول يهتم باالستجابة ،واآلخر يهتم بإعداد البرامج والتأقلم.
ونظرا ألن الجسم وحدة واحدة ،نالحظ حاليا أنه يوجد اهتمام في الدراسات التي تهتم بالجانب
السايكو -فسيولوجي ( ،)Psycho-physiologicalإضافة إلى الضغوط الناجمة عن الجهد البدني
الشديد لم رة واحدة ،ونتيجة لذلك قد يحدث تغير في عمل الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدم
والجهاز الدوري والذي تناولت بعضه الدراسة الحالية.
وفيما يتعلق بالهرمونات هي عبارة عن مركبات كيميائية عالية التخصص يتم تصنيعها في
الخاليا المتخصصة الموجودة في الغدد الصماء سالمة ( ،)Salameh, 2008كما عرفها شحاتة
( )Shahatah, 2006بأنها مركبات كيميائية شديدة الخصوصية يتم إنتاجها في الخاليا
المتخصصة وهي الغدد الصماء التي تصب إفرازاتها بالدم مباشرة ،وتقسم إلى مجموعتين هما:
الهرمونات الموضعية التي تؤثر في الخاليا المجاورة للعضو الذي يفرز الهرمون مثل استيل
كولين والهستامين ،والهرمونات العامة التي ترتبط بغدد نوعية تفرز بالدم إلى جميع أنحاء الجسم
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2018 ،)10(32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مثل هرمون النمو الذي تفرزه الغدة النخامية .ومن حيث طبيعة الهرمونات وعملها فتقسم إلى
قسمين رئيسيين هما :أ) -الهرمونات الستيرويدية ( )Steroid Hormonesالتي تتصف بتركيب
كيميائي مصنع من الكولسترول ،كما أن هذه الهرمونات تمتاز بخاصية الذوبان في الدهون ،ولذلك
لديها القدرة على اختراق وعبور أغشية الخاليا ،ومن األمثلة عليها هرمونات قشرة الغدة الكظرية
(الكورتيزول  ،Cortisolالدوستيرون  ،)Aldosteroneوهرمونات المبيض (استروجين
 ،Estrogenبروجسترون  ،)Progestroneوهرمونات الخصية (التستوستيرون
 )Testosteroneويلمور وكوستيل ( )Wilmore & Costill, 2004ب) -الهرمونات غير
الستيرويدية ( )Nonsteroid Hormonesالتي تتكون من البروتينات بشكل أساسي ،وال تذوب
بالدهون وتقسم إلى هرمونات أمينية ) (Aminesوهرمونات ببتيدية وبروتينية ( Polypeptides
 )and Proteinsوهرمونات كاربوهيدراتية بروتينية ( )Glycoproteinsفوكس ( Fox,
.)2006
ومن الهرمونات التي تتأثر بأداء الجهد البدني هرمون الثيروكسين الذي يفرز من الغدة
الدرقية إلى جميع خاليا الجسم ،ويؤدي إفراز هذا الهرمون إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي ،وزيادة
ضربات القلب ،والنمو ألنسجة وأعضاء الجسم( .سالمة.)2008 ،
وهنالك عالقة بين نوع األلياف العضلية ونشاط أنزيم الالكتيك دي هيدروجينيز (،)LDH
وهذا األنزيم هو المسؤول عن تحويل حمض البيروفيك إلى حمض الالكتيك ،وأشار بتوفا وآخرون
) )Butova & et al, 2009إلى أن أنزيم الكتيك دي هيدروجينيز ( )LDHيوجد في صورتين،
إحداهما ( (H-LDHالتي توجد بنشاط عال في األلياف العضلية البطيئة ،ويساعد على أكسدة
حمض الالكتيك إلى حامض البيروفيك ،واألخرى ( (M-LDHالتي توجد بنشاط عال في األلياف
العضلية السريعة ،ويساعد على اختزال حمض البيروفيك إلى حمض الالكتيك .وأشار فانهال
) (Vanhall, 2000إلى أن زيادة نشاط أنزيم الالكتيك دي هيدروجينيز ( )LDHتكون في
التدريبات المرتفعة الشدة.
أما الجهاز الدوري فيتكون من القلب والدم واألوعية الدموية ،ونتيجة ألداء التمرين تحدث
استجابات فسيولوجية تؤثر على ضغط الدم والدفع القلبي ومكونات الدم ،سالمة (2008
 ،)Salameh,فقد عرف شمندي ( )Shamande, 2002ضغط الدم بأنه الضغط الذي يحدثه
اندفاع الدم على جدران الشرايين ،وهو يتراوح في كل دورة قلبية بين الضغط االنقباضي والضغط
االنبساطي .أما الدفع القلبي فهو كمية الدم المدفوعة من كل بطين في الدقيقة ويقدر بحوالي  5لتر/
دقيقة ،ويعتمد على معدل النبض وحجم النبضة .سالمة (.)Salameh 2008
مشكلة الدراسة وتساؤالتها
تطورت لعبة الكاراتيه في فلسطين بشكل ملحوظ في اآلونة األخيرة ،فقد ظهر العديد من
األندية الرياضية التي تمارس هذه اللعبة ،ومراكز الكاراتيه التي تحتوي على أعداد كبيرة من
المتدربين الذين يشاركون في البطوالت المحلية والعربية والدولية ،ومن خالل خبرة الباحثان في
مجال الكاراتيه تبين لهما ّ
أن معظم المدربين عند القيام بتدريب الكاراتيه ال يعتمدون على األسلوب
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العلمي المبني على أسس ومبادئ التدريب الرياضي الحديث ،وأيضا عدم معرفة المدربين لبعض
المتغيرات الفسيولوجية التي تتأثر باالستجابة للتمرين أو التأقلم للتدريب ،والقاعدة الرئيسية في
مجال فسيولوجيا التدريب الرياضي أن ما يتأثر بالتمرين (االستجابة) يتأثر بالتدريب (التأقلم)،
ونظرا ألهمية األنزيمات والهرمونات ومكونات الدم والجهاز الدوري في توجيه تغذية الالعبين
والتدريب ،ونقص الدراسات العلمية في لعبة الكاراتيه التي تناولت مثل هذا الموضوع ،ظهرت
مشكلة الدراسة لدى الباحثان ،وبالتحديد يمكن إيجازها في اإلجابة عن التساؤلين اآلتيين:
 .1ما أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات
الدم والجهاز الدوري لدى العبي الكاراتيه من أعمار ( )15-25سنة ؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي لبعض الهرمونات واألنزيمات
ومكونات الدم والجهاز الدوري لدى العبي الكاراتيه من أعمار ( )15-25سنة تبعا لنوع
الكاتا؟
أهمية الدراسة
تبرز أهمية الدراسة لدى الباحتين من الناحية النظرية بكونها اهتمت بدراسة أثر تكرار أداء
ثالثة أنواع من الكاتا على استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات ومكونات الدم والجهاز الدوري
لدى العبي الكاراتيه ،حيث تلقي نتائج هذه الدراسة الضوء للعاملين في مجال المنازالت الرياضية،
وخصوصا المدربين والباحثين في إعداد البرامج التدريبية ،وتوفير قيم مرجعية للقياسات قيد
الدراسة خاصة بالعبي الكاراتيه ،أما من الناحية التطبيقية فتفيد نتائج هذه الدراسة المدربين
والالعبين والباحثين والعاملين في الميدان بتوفير قيم مرجعية للقياسات قيد الدراسة تعكس
مستوياتها لدى العبي الكاراتيه ،واإلسهام في تحديد أثر تكرار ثالثة أنواع من الكاتا على القياسات
قيد الدراسة ،وبالتالي توجيه الجانب الصحي والتدريبي في ضوء هذه االستجابة.
أهداف الدراسة
سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 .1التع ّرف إلى أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على استجابة بعض الهرمونات واألنزيمات
لدى العبي الكاراتيه من أعمار ( )15-25سنة.
 .2التع ّرف إلى الفروق في القياس البعدي الستجابة بعض الهرمونات واألنزيمات لدى العبي
الكاراتيه من أعمار  25-15سنة تبعا لنوع الكاتا.
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مجاالت الدراسة
 .1المجال البشري :العبي الكاراتيه من عمر ( )15-25سنة ،حيث أن الحزام األسود في اليابان
يكون معتمدا في سن البلوغ ،مع مراعاة التقارب في العمر وضبطه عند أفراد المجموعات
الثالث من جميع األعمار.
 .2المجال المكاني :األكاديمية العليا لفنون الدفاع عن النفس -في محافظة نابلس.
 .3المجال الزماني :أجريت هذه الدراسة في الفترة ما بين .1/9/2019- 30-12-2012
مصطلحات الدراسة
الكاراتيه :هي الدفاع عن النفس ضد اعتداءات الخصوم باستخدام اليدين الخاليتين ،والهدف
من تعلمها االعتماد على النفس ،والثبات االنفعالي في مواجهة المواقف الصعبة ،وبناء الجسم
الرياضي ،واكتساب الروح القتالية سري (.)sare, 2009
الكاتا :هي سلسلة من الحركات المتتابعة المدروسة والمرتبة والمنطقية للدفاع والهجوم واللكم
ضد خصوم بشكل وهمي في مختلف االتجاهات .خلف (.)Khalaf, 1999
الكومتيه :هي نزال بين العبين متكافئين من حيث الفئة (الوزن ،السن ،درجة الحزام) وذلك
من خالل زمن محدد يتم تسجيل النقاط وفقا للقواعد القانونية ،سري ).)sare, 2009
الثيروكسين :هو هرمون يفرز من الغدة الدرقية إلى جميع خاليا الجسم ،ويؤدي إفراز هذا
الهرمون إلى زيادة معدل التمثيل الغذائي ،وزيادة عدد ضربات القلب ،والنمو والنضج ألنسجة
وأعضاء الجسم سالمة (.)Salameh, 2008
أنزيم نازعات الهيدروجين :هو أنزيم ( )Lactate Dehydrogenaseالمسؤول عن تحويل
حمض البيروفيك إلى حمض الالكتيك من خالل أكسدته ( (H-LDHباأللياف العضلية البطيئة أو
اختزاله ( (M-LDHباأللياف العضلية السريعة بتوفا وآخرون ))Butova & et al, 2009
أنزيم كرياتين كاينيز ) :(Creatine Kinazeهو أنزيم يساعد على تحول فوسفات
الكرياتين إلى كرياتين وفوسفات ،ويلمور وكوستيل (.)Wilmore & Costill, 2004
الدراسات السابقة
قام الباحثان باالطالع على العديد من الدراساااااااات الساااااااابقة العربية واألجنبية في المجال
الرياضاااي التي تناولت بعض المتغيرات المرتبطة بالدراساااة الحالية من حيث األهداف ومشاااكلة
الدراسة ،وكانت الدراسات السابقة التي تم التوصل إليها على النحو اآلتي:
قام الحسااااو ( )Alhaso, 2011بدراسااااة هدفت التعرف إلى أثر جهد ال هوائي أقصااااى في
مسااتوى هرمون التسااتوسااتيرون والكالساايوم لدى الممارسااين للرياضااة .اسااتخدم الباحث المنهج
لوصفي على عينة قوامها ( )11طالبا من الممارسين للرياضة من طالب كلية التربية األساسية/
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قساااام التربية الرياضااااية وكلية التربية الرياضااااية المرحلة الرابعة تم اختيارها بالطريقة العمدية.
وبلغت قيم متوسطات أعمارهم وكتلتهم وطولهم على التوالي ( 22.1عام 72 ،كغم 174.8 ،سم).
وتم تطبيق اختبار العدو( 300ياردة) ب شكل مكوكي وبأق صى سرعة في م ضمار م سافته (22.8
م) .أظهرت نتائج الدراسااة وجود فروق بين متوسااط القياس القبلي لهرمون التسااتوسااتيرون الذي
كانت قيمته ( 3.954نانو جرام /مليلتر) ومتوسااااط القياس البعدي لهرمون التسااااتوسااااتيرون الذي
كانت قيمته ( 6.013نانو جرام /مليلتر).
كما قام جابر وآخرون ( )Japer et al, 2011بدراسااة هدفت التعرف إلى مقارنة التغيرات
في التستوستيرون والكورتيزول ونسبتهما باللعاب وعالقتها بدرجة التعب في بطوالت الكاراتيه.
تكونت عينة الدراسااة من ( )14العبا ممن وصاالوا إلى األدوار النهائية في بطولة إيران للكاراتيه
( .)2009تم أخذ عينة من اللعاب قبل المنافسة للتستوستيرون والكورتيزول حيث كان متوسطهما
على التوالي ( 0.79مول /لتر 23.83 ،مول /لتر) ،أمااا القياااس البعاادي لقيم للتسااااااتوسااااااتيرون
والكورتيزول في اللعاب فكان متوسااااااطهما على التوالي ( 0.78مول /لتر 24.61 ،مول /لتر)،
حيث أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصااااائيا بين متغيرات الدراسااااة التسااااتوسااااتيرون
والكورتيزول وحالة التعب على الرغم من ّ
أن القياس البعدي للتسااتوسااتيرون انخفض ( 0.1مول/
لتر) أما القياس البعدي للكورتيزول زداد ( 0.78مول /لتر).
وقام أرازي وآخرون ( (Arazi et al, 2011بدراساااااة هدفت التعرف إلى االختالفات في
قياسااااااات مكونات ال دم بعد أداء جولتين من تمارين التحمل والمقاومة .اسااااااتخدم الباحث المنهج
التجريبي للقياساااااين القبلي والبعدي على عينة قوامها ( )8طالب تخصاااااص تربية رياضاااااية من
جامعة جيوالن ( )Guilan Universityبلغت متوساااااطات العمر والطول وكتلة الجسااااام للعينة
على التوالي ( 12عام 178.2 ،سااام 74.25 ،كغم) .تم إجراء القياس القبلي بعد صااايام العينة لمدة
( )12سااااعة وذلك بأخذ عينة دم .تم تطبيق اختبارات التحمل والمقاومة على عينة الدراساااة ومن
ثم القيام بقياسيين بعديين األول مباشرة بعد األداء والثاني بعد ( )3ساعات من األداء ،وذلك بأخذ
عينة دم لكل قياس .حيث كانت قيم متوسااااااطات القياس القبلي لمتغيرات الدم وهي كريات الدم
البيضااااااء وكريات الدم الحمراء والهيماتوكريت والهيموجلوبين والصااااافائح الدموية على التوالي
( 6.91ألف كريه /ميكروليتر 5.32 ،مليون كريه /ميكروليتر 15.9 ،%46.87 ،جرام /ديسيلتر،
 217.12ألف صفيحة /ميكروليتر) ،أما قيم متوسطات القياس البعدي األول (مباشرة بعد األداء)
لمتغيرات الدم وهي كريات الدم البيضاااااااء وكريات الدم الحمراء والهيماتوكريت والهيموجلوبين
والصاااااافااائح الاادمويااة كاااناات على التوالي ( 8.17ألف كريااه /ميكروليتر 5.3 ،مليون كريااه/
ميكروليتر 15.82 ،%46.83 ،جرام /ديساااااايلتر 250.12 ،ألف صاااااافيحة /ميكروليتر) ،وأخيرا
بلغت قيم متو سطات القياس البعدي الثاني (بعد األداء بثالثة ساعات) لمتغيرات الدم وهي كريات
الدم البيضااااااااء وكريات الدم الحمراء والهيماتوكريت والهيموجلوبين والصاااااافائح الدموية على
التوالي ( 8.87ألف كرياااه /ميكروليتر 5.15 ،مليون كرياااه /ميكروليتر15.47 ،%45.51 ،
جرام /ديسيلتر 225 ،ألف صفيحة /ميكروليتر) .وأظهرت نتائج الدراسة زيادة متوسطات كريات
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الدم البيضااااااااء والصاااااافائح الدموية بعد األداء وانخفاك في متوسااااااطات كريات الدم الحمراء
والهيماتوكريت والهيموجلوبين.
وأجرى إلياس وآخرون ( )Ilyas et al, 2010دراساااااااة هدفت التعرف إلى أثر تدريب
الساااارعة على متغيرات الدم لدى العبي كرة القدم الصااااغار .أجريت الدراسااااة على عينة قوامها
( )14العبا يلعبون بنادي أنقرة (فريق الصاااغار) ،وكانت متوساااطات أعمارهم وكتلتهم وأطوالهم
على التوالي ( 15.21عاماً 61.56 ،كغم 173.39 ،ساام) .تم تطبيق برنامج تدربي للساارعة على
المجموع التجريبية لمدة ( )8أساااابيع وبواقع ( )3وحدات تدريبية أسااابوعيا زمن الوحدة التدريبية
تراوح مابين ( )2 -1.5ساااااعة .أظهرت نتائج الدراسااااة فروقا ً بين متوسااااطات القياسااااين القبلي
والبعاادي لمتغيرات الهيماااتوكرياات وكري اات الاادم الحمراء والهيموجلوبين والكرياااتين كاااينييز
لصااااالح البعدي ما عدا الكرياتين كاينييز كانت لصااااالح القياس القبلي .وفيما يلي قيم متوسااااطات
القيااااس القبلي لمتغيرات الهيمااااتوكريااات وكرياااات الااادم الحمراء والهيموجلوبين والكريااااتين
كاينييز( )CKعلى التوالي ( 5.08 ،%39.18مليون كريه /ميكروليتر 14.24 ،جرام /ديساايلتر،
 535.28وحدة دولية /لتر) ،أما قيم متوساااااطات القياس البعدي لمتغيرات الهيماتوكريت وكريات
الاادم الحمراء والهيموجلوبين والكرياااتين كاااينييز( )CKعلى التوالي ( 5.38 ،%41.42مليون
كريه /ميكروليتر 14.97 ،جرام /ديسيلتر 250.78 ،وحدة دولية /لتر).
وقام سااااااتيفانو وآخرون ( )Stefano et al, 2009بدراسااااااة هدفت التعرف إلى الفروق
الفردية في مساااااتويات هرمون التساااااتوساااااتيرون وهرمون الكورتيزول عند العبي الكاراتيه في
ايطاليا .أجريت الدراسة على عينة قوامها ( )44العبا ممن يحملون األحزمة بين البني واألسود،
بلغ متوساااااط أعمارهم وكتلتهم على التوالي (  26.75عام ،و  74كغم) .اساااااتخدم الباحث المنهج
التجريبي للقياسااااااين القبلي والبعدي للكومتيه (القتال الفعلي) والكاتا (القتال الوهمي) .قام الباحث
بإجراء القياس القبلي بأخذ عينة دم وتحديد مستوى هرمون التستوستيرون وهرمون الكورتيزول،
ثم قام بأداء الكومتيه والكاتا وتم إجراء القياس البعدي مباشاااااارة بأخذ عينة دم وتحديد مسااااااتوى
هرمون التساااااتوساااااتيرون وهرمون الكورتيزول .وأظهرت نتائج الدراساااااة الزيادة في متوساااااط
هرمون التسااااتوسااااتيرون بين القبلي والبعدي ولصااااالح البعدي حيث كانت قيم متوسااااطات القبلي
والبعاادي للكومتيااه على التوالي ( 3.95نااانو جرام /مليلتر 4.46 ،نااانو جرام /مليلتر) ،أمااا قيم
متوساااطات القبلي والبعدي للكاتا فكانت على التوالي ( 3.90نانو جرام /مليلتر 4.03 ،نانو جرام/
مليلتر) .كما أظهرت نتائج الدراساااة الزيادة في متوساااط هرمون الكورتيزول بين القبلي والبعدي
ولصاااالح البعدي حيث كانت قيم متوساااطات القبلي والبعدي للكومتيه على التوالي ( 108.36نانو
جرام /مليلتر 162.80 ،نانو جرام /مليلتر) ،أما قيم متوسااااطات القبلي والبعدي للكاتا فكانت على
التوالي ( 103.40نانو جرام /مليلتر115.00 ،نانوجرام /مليلتر).
كما أجرى العوادي ( )Alawade, 2009دراسة هدفت التعرف إلى أثر برنامج تدريبي في
بعض المتغيرات الفساايولوجية لدى الالعبين الشااباب لنادي اليقظة الرياضااي بكرة الساالة .اسااتخدم
الباحث المنهج التجريبي في إجراء الدراساااااااة على عينة قوامها ( )5العبين من نادي اليقظة تم
اختيارها عشااوائيا .وأظهرت نتائج الدراسااة وجود فروق بين القياس القبلي لمتغيرات كريات الدم
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الحمراء والهيماتوكريت والهيموجلوبين والقياس البعدي ولصاااااااالح البعدي في متغيرات كريات
6
الدم الحمراء والهيماتوكريت وكانت قيم متوسااااطات القياس القبلي على التوالي (10 × 5.552
كريه14.74 ،% 45.64 ،غرام/ديسيلتر) أما قيم متوسطات القياس البعدي لمتغيرات كريات الدم
الحمراء والهيماتوكريت والهيموجلوبين فكانت على التوالي ( 6 10 × 4.964كريه،% 47.68 ،
13.76غرام/ديسااايلتر) ،كما أظهرت نتائج الدراساااة عدم وجود فروق بين القياس القبلي والقياس
البعدي لمتغيرات ضغط الدم االنبساطي وضغط الدم االنقباضي وعدد ضربات القلب وكانت قيم
متوسااااطات القياس القبلي على التوالي ( 78مليلتر زئبقي 120،مليلتر زئبقي 64.8 ،ضااااربة /د)
أما قيم متو سطات القياس البعدي لمتغيرات ضغط الدم االنب ساطي و ضغط الدم االنقبا ضي وعدد
ضااربات القلب فكانت على التوالي ( 80مليلتر زئبقي 118،مليلتر زئبقي 61.6 ،ضااربة /د) .كما
أظهرت نتائج الدراسااااة أيضااااا وجود فروق بين القياسااااين القبلي لكريات الدم البيضاااااء والقياس
البعدي ولصاااالح القياس البعدي حيث كان متوساااط القياس القبلي ( 3 10 × 8.7كريه) ومتوساااط
القياس البعدي ( 3 10 × 9.418كريه).
وأجرى ثوماااس وآخرون ( (Thomas et al, 2009دراسااااااااة هاادفاات التعرف إلى أثر
التمرينات الالأكساااجينية على هرمون التساااتوساااتيرون وهرمون الكورتيزول والجلوبين المناعي
( .)Aأجريت الدراسة على عينة قوامها ( )17فردا من األصحاء متوسط أعمارهم ( )15.5عام.
اسااااااتخدم الباحث المنهج التجريبي للقياسااااااين القبلي والبعدي .تم أخذ عينة اللعاب قبل وبعد أداء
التمرين الالأكسجيني (السرعة  8 × 6ثواني على األرجوميتر مع راحة سلبية  30ثانية) بـااااا ()5
دقائق .وأظهرت نتائج الدراسة زيادة تركيز هرمون التستوستيرون بعد التمرين الالأكسجيني فقد
كان القياس القبلي ( 66.19بايكوجرام /مليلتر) والقياس البعدي ( 88.03بايكوجرام /مليلتر) ،كما
أظهرت نتائج الدراسة زيادة تركيز هرمون الكورتيزول بعد التمرين الالأكسجيني فقد كان القياس
القبلي ( 00.13مايكوجرام /ديسيلتر) والقياس البعدي ( 00.20مايكوجرام /ديسيلتر).
وقامت حسااااااين ( )Husain, 2009بدراساااااااة هدفت التعرف إلى تأثير بعض المتغيرات
البايوكينماتيكية على نشااااط اإلنزيمات في الدم لركض  110م حواجز .اساااتخدمت الباحثة المنهج
الوصااااافي بأسااااالوب المقارنة على عينة قوامها ( )5عدائي مساااااتويات عليا بالعراق تم اختيارهم
بالطريقة القصااادية .وأظهرت نتائج الدراساااة وجود فروق بين القياساااين القبلي ألنزيم الكتيك دي
هيدروجينيز ( )LDHوأنزيم الكرياتين فوساااافو كاينيز( )CPKوالقياس البعدي ولصااااالح القياس
البعدي ،حيث كانت قيم المتوسااااااطات الحسااااااابية للقياس القبلي ( )168.80( )LDHو()CPK
( ، )42.60أمااا قيم المتوسااااااطااات الحسااااااااابيااة للقياااس البعاادي ( )187.20( )LDHو()CPK
(.)51.81
كما قام أريستومينز وآخرون ( (Aristomenis et al, 2008بدراسة هدفت التعرف إلى
التغيرات الحاصلة في هرموني التستوستيرون والكورتيزول وأنزيم الفوسفو فريكتو كاينييز
( (CPKبعد لعب مباراة كرة قدم عند العبي كرة قدم بالغين .تكونت عينة الدراسة من ( )20العبا
يلعبون بالدوري الممتاز الصربي متوسطات أعمارهم وكتلتهم وأطوالهم على التوالي ( 24.5عام،
 71.4كغم 177.6 ،سم) .تم أخذ عينتي دم وريدي من الذراع اليمنى قبل المباراة وبعد التوقف عن
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التدريب لمدة ( )42ساعة ،وعينة الدم األخرى بعد المباراة مباشرة .وأظهرت نتائج الدراسة زيادة
في هرمون الكورتيزول وأنزيم الفوسفو فريكتو كاينييز ( (CPKونقصان في هرمون
التستوستيرون ،حيث كانت قيم المتوسطات الحسابية للقياس القبلي لمتغيرات هرموني
التستوستيرون والكورتيزول وأنزيم الفوسفو فريكتو كاينييز ( (CPKعلى التوالي (  5.65نانو
جرام /ديسيلتر 10.60 ،وحدة دولية /ديسيلتر 233.8 ،وحدة دولية /ديسيلتر) ،أما قيم المتوسطات
الحسابية للقياس البعدي لمتغيرات هرموني التستوستيرون والكورتيزول وأنزيم الفوسفو فريكتو
كاينييز ( (CPKكانت على التوالي (  4.66نانو جرام /ديسيلتر 18.84 ،وحدة دولية /ديسيلتر،
 261.3وحدة دولية /ديسيلتر).
ثم قام شن وآخرون ( (Chen et al, 2008بدراسة هدفت التعرف إلى استجابة الهرمونات
في التدريب المرتفع الشااادة وفترات االساااتشااافاء لدى العب مساااتويات عليا لرفع األثقال .أجريت
الدراسااة على بطل عالمي تايواني الجنسااية في رفع األثقال عمره ( )27عاماً ،وطوله ( 1.58م)،
مدة الدراسة ( )21أسبوعا تم أخذ عينة دم كل أسبوعين أثناء الدراسة ،متوسط كتلته أثناء الدراسة
( )57.7كغم .تم أخذ عينة دم من الالعب باألسبوع األول لتحديد مستوى هرمون التستوستيرون
وهرمون الكورتيزول ،حيااث كاااناات قيمتااا التسااااااتوسااااااتيرون الكلي ( 7.1نااانو جرام /مليلتر)
والتسااااااتوسااااااتيرون الحر ( 18.3بايكوجرام /مليلتر) ،أما هرمون الكورتيزول فقد كانت قيمتا
الكورتيزول الكلي ( 84نانو جرام /مليلتر) والكورتيزول الحر (  3.9نانو جرام /مليلتر) ،وفي
األساااابوع ( )21تم أخذ عينة دم من الالعب لتحديد مسااااتوى هرمون التسااااتوسااااتيرون وهرمون
الكورتيزول ،حيث كانت قيمتا التسااتوسااتيرون الكلي ( 9.5نانو جرام /مليلتر) و التسااتوسااتيرون
الحر ( 26.9بااايكوجرام /مليلتر) ،أمااا هرمون الكورتيزول فقااد كاااناات قيمتااا الكورتيزول الكلي
( 185نانو جرام /مليلتر) والكورتيزول الحر ( 14.8نانو جرام /مليلتر).
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
اسااتخدم الباحثان المنهج شاابه التجريبي للقياسااين القبلي والبعدي ألداء ثالثة أنواع من الكاتا،
نظراً لمالءمته ألغراك الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراساااااة من جميع العبي الكاراتيه المنتسااااابين لألندية الرياضاااااية ،ومراكز
الكاراتيه في منطقة شمال الضفة الغربية (نابلس ،طولكرم ،جنين ،قلقيلية) ،والبالغ عددهم حوالي
ب.
( )400الع ٍ
عينة الدراسة
أجريت الدراساااااااة على عينة قوامها ( )30العبا من مختلف األندية الرياضااااااية ،ومراكز
الكاراتيه في منطقة شمال الضفة الغربية (نابلس ،طولكرم ،جنين ،قلقيلية) ،تم اختيارها بالطريقة
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الق صدية (العمدية) من الالعبين الحا صلين على الحزام األ سود فما فوق ،وممن تتراوح أعمارهم
ما بين ( )15-25سااااانة ،كما تم تقسااااايم عينة الدراساااااة إلى ثالثة مجموعات تجريبية بواقع ()10
العبين في كل مجموعة ،حيث تؤدي المجموعة األولى الكاتا تيكي شااااااودان ،والمجموعة الثانية
تؤدي الكاتا باصاااااااي داي ،أما المجموعة الثالثة فتؤدي الكاتا كوانكو داي .وتمت مراعاة تقارب
األعمار في كل مجموعة ،والجدول رقم ( )2يبين خصائص عينة الدراسة.
جدول ) :(1خصائص عينة الدراسة (ن= .)30

التكافؤ بين المجموعات
من أجاال التكااافؤ بين أفراد المجموعااات التجريبيااة الثالث في طول القااامااة وكتلااة الجساااااام
ومؤشاار كتلة الجساام إضااافة إلى القياسااات القبلية للمتغيرات قيد الدراسااة ،اسااتخدم تحليل التباين
األحااادي ( ،)One Way ANOVAحيااث يبين الجاادول رقم ( )1المتوسااااااطااات الحساااااااابيااة
واالنحرافات المعيارية ،بينما تبين نتائج الجدول رقم ( )3نتائج تحليل التباين األحادي.
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكتلة الجسم ،وطول القامة ،والعمر،
ومؤشر كتلة الجسم ،والقياسات القبلية للمتغيرات قيد الدراسة تبعا ألنواع الكاتا.
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جدول ( :)3نتائج تحليل التباين األحادي للتكافؤ بين المجموعات الثالث في المتغيرات القبلية قيد
الدراسة.

يتضاااح من الجدول (ّ )3
أن جميع قيم (ف) المحساااوبة للمتغيرات قيد الدراساااة كانت أقل من
القيمة الجدولية ( ،)3.50ومثل هذه النتيجة تعني وجود تكافؤ بين المجموعات التجريبية الثالث.
أدوات الدراسة
−

فحص مخبري ألخااذ عينااة دم قبليااة (قباال األداء) وبعااديااة (بعااد تكرار أداء كاال كاااتااا لاادى
المجموعات الثالث).
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−

أداء ثالثة أنواع من الكاتا وهي تيكي شودان وباصاي داي وكوانكو داي.

−

جهاز إلكتروني لقياس ضغط الدم.

−

ساعة بولر ( )Polarلقياس النبض.

−

ميزان ميكانيكي من نوع ( ،)Detectoأمريكي الصنع ،مزود برستاميتر لقياس الطول،
والوزن معا.

الشروط العلمية لالختبارات
تعد جميع األجهزة المستخدمة في عملية القياس وهي جهاز)،(TOSOH AIA-1800
وجهاز ( )Cell Dyneمن المقاييس النسبية التي تمتاز بأنها على درجة عالية من الصدق والثبات
كير كندال وآخرون (.)Kirkendall & et al ,1987
إجراءات الدراسة
تم تحديد فريق العمل و تدريبهم مساااااابقا ً قبل أداء القياس ،ومن ثم تمت عملية القياس على
النحو اآلتي:
 .1البيانات الشخصية( :العمر ،طول القامة ،كتلة الجسم).
 .2قياس المتغيرات ذات العالقة في الجهاز الدوري (النبض ،وضغط الدم االنقباضي ،وضغط
الدم االنبساطي ،ومعدل ضغط الدم ،وحجم النبضة ،والدفع القلبي).
 .3أخذ عينة الدم الخاصة في متغيرات (الهرمونات ،واألنزيمات ،ومكونات الدم).
 .4اإلحماء الفردي الموحد لمدة عشاااااار دقائق (إطالة ومرونة وجري خفيف وفق المتبع حتى
يرتفع النبض إلى  120نبضة/دقيقة).
 .5أداء الكاتا ومراعاة العمل بشدة عالية وفق طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة ( )1:1حيث
يمثل الرقم  1األول زمن األداء ورقم  1الثاني الراحة النشطة المساوية لزمن األداء ،فوكس
وبورز ).(Fox & Bowers, 1989
 .6تكرار أداء الكاتا ثالث مرات.
 .7أخذ القياساااات المتعلقة بالقياس البعدي لعينة الدم التي تراوحت مدتها ما بين ( )10 -7دقائق
من األداء من أجل استقرار الدورة الدموية (.)Mostafa, 2010
 .8تم توزيع عينة الدم المسااااااحوبة لكل العب قبل التمرين إلى جزأين :واحد في أنبوب خا
يحتوي على مانع تخثر للدم هو ( )EDTAلعمل فحص مكونات الدم  ،CBCواآلخر في
أنبوب يحتوي على محفّز للتخثر للتساااريع في فصااال المصااال للحصاااول على المصااال الذي
ساااااايسااااااتخدم في إجراء فحوصااااااات األنزيمات والهرمونات ،وكذلك األمر بالنساااااابة للعينة
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المسااااحوبة بعد األداء .ثم تم إرسااااال عينات ال ( )CBCإلى المختبر ،وتم فصاااال المصاااال
ووضااااااعااه في الفريزر على درجااة حرارة ( )20-تحاات الصاااااافر لحين إجراء فحو
الهرمونات واألنزيمات .وقد تم ذلك خالل عدة أيام .حيث تم فصل مصل الدم فورا بواسطة
جهاز الطرد المركزي (خالل أقل من ساعة) ،وتم تحليل عينات ( )CBCفي مختبر جامعة
النجاح المركزي باستخدام جهاز ( )Cell Dyneالملحق (.)4
 .9تم اسااااااتخدام جهاز) (TOSOH AIA-1800للتحليل الخا بالهرمونات واألنزيمات،
حيث قام االختصاصي بتزويد وتغذية الجهاز بمواد العمل الكيميائية الالزمة ( ،)kitومن ثم
قام بإدخال البيانات الالزمة للكومبيوتر الملحق بالجهاز لتحديد نوع المتغير المطلوب تحليله
في العينة ،وبعد ذلك قام بإدخال العينة في خانة خاصااااااة على الجهاز (TOSOH AIA-
) ، 1800ثم قاام باإعطاااء األمر للتنفيااذ بوسااااااااطاة الكومبيوتر ،حتى ظهرت النتااائج لجميع
المتغيرات المطلوبة على شاشة الجهاز ،ومن ثم تمت طباعتها في الملحق(.)5
متغيرات الدراسة
أ.

المتغيرات المستقلة :متغير الكاتا وله تبعا لمدة الكاتا ثالث مستويات:
−

القصيرة تيكي شودان عدد حركاتها ( )29وزمن أدائها ( )50ثانية تقريبا.

−

المتوسطة باصاي داي عدد حركاتها ( )42وزمن أدائها ( )60ثانية تقريبا.

−

الطويلة كوانكو داي عدد حركاتها (  )65وزمن أدائها ( )90ثانية تقريبا (عبد اللطيف،
.)1998

ب .المتغيرات التابعة :تشتمل على المتغيرات اآلتية:
−

الهرمونات( :هرمون التستوستيرون ،وهرمون الكورتيزول ،وهرمون الثيروكسين).

−

األنزيمات :أنزيم نازعات الهيدروجين (،))LDH( Lactate Dehydrogenase
وأنزيم كرياتين كاينيز ).)CK

المعالجات اإلحصائية
من أجل معالجة البيانات استخدم الباحثان برنامج الرزم اإلح صائية للعلوم االجتماعية (،)SPSS
وذلك من خالل استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 −اختبار (ت) لألزواج ) (Paired-t-testلتحديد الفروق بين القياس القبلي والبعدي والنسااابة
المئوية للتغير لإلجابة عن التساؤل األول.
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 −تحليل التباين األحادي ( )One Way ANOVAواختبار شاااااافيه للمقارنات البعدية عند
اللزوم لإلجابة عن التساؤل الثاني.
عرض النتائج ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعلقة بالتساؤل األول الذي نصه
ما أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على اسااااااتجابة بعض الهرمونات واألنزيمات لدى
العبي الكاراتيه من أعمار ( )15-25سنة؟
لإلجابة عن التساؤل األول استخدم اختبار (ت) لألزواج ) ،(Paired-t-testونتائج الجداول
( )6 ،5 ،4تبين ذلك.
جدول ( :)4نتائج اختبار (ت) لألزواج لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي والنسبة المئوية
للتغير في المتغيرات قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية األولى (تيكي شودان) (ن= .)10

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 = α

يتضااااح من الجدول ( )4أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة (= α
 )0.05بين القياساااااين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية األولى (تيكي شاااااودان) في
المتغيرات الكورتيزول والثيروكسااااين و( )LDHو( )CPKويتفق ذلك مع ما أشااااار إليه كل من
ملحم ( )Melhim, 1999وايـااشنر ( .)Eichner, 1986بينما اختلفت هذه النتائج مع دراسة كل
من العوادي ( )Alawadle, 2009وارازي وآخـااااااارون (.(Arazi & et al, 2011بينما توجد
فروق ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسااااين القبلي والبعدي لدى
أفراد المجموعة التجريبية األولى (تيكي شاااودان) في متغير التساااتوساااتيرون حيث كانت النساااب
المئوية للتغير (.)%6.3
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جدول ) :)5نتائج اختبار (ت) لألزواج لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي والنسبة المئوية
للتغير في المتغيرات قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية (باصاي داي) (ن= .)10

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 = α

يتضااااح من الجدول ( )5أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة (= α
 )0.05بين القياسااااااين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية الثانية (باصاااااااي داي) في
المتغيرات التستوستيرون والكورتيزول والثيروكسين و( )LDHو(.)CPK
ويرى الباحثان أن األداء الحركي في لعبة الكاراتيه يمتاز بالحركات السااااااريعة والفجائية
بالقدمين (الركل) والذراعين (اللكم) التي بدورها تحدث تَكساااراً في كريات الدم الحمراء بالقدمين
وحدوث الضغط الميكانيكي الواقع على الجهاز العضلي بالذراعين وهذا يتشابه مـاااع ما أشار إليه
كل من ملحم ( )Melhim, 1999وايـااااااااشاانر ( .)Eichner, 1986بينما اختلفت هذه النتائج مع
دراسة كل من العوادي ( ) Alawadle, 2009وارازي وآخـرون (.(Arazi & et al, 2011
وجاءت هذه النتائج متفقة مع دراسااااات كل من :حسااااين ( )Husain, 2009وأريسااااتومينز
وآخرون ( (Aristomenis & et al, 2008وماوجيوس ( )Mougios, 2006: 295والياس
وآخرون ( ،)Ilyas & et al, 2010ويعود الساابب بزيادة متوسااط مسااتوى ( )CPKلدى أفراد
المجموعاة التجريبياة الثاالثاة (كوانكو داي) إلى الفترة الزمنياة لألداء والمجهود البادني حياث أن
أجهزة الجسااام الداخلية تساااتجيب للمثيرات الخارجية وذلك عندما تكون هذه المثيرات على درجة
كافية من مدة الدوام وشاااااادة التأثير وتتمثل إحدى اسااااااتجابات الجساااااام الحيوية لألداء البدني في
استجابة العضالت الهيكلية لهذا األداء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)10(32

17

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 10, Art. 2

 1860ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على "......

جدول ) :(6نتائج اختبار (ت) لألزواج لداللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي والنسبة المئوية
للتغير في المتغيرات قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة التجريبية الثالثة (كوانكو داي) (ن= .)10

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 = α
يتضااااح من الجدول ( )6أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة (= α
 ) 0.05بين القياسااااااين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية الثالثة (كوانكو داي) في
المتغيرات التساااتوساااتيرون والكورتيزول والثيروكساااين و( ،)LDHبينما توجد فروق ذات داللة
إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة ( )0.05 = αبين القياسااااين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة
التجريبية الثالثة (كوانكو داي) في متغير ( )CPKحيث كانت النسب المئوية للتغير (.)%27.21
وجاءت هذه النتائج متفقة مع دراساااااات كل من :الحساااااو ( ) Alhaso, 2011وساااااتيفانو
وآخرون ( )Stefano & et al, 2009وثوماس وآخرون ( (Thomas & et al, 2009وشاان
وآخرون ( ،(Chen & et al, 2008كما جاءت مختلفة مع دراساااة جابر وآخرون ( & Japer
 )et al, 2011وأريستومينز وآخرون ( ،(Aristomenis & et al, 2008ويعود السبب بزيادة
متوسااط مسااتوى التسااتوسااتيرون لدى أفراد المجموعة التجريبية األولى (تيكي شااودان) كما أشااار
ورين وكونستانتين ( )Warren & Constantini, 2000يعود إلى طبيعة التدريب وزيادة شدة
التمرين ونوع التمرين إضافة إلى التغذية والراحة.
ثانيا :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه
هل توجد فروق ذات داللة إحصااااائية في القياس البعدي لبعض الهرمونات واألنزيمات لدى
العبي الكاراتيه من أعمار  25-15سنة تبعا لنوع الكاتا؟
لإلجابة عن التسااااؤل الثاني تم اساااتخدام تحليل التباين األحادي ()One Way ANOVA
واسااااتخراج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية ،ولتحديد الفروق بين المجموعات تم
استخدام اختبار شفيه ( (Scheffe Testللمقارنات البعدية ،والجداول ( )9 ،8 ،7تبين ذلك.
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جدول ( :)7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسات البعدية للمتغيرات قيد الدراسة
تبعا إلى متغير نوع الكاتا (ن= .)30

جدول ( :)8نتائج تحليل التباين األحادي للقياسات البعدية للمتغيرات قيد الدراسة تبعا إلى متغير
نوع الكاتا (ن= .)30

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 = α

يتضااااح من الجدول( )8أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصااااائية عند مسااااتوى الداللة (= α
 )0.05في القياس البعدي إلى متغيرات التستوستيرون والثيروكسين و( )CPKتعزى إلى متغير
نوع الكاتا ،بينما كانت الفروق دالة إحصااااااائيا عند مسااااااتوى الداللة ( )0.05 = αفي المتغيرات
الكورتيزول و( )LDHتبعا إلى متغير نوع الكاتا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد 2018 ،)10(32

19

Published by Arab Journals Platform, 2018

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), Vol. 32 [2018], Iss. 10, Art. 2

 1862ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "أثر تكرار أداء ثالثة أنواع من الكاتا على "......

ولتحديد بين من كانت الفروق استخدم اختبار شفيه ( (Scheffe Testللمقارنات البعدية بين
المتوسطات الحسابية ،ونتائج الجدول( )9تبين ذلك.
جدول  :9نتائج اختبار شفيه للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية إلى المتغيرات الدالة
إحصائيا تبعا إلى متغير نوع الكاتا (ن= .)30
المتغيرات
الكورتيزول

LDH

الكاتا
تيكي شودان
باصاي داي
كوانكو داي
تيكي شودان
باصاي داي
كوانكو داي
باصاي داي
كوانكو داي

تيكي شودان

باصاي داي
1.94-

كوانكو داي
*7.40*5.45-

23.08-

110.17*133.25*1.11-

*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة (.)0.05 =α

يتضااح من الجدول ( )9نتائج اختبار شاافيه للمقارنات البعدية بين المتوسااطات الحسااابية إلى
المتغيرات الدالة إحصاااااائيا تبعا إلى متغير نوع الكاتا ،حيث كانت نتائج متغير الكورتيزول انه ال
توجد فروق بين متوسااط الكاتا تيكي شااودان ومتوسااط الكاتا باصاااي داي ،بينما كان هنا فروق
بين متوساااط الكاتا تيكي شاااودان ومتوساااط الكاتا كوانكو داي لصاااالح متوساااط الكاتا كوانكو داي
وكانت القيمة ( ،)7.40كما أظهرت النتائج وجود فروق بين متو سط الكاتا با صاي داي ومتو سط
الكاتا كوانكو داي لصااااااالح متوسااااااط الكاتا كوانكو داي وكانت القيمة ( ،)5.45أما متغير أنزيم
( )LDHأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق بين متوسااااااط الكاتا تيكي شااااااودان ومتوسااااااط الكاتا
با صاي داي ،وأي ضا ال توجد فروق بين متو سط الكاتا تيكي شودان ومتو سط الكاتا كوانكو داي،
بينما كان فروق بين متو سط الكاتا با صاي داي ومتو سط الكاتا كوانكو داي ل صالح متو سط الكاتا
كوانكو داي وكانت القيمة ( )133.25كما أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسط الكاتا باصاي
داي ومتوساااط الكاتا كوانكو داي لصاااالح متوساااط الكاتا كوانكو داي وكانت القيمة ( ،)1.11وهذا
يتفق مع ما أشااار إليه كل من :سااالمة ( )Salameh,1990ومليسااا ( )Melissa, 2005والمب
( )Lamb, 1984وفوكس وماتيوس ) (Fox & Mathews, 1981بأن هرمون الكورتيزول
يزداد تركيزه في بالزما الدم اسااتجابة ألداء النشاااط الرياضااي المرتفع الشاادة ،ويبدأ إفرازه خالل
الدقائق األولى من المجهود البدني ويتناسااااااب طرديا مع شاااااادة الحمل البدني .ويرى الباحثان أن
الفترة الزمنية ألداء الكاتا كوانكو داي وعدد الحركات المرتفعة الشااادة للكاتا كوانكو داي أدى إلى
زياادة إفراز هرمون الكورتيزول الاذي يقوم بوظاائف مهمااة للعضاااااالااة كمااا أشاااااااارت مليساااااااا
( )Melissa, 2005بأنه يقوم بزيادة جلوكوز الدم وزيادة تحلل البروتين داخل العضلة.
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االستنتاجات
في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها استنتج الباحثان باآلتي:
−

لم يكن هنا اختالفا في متغيرات ،الكورتيزول والثيروكسين و( )LDHو( .)CPKعند
أفراد مجموعة (تيكي شودان).

−

لم يكن هنا فروقا في متغيرات التستوستيرون والكورتيزول والثيروكسين و()LDH
و( )CPKلدى أفراد المجموعة الثانية (باصاي داي).

−

لم يكن هنا فروقا في متغيرات التستوستيرون والكورتيزول والثيروكسين لدى أفراد
المجموعة الثالثة (كوانكو داي).

−

لم يؤثر اختالف نوع الكاتا على متغيرات التستوستيرون والثيروكسين و(.)CPK

التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة واستنتاجاتها يوصي الباحثان باآلتي:
 .1ضااارورة دراساااة االساااتجابات الفسااايولوجية لألداء في لعبة الكراتيه ،على اختالف أشاااكال
األداء وأنواعه ،ألهمية معرفة تأثيرات الجهد البدني على وظائف أجهزة الجسم.
 .2تعميم نتائج الدراسااااااة الحالية على جميع الجامعات الفلسااااااطينية ،ومراكز وأندية الكاراتيه،
واالتحادات الرياضاااية ،لالساااتفادة من نتائجها من قبل العاملين في هذا المجال ساااواء أكانوا
أكاديميين أم مدربين.
 .3ضرورة توعية المدربين من خالل اتحاد الكراتية بالتأثيرات الفسيولوجية للجهد البدني على
أجهزة الجسم.
 .4إجراء دراسااااااااات أخرى على تااأثير القتااال في الكراتيااه (الكومتيااه) على االسااااااتجااابااات
الفسيولوجية لبعض المتغيرات.
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