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o السيد صالح السيد أمحد 
 ) ملخص البحث  (

له أهمية في مجال    Heart Rate Variability ( HRV)ن التغير في إيقاعات القلب إ

 المصاحبة للتدريب قصير المدى وطويل للقلب  فى تقييم التغيرات الذاتية العصبية  و  ،الرياضي والتدريب  
علي درجة الخصوص ومن خالله يمكن   والتنافـسياالترويحي مجال الرياضي المن المدى فى كل 

وهو    ،  (Cumulative Power)  للجهاز العصبي للقلب عة  والقوة المجم  التدريب الزائد مظاهر  التعرف على  
من األنشطة    كرة اليد تعتبر رياضة  و ،    لمحصلة النشاط العصبي للقلب ومؤشر للكفائة الوظيفية له   دالله

كبيرا  في السنوات األخيرة لما تتميز به من   اهتماما  التي تتميز بطابع خاص حيث شهدت هذه اللعبة 
أوليمبيا ، عالميا ،  )مركزا  متقدما  بين األلعاب التي يتنافس عليها  حتلت إعنصري التشويق واإلثارة، فلقد 

حيث تطورت تطورا  كبيرا  وسريعا  منذ نشأتها حتى يومنا هذا من الناحية الفنية، القانونية  ( دوليا ، محليا  
 أن يتطلب هذا التطور تطورا  مماثال  في التخطيط العلمي في مجال التدريب الرياضي. ىومن الطبيع 

أهمية التصدي لدراسة التعرف بطريقة علمية علي تأثر القوة المجمعة   الباحث  مما سبق فقد رأي
بأقصي حمل بدني يتعرض له الالعب من خالل مروره   (Cumulative Power) للجهاز العصبي للقلب 

كرة  ل الدرجة األولي األقصي ( لدي عينة من العبي  –العتبة  – بشدات وأحمال بدنية مختلفة ) الراحة 
 العالقة بين حمل بدني أقصي والقوة المجمعةالتعرف على إلي   الدراسة ت هدف،  اليد دوري المحترفين

(Cumulative Power ) للجهاز العصبي للقلب والقوة الكلية للذبذبات المنخفضة والمرتفعة للقلب  

(Total Power )   ه مع طبيعة الدراس هلتمشيلوصفي المنهج ا الباحثستخدم إ،  كرة اليد لدى العبي
( العب من العبي الدرجة األولي بدوري  16عينة البحث لعدد ) تم إختيار، واألهداف الموضوعة له 

هناك إرتباط دال بين القوة المجمعة للجهاز أن وكانت أهم النتائج  المحترفين لكرة اليد بنادي الطيران
، وكما وجد العصبي للقلب ومعدل التهوية الرئوية في الدقيقة وصل إليها الالعب في أقصي حمل بدني  

لب وباقي متغيرات المجهود ال توجد داللة بين القوة الكلية للذبذبات المرتفعة والمنخفضة للق الباحث
 – HR – VO2 – O2 Pouts )نتائج قياسات المجهود البدني لالعبين  ، وأيضآ وجد الباحث أن  البدني

VCO2 - VE )  في المستوي الجيد والطبيعي لهم . 
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