
 
 

 "العالقة بني تغريمعدل ضربات القلب و بعض الوظائف اخلاصة 
 بالرئتني عند العيب كرة اليد"
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 ) ملخص البحث (
عرف علي العالقة بين معدل التغير في إيقاع ضربات القلب وبين  هدفت هذه الدراسة إلي الت 

إستخدم الباحثون المنهج الوصفي لمناسبته ، و  بعض الوظائف الخاصة بالرئتين عند العبي كرة اليد 
( العب من الالعبين المحترفين   16) ، تم تنفيذ هذه الدراسة علي عينة مكونة من لطبيعة الدراسة 

م وتم إجراء القياسات علي عينة البحث يوم األحد الموافق 2017/ 2016يران موسم  لكرة اليد بنادي الط
م ، بإستخدام جهاز قياس الوظائف الرئوية ولقياس تغير معدل ضربات القلب ، وتم 2016/ 10/ 16

وكانت أهم   إستخدام جهاز رسام القلب بالمجهود وتم إستخدام أيضا برنامج كوبيوس لتحليل النتائج
تية في ضوء إجراءات وعينة الدراسة وطرق التحليل اآل ستنتاجات إلى اإل الباحثانوصل ت النتائج أن

 تية:حصائي اآل اإل
يقاع القلب والممثل في معدل ضخ إرتباط واضح بين الوظائف الرئوية ومعدل التغير في إهناك  -1

 ندفاع فيض الهواء.إذين األيسر إلى البطين األيسر و الدم من األ
 رق بين الفترات الموجية الطبيعية والفترات الموجية لالعب كرة اليد في حدود ثابتة. متوسط الف -2
ثناء الشهيق والزفير من جهة وبين  أرتباط بين الفرق في تغير معدل ضربات القلب إهناك أيضا  - 3

 (.0.535الفرق في الفترات الموجية عند مستوى داللة )
رتباط بين الوظائف الرئوية وقوة النظام العصبي للقلب وبين القوة  إن هناك أ ال يوجد داللة على  - 4

 العامة لقوة وضعف النبضات القلبية. 
نحراف المعياري لمربع متوسط الفروق بين الفترات الموجية  رتباط بين الوظائف الرئوية واإل إال يوجد    -5

 وبين مربع الفروق بين الفترات الموجية المتتالية. 
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