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 ملخص البحث :
ثننننن ةهونننننلة منننننهلر ة يننننن ةم نننننته ةمه منننننهلةأةتكمنننننلةمانننننكي ةلكشفننننن ة ننننن ةلككاننننن ة نننننل

طاكشناةمنلةة(11.هةانميتة ينن ةلكشفن ة لكت ته تي هلةةهأيهناتةلككاك نيه ةلكفن فة ن ةلكنل ةلكه ينل 
ذه ة نننف ةهينننلفةهمما  نننيلةق ننن ةلكت شيننن ةلك ياكننني ةتةكييننن ةلكت شيننن ةلا ا ننني ةتةهام ننن ةلكمه ننن ة

مكنهك ةةهشاق ن ة ن   ةكهونلة ةينا لةشانك ة(ة300 هت ةتطشين ةلتتشنا ةلك نلهةكينااطةلك ياك .
.ةهش ننلةهمننبةلكشياننناتةة (ة22.8مننهلر ة نناك ةلكاننلفةهتنن ةتفليننلةمكننما ة للسةل تتشننا ةشم ننا   

تمتةم اكهتواةإف ارياةشا تتلل ةلاه اطةلكف اشي ةهل نف ل اتةلكم يا ين ةهلتتشنا ة"ت"ةكسه ناطة
َصةلكشفن ةإكن ةألةلكهونلةلكامنهلر ةلكف اشي ةك ينتيلةم تشطتيل.ةش لة  ضةلكنتارجةهمناقاتواةَتي ة

لكم تتل ةأل ةلك ة  بةم ته ةمه مهلةلكت ته نتي هلةهأيهنناتةلككاك نيه ةلكفن فة ن ةلكنل ةلكه ينل ة
ةش لةلكهولةمشاا ف.

ة
 

 
The effect of Anaerobic Effort on the level of Testosterone 
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Abstract: 

The problem of this research lies in exploring the effect of 

anaerobic effort on testosterone and free calcium ion of blood. The 

sample included (11) healthy subjects participating in physical activity.  

The anaerobic effort (300 yards shuttle with maximum speed running) 
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was applied by the sample . Having the data collected, they were analysed 

statistically by using arithmetic means, standard deviations, and "t" test 

for two paired samples. 

Having the results presented and discussed, the study concluded the 

following:  An anaerobic effort leads to an increase in testosterone 

hormone level and free calcium ion of vein blood. 

 التعريف بالبحث -1
 البحث : المقدمة وأهمية  1-1

ةلكمؤا لتة ةأفل ةكل ةل ن ال ةلكل  ة   ةلكفا ي  ةهلكو مهني  ةلكتغيي لتةلكشايهكيمياري  ت ل
لكموم ةلكت ةيمكلةألةيشن ة ييواة  ةتقلي ةفاك ةلكف لة فياةه  يهياةهي   ةلك يماسةهلكشافثهلة

اةهملةتيكةهامليلةكي ق ةشا ن الة  ةمذيلةلكهانشيلةم تغييلةشذككةك ةلكه ار ةلكممكن ةكتفقيقو
ةلتيتة ةلك ةيهمنا ةلكماك ةهه ه  ةلكق ل ةهمنذ ة، ةهلكه فاتةلكطشي  ةلك قاقي  ةإ تتلل  لكه ار 

 كا لةلك ياك ةكأفلةلكه ار ةلكت ةيمكنواةألةت تق ةشا ن الة  يهياةملةتا ةتأثي لتواةلآلني ة
م فةهلكمنظم ةلكتكيفاتةلكت ةيمكلةألةتفلثواة  ة  يه ةلكه  ةلكشا  ةملةتا ةلكمما   ةلكم ت

ةتمكلةة، ةلكت  ةلك ياك  ةكفاك  ةموم  ةمؤا لتةشايهكيمياري  ةي ط  ةأل ةلكشلن  ةكينااط ةيمكل كما
تةقلةت ه ةلكمل شيلةهلكمتت يلةملةهكبةلكآلكياتةهلكفيه ةكماةقلةي ال ةلك ياك ةملةفا 

ملةتا ةكماة  ةنتارجةشفثناةلكفاك ةهتهظي ةذككة  ةلك ميي ةلكتل يشي ةةلك م ةلكشلن ةأهةتطه ه
ة ي  ةذةلكت    ةلكت ته تيهل ةم مهل ةلك كيي ة م ته  ةكيكتي  ةلكشناري  لككاك يه ةةقي هةةلكقيم 

 (ca
ةتيكةلك ميي ةهماةقلةتتطيشهلكامهلر ةلكمشذه ةةمتتش يهةتفللةالفةلكهوللكف ةكمؤا لتةة2+
ألةةأهةأ غ ةه ي ةلك غ ةمل لف ةمنا ش ةةأهه   ةتل يشي ةأكش ةةفم ةتل يش ةمنا بةملةمل

ة ي ة ةلكمقاهم  ةهتم ينات ةلكالف ةلكمته ط ةلكهول ةتأثي  ةتناهكت ةلك اشق  ةلكل ل ات أغيب
كتغي ة  ةم ته ةمه مهلةلكش ه كتيلة(ةلDziurowicz et., al., 2001كل ل  ة لكت ته تي هلة

ةلك ل ة غي لت ةلك ياكيات ةكإلنا  ةاليل ةشلن  ةهول ة ل ةلكناتج ةهلكت ته تي هل
ةتناهكتةل ة((Karkouliasaet., al., 2008ل ل  هة ةمه مهلةةة تهاشاتةلكوه مهني هلكت  همنوا

ةلكنتش ةلكت ته تي هل ةكل ةلك ياكياتةملةغي  ة هةك كضةلكما لثهل  ,.Cinar et., alل ل  

ةتناهكتة((2009 ةةلكت  ةهش ل ةلك لف  ة   ةلك ياكييل ةكل  ةلكت ته تي هل ةفت ةم تهيات تم يل
ةلككاك يه ةل نواك ةتناه  ةإ تةشتأثي  ةلكامهلر كذكك ةلكهول ةتأثي  ةنافي  ةمل ةل ل ته ةلكشاف  ةأ 

ةلكشاف ة ةمال ب ةلكامهلر ةهمذل ةلكهول ةل تتلل  ةيتطيبة الف ةلك كيي  ةلككتي  ةهألةشناس ت ه ا
ة ي ةمه مهلةلكت ته تي هلةهكذككة ي ةلككاك يه ة ةتأثي ه ةكل ل   ةلكنهعةملةلكهول  تتيا ةمذل
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ةيمكلةكنتارجةلكف ةهمافظ ةإمكاني ةهههلة اق ةشيلةلكمت غي يلةكنهلتجةكيهولةلكامهلر ة،ةكما
لكشف ةألةتكهلةمفيلفةكذه ةلكك  ةلكهن  ةلكم تشطةشنقصةم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلة  ة

ةةةلكه  ة.
ةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 مشكلة البحث :  1-2
ةمه مهلة ةم ته  ةك  ب ةلكامهلر  ةلكهول ةمل ةم يل ةنهع ةشا تتلل  ةه يي  ليهال

ةلكوه مهلوش ل ةهههلةل ل اتةمفيي ةتوت ةشنار ةهلكهن  ةلكمو ة كاة لةلكت ته تي هلةلك ةذل
ةلكشلن  ةشاكهول ةةه اقته ة، ةلكامهلر  ة ل ةلكمتت يل كا ةش ضةةتمكيل ةقي  ةمب ةلكت ام  مل
ةلكشايهكيمياري  ة(ةلكمتغي لت ةلكه يل  ةلكل  ة   ةلكف  ةهلككاك يه  ةهولةة لكت ته تي هل ة ل لكناته 

 شبة  ةزيالفةم ته ةمذهةلكمتغي لتةهلك اق ةشينوماةهماةكتيكةلكنتارجةك ام ةم مهلر ةأق  ة
ةملةأث ة  ةل تتللمواةكمؤا لتةمتتش ي ةذلتةأممي ة  ةلك ميي ةلكتل يشي ةه شماةلك اهي .

ة
 هدفا البحث :  1-3
ة -1 ةلكت ته ي هل ةمه مهل ةم ته  ةقيم  ةلككا ة ل ةمهلر ةلككي  ةهول ةقش  ةلكه يل  ةلكل    

 أق  ةهش لهة.

Ca)لككا ة لةقيم ة ن  ةلككاك يه   -2
ة.كه يل ةقش ةهولةمهلر ةأق  ةهش له  ةلكل ةلة2+

 
 فرض البحث :  1-4

مناكة   ةم نه ة  ةقيم ةم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلةهلككاك يه ة  ةلكل ةلكه يل ةماة
ةشيلةقش ةلكهولةلكامهلر ةلاق  ةهش لهةهك اكحةلكقي ةلكش لي ة.

 
 مجاالت البحث :   1-5
:ةطيشنن ةكيينن ةلكت شينن ةلا ا نني ةتةق نن ةلكت شينن ةلك ياكنني ةهطننابةكيينن ةةالمجااال البشااري –0-4-0

ةلكت شي ةلك ياكي ة
ة:ةكيي ةلكت شي ةلا ا ي تلكقا  ةلك ياكي ةكق  ةلكت شي ةلك ياكي ةةالمجال المكاني –0-4-2
ةة2212ت3ت11هكغاي ةة2212ت3ت11:ةلكفت فةملةلزمانياالمجال  –0-4-3
ة
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 اسات النظرية والبحوث المشابهةالدر-2

 الدراسات النظرية 2-1
 الجهد البدني  2-1-1

لكوهلر ةلكذ ةي تملة  ةإنتاجةلكطاق ةلكازم ةكتنفيذهةمناكةنه الةملةلكهولةهمماةلكهولة
مناكةلكهولةلكامهلر ةهلكذ ة ةي تملة ي ةلاهك يهيلة  ةإنتاجةلكطاق ةش ةهةة ي ةلاهك يهيل
ةة.هلري ةينتهواةشط يق ة م

 
 الجهد الالهوائي 2-1-2

ةلكم يط ة ةلكامهلر ةمه ةلكنظا  ة يه ةيكهل ةلكذ  ةل ن ال ة ي ةه   ةلكهلقب ةلكفم  همه
ةته ي  ة مفمل ةشاكطاق . ةلكه   ةتاكواة,17,2005كتزهيل ةيت  ةلكت  ةلكقل لتةلكامهلري  ةأل ةإذ ة، )

(ة,28,2005كت بة مفملنتاجةلكطاق ةملةلهلةل  تمالة ي ةلاهك هيلة   الةماةيفل ة يواةلل
ةمهلر ة كتات ة. مهلر ة ه فات ،ههولة هيمكلةتق يمهةإك ةنه يلةهولة

 
Ca الكالسيوم 2-1-3

+2 (Calcium:) 
ةالن نل  ن  ةلككاك يه ةمنهةأفنلةلامنالةلكم لنين ة،هتتن لهلةكمين ةلككاك نيه ة ن ةه ن ة"
،كمنننناةيههننننلةةهلا نننننالةمننننلةمننننذهةلككمينننن ة نننن ةلك ظننننا ة(%98)يت كننننزةةلذةكغنننن ،ة(1.5-1)منننناةشننننيلة

ميغ تكتنننننننن ة  ننننننننالةة(11-9)لككاك ننننننننيه ةأيكنننننننناة نننننننن ةلكننننننننل ة تشينننننننن ةن ننننننننشتهة نننننننن ةشازمنننننننناةلكننننننننل ة
يشانننن ة يةتنننن آم ننننللةةأ كشنننن ةمننننلةأ نننن ةشكمينننناتةههيههننننلةلككاك ننننيه ة نننن ةلكة(.2008،33،لكننننليل
هلكن ناسةهلكفهلمن ةهلك كنبةيفتناههلةةلاطفا كيكاك يه ة  ةههشاتو ةلكغذلري ةهككلةةكيو ةاههلتمف
(ميغن ةه ةيفتناجة800هيفتناجةلكه ن ةيهميناةمناةيقنا بة ”ةHafen ,1981,46).كمياتةلكش ة ةك إ

يهناتةلككاك يه ةأهت لة(ة2000،23،ة  شلةلكفتال”ةملةلككاك يه ةةزلرلفتناه ةه  اتةةإك لكا بة
ةلكانك ةلكفن ةكيكاك نيه ة ن ةلكه ن ةهمن ةلكهفينلفةلكتن ةت نلة  اكن ةمنلةأكتاكن   ةلكشازماةهلك ار ة

منلةة(0.0001)لككاك يه ةلكفن ةيانك ةلقن ةمنلةلإهم ةتتكبةك ميي ةلكتنظي .ةةلكشيهكههي لكنافي ة
ةلا ا ي   ة للةملةلكنااطاتةة يهناتةلككاك يه ةلكف ةله ةأ اسمهمهعةلككاك يه ة  ةلكه  .

كتقي ننن ة ننن ةلك كننني ةلكقيشيننن ةلة–هلكت ل ننن ةل  نننتثا  ةلك  نننشي ةلك كنننيي ةةل ثنننا ف ننن ةلكه ننن ةمنوننناة
ل  ننن لز ة،ةش نننشبةلكتنننأثي لتةلككشيننن فةايننن ةلنف ل ننناتة ننن ةة–هلك كننني ةلكمي ننناسةهلكت ل ننن ةل  نننتثا  ة

لةت كينزهة ن ةلكشازمن ةيتكنبة ي ةل ثا فةلك  شي ةلك كيي ة،ة إةهشتا  يهناتةلككاك يه ةلكف ةأ
شنناسةلكويكن ةةهظنار ةلككاك نيه (ةهمنلةSherwood L, 2004, 734-753 لكلقن ة.ة كتنظني ة ناك

،ةة ن ةشنناسةلكن نيجةلك ظمن ةلا ا ياللككاك يه ةهلكف فه ةمماةلك ن  للةةألةإذ نالةهلاة ظم لك
ينننتفك ة ننن ةلنقشننناضةلك كننناتةهلنتظنننا ة،ةةتكنننهيلةلكهيطننناتةلكلمهيننن ة ننن ةفاكننن ةلكننننز ةهلكهننن هلهة
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ي ننننا لة ينننن ةمهلزننننن ة،ةةكنننن ه  ةكففننننظةلكف ا نننني ة نننن ةلكهوننننازةلك  ننننش ةهمننننه،ةكنننن شاتةلكقيننننب
لكينشل،ةلكشنيض،ة”هملةم ال هةلكغذلري ة(.120-119،ة2006ة،ةات  .ة مفمللك نا  ةلكم لني ةل

،ةلكفيينننب،ةنننن لكهش،ةلكمنننهلكح،ةلكمك ننن لت،ةلكمنننهز،ةهلك نننشان لكيفننن ،ةلكتكننن لهلتةلكه قيننن ةكننناكميفه ة
لكتيلةلكمهف ،ةلكا ي ،ةلكق ف،ةشنذ ة شنالةلكانمس،ةنتاكن ةلك م  ،ةلشسةلك ك ،ة مكةلك  ليل،ةلكثه ،ة

ة(.33،ة2008ة،لةلكليللكذ ف،ةلكههز  ا
 
 (Testosterone Hormone)هورمون التستوستيرون   2-1-4

ان فةلكن ةلكنل ةهمننهةهةمالفةكيمياهي ة كهي ةتف زةملةلكغنللةلك ن ةمشا  ةلكوه مهلةشأنَةي َة
ا كنناسةلكتنن ةيننؤث ة يونناةتننأثي لةمشاانن لة.همننناكةثاثنن ة هلمنن ةت ننا لة نن ةتنظنني ةلكنن ةلك كننهةأهةل

هم ته ةلكوه مهلة ن ةلكنل ةهمن :ةتنأثي ةلكهونازةلك  نش ة ين ةلكغنللة،ةتنأثي ةإ  لزلتةلكغللةلك  ة
،ةفاكنن ةلكه نن ة لزمنناةهم ننته ةمه مهناتونناة نن ةلكننل تنننظ ةإ ةللةمننلةلكغننللة ينن ةلكغننللةلاتنن  ةإذ نن

م منننننهلة .163)،1988،أهةنف نننن ة. قشنننننبةشننننلن لآلنينننن ...ةكننننألةيكنننننهلةلكاننننتصةتفننننتةهونننننلة
 منلةلككهكي نت ه  همنهةمانت  steroid hormone لكت ته نتي هلةمنهةم منهلةذكن  ة نتي هيل 

cholesterol ننل ههيلهمنهةمنلةمهمه ن ةلا .     androgen group ة ن ةلك هن ةينت ةإنتناج
هشكمين ةة ن ةلكت نيتيلة - Leydig cellsةكينلجةط ةتايناا نكميناتةكشين فةمنلةلكت ته نتي هلةشهة

هي نشبةنكنجة  نلةلكشينه ة ن  لكت ته نتي هل ينزلللةم نته ةم منهل ،  نغي فةمنلةلكغنلفةلككظ ين 
لنتناجةلكفيهلننناتةلكمنهين ةهةتطنه ةلكت ننارصةهةلك نفاتةلكهن ني ةكنمننهة هة ةل  كناسةلكتنا نيي 

 ن ةل  تفناعةفتن ة ي نتم ةم منهلةلكت ته نتي هلة(كشن ةلك كناتةهةةلك نهت تانهن ا  ةلكههنهةهة
 (ة.ة نننة80فتن ةي ن ةلكن ةتمننسةم نتهلهةلاق ن ةش من ة ةثن ةيشنلأة نن ةل نتفناضة(40) نلةلكننة

ةهتشي ةم تهياتةلكت ته تي هلةلكطشي ي ةكماةيأت ة:ة
ة(ةنانهغ ل ةكك ةل يييت ةل ة.ة1200ة-ة300كل ةلكذكه ةلكشاكغيلة ة
ة(ةنانهغ ل ةكك ةل يييت ةل ة.ة95ة-ة30كل ةل نا ةلكشاكغاتة ة

(ة40(ةننانهغ ل ةككن ةل نيييت ةل ةهكنل ةل ننا ةأقن ةمنلة ة100كل ةلكنذكه ةقشن ةلكنكنجةأقن ةمنلة 
ة (Stanley et.,al., 1991,602)انهغ ل ةكك ةل يييت ةل .ةن

 نننننتهاش ةكي مننننن ةفننننناعةم نننننته ةمه منننننهلةلكت ته نننننتي هلةكاإلةلكتف ننننني لتةلكشايهكههيننننن ة  ت
شنألةن ننش ةم نته ةمه منهلةلكت ته ننتي هلةة(Hackney)لك كني ة ةزلكنتةغي مؤكنلفة.ةهكقننلةههنلة
 نشتهةكنل ةغين ةلك ياكنييلة،ةكمناةمنلةنة(%85 - %60)كنل ة ياكني ةلكمطاهكن ةمن ةأقن ةشن نش ة

نتفناضةت كينزةلكت ته نتي هلةين ةلكنهزلةلكمفقنهلةين تشطةمشاان فةشإشنالةكمة(.Strauss et., al)ههنلة
ا فةلكوه منننهلة نننتثلة.ةه ةزلكنننتةنتنننارجةلكشفنننه ةلكتننن ةأتتشننن تةلآلكيننناتةلكممكنننن ة كنننل ةلكم نننا  ي

 لفنن ةلكت ته ننتي هلة نن ةلكةلكم ننته ةلكمنننتفضةكوه مننهلةماههننلةشاننألاةَمننمفننلهلفةهغينن ةهلكننف ةأ
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شننألةلكت ننن ضةكمه نن ةتنننل يش ةة(Roemmuch&Sinning)ههنننلةةكننل ةلك ياكننييلةلكمتنننل شيلة قننل
كم ننا  يلة نن ةلكم فينن ةلكثانهينن ة ذكننه ةمنن لمقيل(ةت ننشبةشإنتفنناضةم ننته ةلكت ته ننتي هلةشفننلهلة

(20%).(Rowland,2005, 60)ة
 
 الدراسات المشابهة :  2-2
 :(2006)ن دراسة الدباغ وآخري 2-2-1

 ثر تراكم جهد الهوائي في بعض متغيرات الدم وبعض المتغيرات الوظيفية""أ
ي نننلةمنننذلةة-(ةRAST لتتشنننا ةلكهونننلةلكامنننهلر ةلثننن ةمنننل ةلكشفننن ةإكننن ةلكت ننن  ة يننن ةة

ً  قنل فةلكامهلرين ةكيمتتشن ة كناكيل تتشا ةمقيا ناة إكن ةإمكانين ةلكت ن  ةمنلةتاكنهة ين ةمؤان ةةً 
كنننننغط ةلكنننننل ةمتغيننننن لتةةهم نننننته ةلنتفننننناضةلكقنننننل فةلكامهلريننننن ةه ننننن ةمؤاننننن ةلكت نننننبةةة-لكت نننننب

ل نقشاك ةهل نش اط ةهم ل ةك شاتةلكقيبةهمته نطةلككنغطةلكان يان ةهكنغطةلكننشضةهل هن ة
لككاك نيه .ةةل(ةلكنل ةهلك نك ةهلينهةpH فن ل فةم كنزةلكه ن ةهش نضةمنلةمتغين لتةشازمناةلكنل ةهمن ة 

كيين ةلكت شين ةلا ا نني ةة-لكت شين ةلك ياكني ةطنابةمنلةطيشنن ةق ن ةة10)انميتة ينن ةلكشفن ة ين ة 
هتنننن ةتطشينننن ةلتتشننننا ةكيقننننل فةةذه ة ننننف ةهيننننلفةهلكمما  ننننيلةكينانننناطةلك ياكنننن .ةهام نننن ةلكمه نننن 

.ةهش ننلةهمننبةلكشياننناتةتمننتةم اكهتونناةإف ننارياةشا ننتتلل ةلاه نناطةلكف نناشي ةةRASTلكامهلرينن ة
تنننيلةمننن تشطتيل.ةش نننلة ننن ضةلكنتنننارجةهل نف ل ننناتةلكم يا يننن ةهلتتشنننا ة"ت"ةكسه ننناطةلكف ننناشي ةك ين

مننن ةةاهمناقاننتواةَتي ننَصةلكشفنن ةإكنن ةللةلكتغينن ةل يكنن ة نن ةليهننناتةلككاك ننيه ةلكفنن ة نن ةلكشازمنن
ةتنظي ةهقار ةكيه  ة نلةت لك ةلكهول.

 
 : Dziurowicz et., al.  (2001)دراسة  2-2-2
بدني شديد لإلناث ألتغير في مستوى هورمون البروالكتين والتستوستيرون الناتج عن جهد "

 الرياضيات صغيرات السن"
مل ةلكشف ةلك ةلككا ة لةم ته ةمه مهلةلكش ه كتيلةهلكت ته تي هلة  ةلكل ةكل ة

،ةة نهة(1.2 ± , 16.4) (ةشأ ما ة 400- 100 ياكي ةملة للسلتةلكم ا اتةلكق ي فة ة(13)
ةتةله فة(60)هش    ةة (Monark 824)ت ةنهعةشهتكملةل تتشا ةلك م ة ي ةهوازةلكل له ةلكثا

1W.kg)لقيق ةهكالةمقلل ةلكفم ةلاه ة 
1W.kg)هيت ةزيالتهةك ةثا ةلقار ةشمقلل ة ة1-

ة1-
ةفت ةلكت بة.

لقيق (ةة90ث ةة30هت ة فبة يناتةلكل ةلكه يل ةقش ةلكهولةمشاا فةهش لهةمشاا فةهش لة 
ة ةمتتش يا ةلكل  ة   ةلكوه مهنيل ةقي  ة ل ةلككا  ةكهت  ةلكقياس ةلكشياناتةواهمي م لف  ة هكهت .

ة.ة(ANOVA Table)(ةشإ تتلل ة(Statgraphic Programإف ارياةشإ تتلل ة
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ة(90) تنتهتةلكل ل  ةهههلةزيالفةم نهي ة  ةلكت ته تي هلةش لةلكهولةمشاا فةهش لةل
ة(ةةDziurowicz et al., 2001, 349-352 ة تتشا ة.ةنتواسةل للقيق ةملة

 
ة Karkouliasa et., al. (2008)دراسة   2-2-3

 "ثون لدى الرياضيات من غير النخبةأإلستجابات الهورمونية لركض المارا"
ةإ ةتفليل ةلك  ةلكل ل   ة مل ت ةلك تي هيلي  ةلكوه مهنات ةهلككه تيزه ةلكش ه  تهاشات كتيل

 لةأ شهعةملةلك شا ةكل ة ياكياتةهش(ةش لةهولةلكما لثهلةش ا  ةشظ ه ةفقيقي ةهلكت ته تي هل
ةلكتل يبةملةغي ةلكنتش ة.ة  م ةهيل  ةمنت  ةلك

ةأ شهعةملةقش ةأ شةهت ة فبة يناتةلكل  ةهش ل ة ةش ا   ةلكمنا    هعةملةلك شا ةهش ل
ة  ةمه مهن ةلكش ه كتيلةهلككه تيزه ة  ةشازماةللك شا ة.أظو تةنتارجةلكشف ة ةهلكفا  تفا ا

ةل شهعةمل ةلكطشي  ةش ل ةلك ةم تهلمما ةه الل ةملةلك شا ة ة ا   ةش ل ةأظو ةةلكل  لك شا ةشينما
ة ةلكهول ةمل ة ا   ةش ل ةلكت ته تي هل ةكوه مهل ةلكل ةةللكقياس ة   ةهلكف  ةلككي  نتفاضةم تهله

ةةةهش ه فةمت ل ق ةمبةلكوه مهنيلةلك اشقيلةه الةلك ةم تهلهةلكطشي  ةش لةأ شهعةملةلك شا ة.
 
 Cinar V., et., al. (2009)دراسة  2-2-4

ضيين في الراحة وبعد تمرين حتى اإلنهاك : بتأثير تناول "مستويات التستوستيرون لدى الريا
 الكالسيوم"

مل تةلكل ل  ةلك ةم    ةأث ةتناه ةكمي ةملةلككاك يه ةكملفةأ ش  ةأ اشيبةملةقش ة
ة ياكييلةشاكغيلةهأ فاسة  ة ت فةلك لف ةهش لةإ تنفاذةلكهولة.

ةهاميبةهكاآلت :مةلك ةثا ةق مهةشاك ةمت اهةً  ا ياكي(30)هاميتة ين ةلكشف ة ي 
ملةلككاك يه ةهشلهلةألةتما سةة(mg/kg 25)ملةلك ين ةة(10)لكمهمه  ةلاهك ة.ةيتناه ةةة-

ةلكتل يبةلكشلن .
ملةلككاك يه ةمبةمما   ةلكتل يبةةة(mg/kg 25)لكمهمه  ةلكثاني ة.ةتتناه ةمذهةلكمهمه  ةةة-

ة شهعة. ةأيا ة  ةل لقيق ةشاكيه ةهتم ة(90)ل  تيال ةكملفة
ة.لك ياك ة قطةلهلةتناه ةلككاك يه لكمهمه  ةلكثاكث ة.ةتقه ةمذهةلكمهمه  ةشمما   ةلكتل يبةةة-

ةلكتل يبة ةهش ل ةلك لف  ةه   ةهش له ةلككاك يه  ةتناه  ةقش  ةلكت ته تي هل ةقيسةم ته  هقل
ةلكل ةش لةلكتل يبة لةم تهة هة  ةلهكهفظةزيالفةم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلةلككي ة  ةشازما

    كيمتناهكيلةكيكاك يه ةهغي ةلكمتناهكيلةكهة.لك لف ة
 
 : Jennifer L., et al., (2003)دراسة  2-2-5
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 سنة" ( 69 – 19 )"اإلستجابات الهورمونية لتمرينات المطاولة والمقاومة لدى اإلناث باعمار
ةلكوه مهناتةلكهن ي ةة ةلكمتغي لتةمنوا ةمل ةلككا ة لةم ته ة لل ةلك  مل تةلكل ل  

ةلكت ته تي La , GH , IGF1 *  هلةهل  ت ههيلة كاة لة
ةاميتةة(1 همتغي لتةأت  ة.

ة ةلكشف ة ي  ةة(30) ين  ةش م  ةكي ياك  ةثا ةمهاميبةة(69 – 19)مما    ةلك  ةق مهل  ن 
ةنفذتةإف ة. ةمت اهي  ةكملف ةلكثاشت  ةشاك م ة ي ةلكل له  ةتم يلةمطاهك  لقيق ةة(40)ل ةلكمهاميب

شينماةنفذتةلكمهمه  ةلكثاني ةتم يلةمقاهم ةشثا ةمهاميبةةملةلكنشضةلاق  ة،ة(%75)هشالفة
ةتك ل لتة  ةفيلةكانتةلكمهمه  ةلاتي فةكاشط ة. فشتة يناتةلكل ةقش ةلاللسةهش لهةةفش ا ة

ةش  ةمطي ة  ةظو تةنتارجةلكشف ةهههلةزيالفةشتغي تت لجةقي ةلكمتغي لتة،ةهألقيق ةهت ةلة(30)ن
ةم ته ةمهم مهلةلكت ته تي هلةش لةتم ين ةلكمطاهك ةهلكمقاهم ةمقا ن ةشاكمهمه  ةلككاشط ة.

  
 إجراءات البحث : -3
 منهج البحث :  3-1

ةل تتل ةلكشاف ةلكمنوجةلكه ف ةكماسمتهةهةطشي  ةلكشف .
ة
 عينة البحث:  3-2

ةم ةكي ياك  ةلكمما  يل ةمل ة مليه ةشط يق  ةلكشف  ة ين  ةلكت شي ةلتتي ت ةكيي  ةطاب ل
(ة11لا ا ي تق  ةلكت شي ةلك ياكي ةهكيي ةلكت شي ةلك ياكي ةلكم في ةلك لش  ةهتكهنتةلك ين ةملة 

ةمهل فاتة ين ةلكشف .ةشيل(ةي1طاكشآةهلكهله ة ق ة 

                                           

*insoline growth factor 1) IGF1
ة(ة1

 GH     ة(growth hormone)ة
La     ة(lactic acid)  



 …أثر جهد ال هوائي قصوي في مستوى هرمون التستوستيرون  

ة432

 ( 1جدول )ال
 األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االختالف لمواصفات عينة البحث يبين

 يراتالمتغ
ةالوسائل اإلحصائية

ة
 /سمالطول

ة
 /كغمالوزن

ة
 /سنةالعمر

 22.1 72 174.8 س  

0.45 3 1.84 ع 

 2 4.2 7.3 خ

 وسائل جمع البيانات : 3-3
ةل تتل ةلكشاف ةل تتيا لتةهلكقيا اتةكيف ه ة ي ةشياناته.

 
 أدوات البحث:  3-4
ةكهك .ةيا لفةمة300مكما ة ه لسةل تتشا ةلكم تل مكهك (ةكم ا  ة .1
ةياشان ةلكمناأة.ةdetectoهوازةلككت هن ةكقياسةلكهزلةهلكطه .ةنهعة .2
شأق ةةكغ ضةإذكاسة هلةلكمنا   ةكشذ ةأق  ةهولة0,01 ا  ةتهقيتة ياكي ةتقيسةكفلة .3

 .ةزمل

(ةلم يك ةةMini Vidasهوازةقياسةت كيزةمه مهلةلكت ته تي هلة  ةلكل ةلكه يل ةنهعة  .1
ةلكمناأ.

ةشاكلقيق ةياشان ةة2000(ةH-103 nseriesنهعة ةcenterifugeهوازةلكط لةلكم كز ة .5 له ف
ةلكمناأ.

ة(ةياشان ةلكمناأ.ppة303(ةنهعة  spectrophotometerهوازةلكمطيا ة  .1
ةم (.5  ما  (ةمل جةأكمان ةلكمناأ  .7
ةث شسةمايك هشاشيت. .8
ةقطلةطش +ليته ةم ق +   ةه هل. .9

ة.ه  ةم حة ل اتةكيتيي ةلككهري ةكهوازةلكمطيا ةلككهر  .12
ةكتة فصةلككاك يه . .11
ةتيهبةشا تيك ةك يناتةلكل ة+ةتيهبةزهاه ةمتتش  . .12
ةفاكن ةككشطةل ه ةف ل فةلكمفاكي . .13
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 االختبار المستخدم :  3-5
ةه  ةمكهك :ةيا لفة300لتتشا ة

 . ةلكول ةملةل تتشا :قياسةلكقل فةلكامهلري ةلكاكتيكي
 :ةقا .ي ةهلكنواي . ا  ةإيكيشللة(ةمت ،مؤا ةشتطيل22.8مكما ةأهةم ا ةشطه ة ةلالهلت
 ةهين ةلكشللي  ةتط ة نل ةإه  ةلاللس:يق ةلكمتتش  ةلكم ا ل ةلكم ا ل،ي ط  ةإاا ف اا فةتظ 

ة  ةلكتهقيتةكاتتشا ،يؤل ةلك ياك  لكمتتش ( ةلكه  ةلكمكهك ةشيلةتطة12لكشلسةهيشلأ (ةم ف
ة ةشأق  ة    .(ةم فةملةلكه  ةلكمكهك12لكشللي ةهلكنواي ،ي ه ةلكم ا لةلكهقتة كما ة 

ة(43،ة2009،ةلكفياك  
 
 :الفحص الطبي 3-6

،ةكيتأكلةملة ام ةت ةإه لسةلكففصةلكطش ةا  للةلك ين ة لةط ي ةلكطشيبةلكمتتص
 لك ين ةملةأم لضةلكهوازةلكله  ةهلكتنف  ،ةهقاشيي ةإه لسةل تتشا لتةملةقش ةلك ين .

 
 القياسات القبلية:  3-7
 كغم .0 .2 سم والوزن ألقرب 5.0 قياس الطول ألقرب  3-7-1
 قياس نسبة الكالسيوم في الدم الوريدي.  3-7-2

ةط يق ةقياسةن ش ةلككاك يه ة  ةلكل :
 .ةةةml 5)شمقلل ة ةCapital fassoت ة فبةل ةه يل ةملةأ  للةلك ين ةملةثني ةلكم   ة .1

 (ةله فتلقيق .1000(ةلقار ةش     10   ةلكل ةشهوازةلكط لةلكم كز ةكملفة  .2

(ةR1لكل ةلكمف ه ةشهوازةلكط لةلكم كز ةإك ة ة(serum)(ةمايك هكيت ةملة10ت ةإكا  ة  .3
 لككاك يه .ة(Kit)همهةملةمفيه ةلك م ةك لفة

 (ةل ه ةمرهي .37(ةلقار ةشاكفاكن ةشل ه ة 10يمزجةلكمفيه ةهيللةهننتظ   .1

كملفةة(ةهيمزجةأيكاةهيللةهننتظ R1هة ة(serum)(ةملةلكمفيه ةإك ةمزيجةل ةR2ي ة كن .5
 ل ه ةمرهي .ة(37)لقار ة  ةلكفاكن ةشل ه ةف ل فةة(10)

ةلكق ة .1 ةقش  ةهم ةما ةملةل كا   ةلاتي ف ةلكم في  ةلكم في   ي ةهوازةلكمطيا ةةلسفتمث ةمذه
 .ة(spectrophotometer)لككهر ة

نانهميت ةمبةت في ةلكهوازةشاكماسةة(612)نكشطةهوازةلكمطيا ةلككهر ة ي ةطه ةمهه ة .7
 Blankلكمقط ةأهةشنة

                                           
ةلشيننه ةطننبةلكمهتمننب،ة رننيسةلاتفننالةلك  لقنن ةكيطننبةلك ياكنن ة نن ة لرننلة ننييمالةمفمننلة:لكطشيننبةل تت ا نن ة،

ةنينه .
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كمطيا ةلككهر ةهلك ق ةلكناتجةمهةااا ةهوازةلة  ةلكقيم ةلكت ة تظو ةأث ةنقيسةلك ين ةهنق ة .8
 .ة(T)يمث ةلكقيم ة

  تتلل ةق لسفةلكمطيا ة  ةلكم الك ةلآلتي ة:يطش ةشا .9

 

ةكي يناتة(standared)  ق ةقيا  (ةة(S)في ة
ة(72،ة2009،ةلككي  ة12.5لكثاشتة=ة

لة قلةت ةإ  ا ة يناتةملةل ةلكمتتش يلةش لة  زةلاهزلسةأماةقياسةت كيزةلكت ته تي هة
 تتلل ةهوازةمتطه ةكقياسةلك ةأفلةلكمتتش لتةلكمتت   ةهشاة(serum)لك يش ة لةلكشازما

ةة1هشإا ل ةطشيبةلتت اص*ةت كيزةلكوه مهل
 
 التجربة االستطالعية:  3-8

ةيف ةقل ةكتهاهزةما ةلكم ا ليلةهتنفيذةهلهشاتو  أتطاسة نلةة  ةملهكانتةشول ةتوير 
ةكيقياسةهت ةذككةملةتا ةتطشي ةلتنفيذةلكته ش ةلك ري   تتشا ة ةهكيتأكلةملة افي ةلاهوزف

   للةلك ين ة.شاك ةكام ة ي ةلثنيلةملةأ
 
 التجربة الرئيسة:  3-9

(ةهأه يتةلكته ش ةلك ا  ةلكتا   ةملة5ة-3قا ةلكشاف ةشإه لسةل تتشا ةلكمهكحة  ة 
هم ةنفسةمشاا فةة ةت  يضةلك ين ةكهولةل تتشا ةث ةإه لسةلكقيا اتةأكش ليهثة2010تة3ت16يه ة

ةهملةقش ةنفسةلكقارميلةشاكقياسةلكقشي ةه  ةنفسةلكتهقيتةهت ة لكقيا اتةلكقشيي ةهشنفسةلاهوزف
 للةقيا  ةاناتةهم ةنفسةلكقا اتةلكقشيي ةمات هي ةنتارجةلكقيا اتةلكش لي ة  ةل تما فةهمبةلكشي

ة تا ةلكلقيق ةلاهك ةملةل  تافاسةشكمنواة فبةلكل (ةزلةةهتمتةش لةلكهولةمشاا فلكطه ةهلكهة
ةملةتا ةهيهسةلكا بة ي ةك   ةق بةتطةلكنواي ةمويأةكوذلةلكغ ض.

ة
 الوسائل اإلحصائية: 3-11

ةلكف اش  ةلكم يا  -لكه ط ة-ل نف ل  ةهقيم  ةل تتا  ةك ينتيلةكيفة(t)م ام   ه 
ة لكتك يت ،ل ةلآلك ة1999،166 شيل ،ص،كم تشطتيل ةلكفا هب ةشا تتلل  ةلكشيانات ةه هكهت .)

ة.Spssشنظا ة

                                           
ةلكته لهةتفيياتةةم كي ة.ة(Hymatology)إتت اصةةة كهللةتك ةلكهماسةة،ةطشيبة1
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 أسماء فريق العمل المساعد:  3-11

 الواجب اللقب األسم
ةلكففصةلكطش ةطشيبةلتت اصةل.ة لرلة ييمالةمفمل

ةقياسةمه مهلةلكت ته تي هل ةHymatologyةطشيبةإتت اصةل.ة كهللةتك ةلكهماس
ةقياسةقيم ةلككاك يه ةم ا لةشيهكهه ةف يلة .ةشاف ةأفملة  ل ة

ة فبة ين ةلكل ةم ا لةشاف ة .ةشاف ة م ةقيلل ةمفمل
ةلك يط فة ي ةل تتشا ةماه تي ةت شي ة ياكي ة . ةه ا ةمفملة اكح
ةقياسةلكهزلةهلكطه ةطاكبةماه تي ةأفملةيهنسةماة يه

 

 عرض ومناقشة النتائج:  -4
 ( 2جدول )ال

قيم  المحسوبة والمعنوية للفرق في (t)سابية واالنحرافات المعيارية وقيمة يوضح األوساط الح
 التستوستيرون والكالسيوم في الدم بعد جهد الهوائي أقصى .

 المتغيرات
 (t)ةاالختبار البعديةاالختبار القبلي

ةالمحسوبة
ةالمعنوية

ةعةس  ةع ةس  
 *ng.ml  3.954 1.101 6.013 1.906 4.602 0.001التستوستيرون
Ca

+2 10.072 1.565 11.563 1.581 3.237 0.009* 
 10) .( ودرجة حرية )1.812( الجدولية )t<= ، وقيمة ) 0.05معنوي عن مستوى معنوي * 

 

(ةههنهلة ن ه ةم نهين ةمناشيلةلكقيناسةلكقشين ةهلكش نل ة قنلةكاننتةقيمتناة2منلةلكهنله  يتشيلة
ع(ةلكقشي ةشينماةكانتةقيمتناةة َسة،ةةقياسكي ي ةلكتهلك ةة1.101)(ة،ة 3.954ع(ةم ة   َسة،
(ةلكم نهين ة تتشنا ةt ين ةلكتنهلك ةأيكناةكيقيناسةلكش نل ةهكاننتةقيمن ة ة1.906)،ة ة6.013)م ة 

ة.ة0.05) (ةهم ةلق ةملة0.001(ةهقيم ةلكم نهي ةم ة 4.602لكف ه ةكوذلةلكمتغي ةم ة 
شظوننه ةزيننالفة نن ةة(Rommie j. et al,1996)هتتفنن ةمننذهةلكنتننارجةمننبةماته نن ةإكيننهة

%ة82ت كيننزةمه مننهلةلكت ته ننتي هلةش ننلةهوننلةلهلةلاق نن ة ينن ةهوننازةلك نني ةلكمتفنن كةشاننلفة
 شألةلكتما يلةلك نيف ةتثي ةإ تفاعةلكوه مهناتةلكهن ني ...ة(Rowland,2005)لقيق ةةة32هكملفة

 نن ةم ننته ةمه مننهلةة(%10)لكنن ةألةمننناكةزيننالفةقييينن ةفننهلك ةة(.Fahey et, al)يانني ة كمننا
كينننذكه ة ننن ةة(.Progressive exer)لكت ته نننتي هلةتنننا ةتمننن يلةمتنننل جةلكانننلفةفتننن ةل هونننالة

.ه ةيههلةتف ي ةكميكانيز ةزيالفةم ته ةمذلةلكوه مهلةة(Rowland ,2005 ,60)م لف ةلكطفهك ة
أيكنناةإذةيننذك "ةأَلةآكينن ةل  ننتهاش ةة(Rowland,2005) نن ةلكننل ةش ننلةلكهوننلةهمننذلةماأاننا ةلكيننهة

لةلكتف ي لتةلكشايهكههي ة  تفاعةم ته ةمنذلةكوه مهلةلك ت ته تي هلةغي ةم  ه  ةكفلةلآللة...ةهل 
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لكوه منننننهلةكا نننننتهاش ةكي مننننن ةلك كننننني ة ةزلكنننننتةغيننننن ةمؤكنننننلف"ةهككنننننلةقنننننلةيتنننننأث ةل تفننننناعةم نننننته ة
شاكفاك ةلك قيي ةهلكتنظي ةلكف ل  ةتا ة تن فةةtestosterone&estrogine)لكوه مهناتةلكهن ي ة 

.ةةةكمنناةتتفنن ةنتننارجةلكشفنن ةمننبةماته نن ةلكيننهة ة(Rowland ,2005 ,60).ةلكنانناطةلك كنني 
(ةشزيننالفةت كيننزةلككاك ننيه ةش ننلةلكهوننلةلكامننهلر ة قننلةأظونن تةنتننارجةشفثننناةة2221لكننلشا ةهآتنن هلة،

أيكاةزيالفةلككاك يه ة  ةلكل ةلكه يل ةهتزلملةذككةمبةزيالفةم نته ةلكوه منهلةهتتفن ةمنذهةلكنتنارجة
 ينذك ةأَلةإنتناجةلكت ته نتي هلةيكنهلة ن ي اةههقتيناةة(Estrada et.,al.,2003)مبةماته  ةإكينهة

 Estrada).ةة(intracellular calcium)ي ل قننهةزيننالفة نن ةلككاك ننيه ةللتنن ةلكتيينن ةلك كننيي ة

et.,al., 2003 , 3586-3596)كمنناةذكنن ةشننأَلةزيننالفةلكت ته ننتي هلةتننؤل ةلكنن ةزيننالفةكنن ةة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة www.sha.sa/arabic/journal Arabic/issue.htmكيي .لككاك يه ة ش ةغااسةلكتيي ةلك 

(ةأيكنناةههننهلة نن ه ةم نهينن ةمنناةشننيلةلكقينناسةلكقشينن ةهلكش ننل ة2كمنناةيتكننحةمننلةلكهننله ة 
لكقشينن ةشينمنناةةكيقينناس ينن ةلكتننهلك ة1.56)(ة،ة 10.7ع(ةمنن ة   َسة،ةكيكاك ننيه ة قننلةكانننتةقيمتننا

 ينن ةلكتننهلك ةأيكنناةكيقينناسةأكش ننل ةهكانننتةقيمنن ة1.58)،ة 11.58)ع(ةمنن ة كانننتةقيمتنناة َسة،ة
 t  همن ةلقن ةة(0.009(ةهقيمن ةلكم نهين ةمن ة 3.237(ةلكم نهي ة تتشا ةلكف ه ةكونذلةلكمتغين ةمن

لكزيننالفة نن ةت كيننزةلككاك ننيه ةإكنن ةاننلفةلكتمنن يلةهق نن ة تنن فة.ةهي ننزهةلكشافنن ة ننشبةة0.05) مننلة
(لكننن ةأَلةت كينننزةلككاك نننيه ة ننن ةشازمننناةلكنننل ةيننن تشطةشزينننالفةانننلفة1991لهلمنننهةإذةياننني ة لكفهنننا ة،

لكتم يلةهق  ة ت فةلهلمهة  ةلكظ ه ةلكف ل ي ةلك اكي ة ت ه آ(ةأكث ةملةل تشاطهةشزيالفةطنه ة
(ة115،صةة1991ظننن ه ةلكف ل يننن ةلكم تلكننن ة.ة لكفهنننا ة، تننن فةأللسةلكتمننن يلةهقيننن ةانننلتهة ننن ةلك

 كنناة ننلةشننطسة تنن فةت نن يفهةمننلةشازمنناةلكننل ةهشتا نن ةأَلةآكينن ةزهلكننهةمننلةلكننل ةتأتننذةهقتنناةكننيسة
(ةلكننذ ةذكنن ة"أَلةتهمننبةة2221همننذلةماأكله لكننلشا ةهآتنن هل،شاكقيينن ةكط فننهة ننلةط ينن ةلككييتننيل.ة

لكشازمناة ن ةأثنناسةلكهونلةلكامنهلر ةي نز ةإكن ة نل ةةلكمقلل ةلككشي ةملةأيهناتةلككاك يه ةلكفن ة ن 
إمكاني ةتنظي ةتنهلزلةلككاك نيه ةشه ناط ةط فنهة ن ةلكيه يناةكنهلةمنذهةلآلكين ةشطيرن ةهنللة ةتتنا نبة
مبةملفةلكهولةلكشلن ةلكمؤل ةهالته،ةش ةلَلةماةيفل ة  ةمث ةمذهةلكفاك ةمهةلكت لياتةلكمشاا فة

لتةلك نن ي  ةشننيلةلك ظنن ةهلك ننار ةتننا جةلكتاينناةلكتنن ةمننلةاننأنواةهلكيفظينن ةلكتنن ةتننت ةشه نناط ةلكتغينن ة
إَلةل تفناعةأيهنناتة(ةهة327ة،ة2221 لكنلشا ةهآتن هل،ت لك ةأيهناتةلككاك نيه ةلكفن ة ن ةلكشازما".

لكف ة  ةلكل ةمهةتنظي ةأيك ةهقار ة ننلةتن لك ةلكهونلةلكامنهلر ةهلكغن ضةمننهةتفنضةة لككاك يهة
 (329نف ه،ةلكتقيصةلك كي ة لكم ل ةلك اش 

http://www.sha.sa/arabic/journal%20Arabic/issue.htm
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 االستنتاجات والتوصيات : -5
 االستنتاجات  5-1
مناكةزيالفةميفهظ ة  ةم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلة  ةلكل ةشيلةم فيت ةقش ةلكهولة .1

ةلكامهلر ةهش لهةكل ةلك ين ةهك اكحةلكقي ةلكش لي .
هش لهةكل ةمناكةزيالفةميفهظ ة  ةن ش ةلككاك يه ة  ةلكل ةشيلةم فيت ةقش ةلكهولةلكامهلر ة .2

ةلك ين ةهك اكحةلكقي ةلكش لي .
ة
 التوصيات :  5-2
مفاهك ةل  تفالفةتل يشياةه اهياةملةنتارجةلكشف ة  ةلك ميي ةلكتل يشي ةنظ لةاممي ةمه مهلة .1

 لكت ته تي هلة  ةلكشناسةلك كي ة.ةة

 إه لسةشفه ةم تقشيي ة ي ة راتة م ي ةأت  ةهككاةلكهن يلةملةلكذكه ةهل نا . .2

ي ةل  تفالفةملةلكهولةلكشلن ةلكامهلر ةلاق  ة  ة  بةم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلةإمكان .3
 مملةكليهةك  ة  ةإنتاههةشه فهةأفلةلكوه مهناتةلكهن ي ةلكموم ة.

لكشف ة  ةآكي ةلكزيالفةلكمتزلمن ة  ةلككاك يه ةهم ته ةمه مهلةلكت ته تي هلة  ةلكل ة .1
 لكه يل .
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 المصادر
ةيا  .1 ةهليب ة لكتك يت ، ة شل، ةمفمل ةف ل ةلك شيل ، ةل ف اري ة1999يل، ةلكتطشيقات :)

 ةةة        هل تتللماتةلكفا هبة  ةشفه ةلكت شي ةلك ياكي .

(:ةل  تهاش ةلكهظيفي ةهلك كيي ةش لة لهةلكم ا اتة1991لكفها ،ةيا يلةطهةمفملة ي ة  .2
ة ةكيي  ة، ةغي ةمناه ه ةلكته له ةأط هف  ةلكفا ةهلكم تل ة، ة  ةلكهه ةلك ياكي ةلكطهيي  لكت شي 

 هام  ةلكمه  ة،ةلك  ل (.

(:ةأث ةإتتا ةلكالفةملةلك لف ةل يهاشي ةهلكمتتيط ة2229لكفياك ة،ةه ا ةمفملة اكحة  .3
  ةإ تافاسةش ضةلكمتغي لتةلكهظيفي ةهت كيزةفامضةلكيشنيكةة  ةلكل ةكل ة  ش ةتما  ة

ةلك ةكيي  ة، ةمناه ف( ة غي  ةماه تي  ة  اك  ة، ة ةلكاشاب ةلكقل  ةهام  ةكزف ة، ةلا ا ي  ت شي 
 لكمه  ة.

(ة:ةلث ةت لك ةهولة مهلر ة  ةش ضةمتغي لتةلكل ةهش ضةلكمتغي لتة2221لكلشا ةهآت هلة  .1
 لكهظيفي ة،ةمهي ةأشفا ةكيي ةلكت شي ةلا ا ي ،ةلك للة،

ة  .5 ةتاكل ةلكليل، ةكيي ة2228 ال ة  هل، ةلكميك ةهام   ةلكه مان ، ةهلكت كيب ةلكتغذي  :)
   شي ةلكشلني ةه يه ةلكف ك .ةةةةةةةةةةةةلكت شي ،ةق  ةلكت

ة  .1 ةلفمل ةلك ا ةأشه ةلكفتال، ةلكفك ة2222 شل ةلل  ةلك ياك ، ةه ف  ةلك ياك  ةشيهكههيا :)
 لك  ش ،ةلكقام ف،ةم  ة.

ة  .7 ةأيال ةيفي ، ةلكليل ةش ضة2229 مال ة   ةلكن شي  ةلك طهش  ةشتغي  ةلكوهلر  ةلكهول ةتأثي  :)
  ش ةك فةلكقل ،ة  اك ةماه تي ةغي ةمناه ف،ةكيي ةةلكمتغي لتةلكهظيفي ةهلكشايهكيمياري ةكل 
 لكت شي ةلك ياكي ،ةلكمه  ،ةلك  ل .

 (:لكطبةلك ياك ة،ةمطش  ةهام  ةلكمه  ة،ةلك  ل ة.1988قشب، ما  شلةلك فمل  .8

 (:ةلكت شي ةلك في ةكي ياكييل،ةا ك ةناسةكيطشا  ،ةم  .2221مفملة،ة مي  ةتيي ة  .9

(:ةل  تهاشاتةلكف يهكههي ةهلكمه  هكههي ةكهوازة2225 ة ثمالمفملةته ي ةمفملةته ي ،ة .12
ةكيي ة ةمناه ف، ةغي  ةلكته له ةأط هف  ةهش لمما، ةمهلر  ةه  ةمهلر  ةهوليل ةأللس ةقش  لكله لل

 لكت شي ةلك ياكي ،ةهام  ةلكمه  ،ةلك  ل .ة
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