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 وظيفيةالمتغيرات ال تأثير تناول المشروب الرياضي عمى بعض
 لالعبي كرة القدم

 االستاذ الدكتور فالح جعاز شلش

لدكتور  ذ المشارك ا لدكتور األستا ذ المشارك ا   ⃰⃰عدي جاسب حسنعدي جاسب حسناألستا

ازازالسيد احمد فالح جعالسيد احمد فالح جع
⃰ ⃰ 

 
 ممخص البحث:

 Pocari Sweat  ثب فيلضث  تشثفب  التعثفف لمث  الوثفبي بثيا ت ثلبا التثلو بت ثلبا يهدف البحث  للث  
 22  ، تكب ثثثي لي ثثثد البحثثثبائ  تتصثثثللد الشثثثد بعثثثل التتايثثثفاي البأيويثثثد ء  ثثثلو ءداو  هثثثد بثثثد    ثثث لمثثث 

تثثي ت مثثيتهي الثث  ت تثثبلتيا تثثا اللبثث  ت تاثث   لتعثثد حضثثفتبي لمعمثثبي بالتك بلب يثثل بكثثف  ال ثثدي، اللثث  
، بتثثي ال هثثد البثثد   ءداو لوء  ثث لحثثدا التشثثفببلي الفيلضثثيد بال ل يثثد تت ثثلباالتثثلو تتمثثلبيتيا البلثث  تت ثثلبا 

ال هثثد البثثد  ، بقثد تثثي امثتاداي حنتثثد البف ثلتل اوحصثثلئ  لمعمثثبي  ءداوقبثثا ببعثد  بأيويثدقيثل  التتايثثفاي ال
 (.)تحميثثا التاثثليف Analysis of Covariance فثث  التعلل ثثد اوحصثثلئيد ب في ثثد SPSSاال تتلليثثد 

فثثث   0.05ل ثثثد تمثثثتبا  داللثثثد لحصثثثلئيد ( ب ثثثبد فثثثفبي  ايANCOVA) ءأهثثثفي  تثثثلئل تحميثثثا التاثثثليف
 بيا ت تبلت  الدفامد لم يل  البعدي تعنا ال   ب  التشفب . بأيويدتعأي التتايفاي ال

 

 

 

 

 

 

                                     
 مية التربية/ جامعة سوراناستاذ دكنور بقسم التربية الرياضية بك⃰

 جاهعت حضرهوث للعلوم والتكنولوجيا.-أستاذ هشارك بقسن التربيت البدنيت والرياضيت، كليت التربيت/الوكال *

جاهعت البصرة.-تربيت الرياضيت، كليت التربيت الرياضيتفي الدكتوراه فلسفت 
 

 
 

 .الن، هاليزيجاهعت شاه عا-هاجستير علوم رياضيت، كليت العلوم الرياضيت ⃰ ⃰



2 

 

 :المقدمة وأهمية البحث
ءمثثهتي العمثثبي الت بي يثثد فثث  ت ثثبيف التمثثتبيلي الفيلضثثيد ل لعثثل  التاتموثثد ت ثثبفا  تمحبأثثل  المثثيتل فثث  

 ء ثبا بتا   ه العمبي لمي فميبلب يل الفيلضد ال ي اتمعي تأمتث  لتضثي كلفثد  لدبليد،الب بالي البلتبيد با
البحثداي الفيلض  تا االا تل ي دتث  تثا بصثف بتومثيف لالمثت لبلي بالتكيوثلي الحلد ثد تثا  ثفاو  الداو

بتمثثتبا  لالفت ثثلو ب فقهثثل ءمثثلليبهلالت ثثل ل التدفيبيثثد الت وثث   بالتا  ثثد بشثثكا لمتثث  مثثميي بالتثث  تعثثددي ب 
بت هثل لعبثد كثف  ال ثدي التث  يثفتب  تمثتبا اللبيهثل افتبل ثل ب ي ثل   ،الفيلضيد بالوعلليلي اللعل الاللبيا لكا 

فاف فث  الداو بحتا التدفي  بلتميلي التكيف التاتمود ل هن  ال مي بت دفتهل لم  ت لبتثد التعث  باالمثتت
أهثثبف التعثث  بمثثفلد العثثبد   تثثيايف ءصثثب لضثثف بفثث  البقثثي الح (،1، 2005)ضثثبي ،  ثثباا نتثثا التبثثلفا  

لاثد التثثدفي  الفيلضثث ، حيثث  ءا أهثثبف التعث  تشثثكمد فمثثيبلب يد تثث  ف بصثثبف  الث  تفحمثثد االمتشثثولو  تثثل 
 د يحبا دبا تحميا الداو.ممبيد لم  الداو البد   بق

، كتثثل يثثنداد لثثفي بل ثد التثثدفي  فثث  ال ثثب الحثثلف يثثنداد تعثثدا لثثفي الاللبثيا لمثثتامد تثثا الحثثفاف  النائثثد 
بيث دي ف ثد التثلو تثا ال مثي لثا  فيثي العثفي دبا  الالل  ف  التبلفيلي الصد ل ثد افتوثل  حثفاف  ال ثب.

بانا التثثلو فثث  ال مثثي تتثثل يثث دي للثث  لضثثفاف ك يثثف ، ت ثثا مثثفلد التعثث  باو هثثثلد تثثتعبيضثث  للثث  ااثثتالا 
صلبلي الحفاف   .با 

 ثثب ت ثثلبا التشثثثفببلي  واالمتشثثوللعثثبد  الثث  تفحمثثد مثثثفلد ا ءبأهثثبف التعثث   لتثثيايفالبمثثلئا  ء ثثيتثثا ب 
لمثث  الكفبب يثثدفاي بااللكتفبليتثثلي التثث  تثثا شثثل هل اا تتثثد ال مثثي بلل لقثثد  ل تثثلالالفيلضثثيد بالتثث  تحتثثبي 

 لفقل .ل دتل يتصب   ل تلالبتعبل لا التعلدا الت  يامف ل ال مي 

التدفيبيثد  الحتثلاا التو ثبد  تثا  ثفاو تعثبيل المثبائبتا   ثل ت مثي ء تيثد البحث  بثللتعفف لمث  تثي يف 
 هثثد بثثد    ءداوبالصثثد ل ثثد التشثثفب  الفيلضثث   ءبلمثث  بعثثل التتايثثفاي البأيويثثد مثثباو بت ثثلبا التثثلو 

تعثبيل المثبائا التث  يو ثد ل ال مثي حتث   ء تيثد لتعنيثن  ثلد  تحلبلثد لمتيثد ، ب ث  ثبائ  تتصثللد الشثد 
 ثث ه  ء تيثثدحثثلف  ببيثثلا تثثدا  ء ثثباوالت لفمثثد ضثثتا  ءب باا كثثلا ال يشثثعف بثثللع ة بالصثثد ل ثثد التثثدفي 

 .لم  تمتبا الاللبيا بتي يف لالتعمبتلي 

لمثثثث   تي يف ثثثثلبتثثثثدا الفيلضثثثثيد ت ثثثثلبا التشثثثثفببلي بقثثثثد تعثثثثددي البفاي البح يثثثثد التثثثث  ت لبلثثثثي تبضثثثثب  
 فبب يثدفايالكتثي يف تشثفب  التعثفف الث   ((Nassis. et al, 1998د ف ثد  ثدفي دفامث التتايفاي البأيويثد،

لي ثثثد البحثثث  البثثثلل   ء ثثثفيلمثثث   هثثثلن المثثثيف التتحثثثف ،   بيمثثثد تت  عثثثدلتحتثثثا اثثثالا فتثثثفاي لمثث  قثثثدف  ا
. تثي ءيثلي 10ال في حتث  او هثل  لمث   هثلن المثيف التتحثف  لوتثفتيا تاتموتثيا اثالا  ،فيلضييا 9لدد ل 

لثثثد ال ل يثثثد تت ثثثلبا تشثثثفب  تت ثثثلبا التثثثلو بالت تب  البلثثث ت مثثثيي لي ثثثد البحثثث  الثثث  ت تثثثبلتيا، الت تبلثثثد 
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الت تثثبلتيا، فثث  حثثيا  ءداوفثث  نتثا  ثب لثثدي ب ثثبد فثفبي تع بيثثد  لليثث ا تثثل تثي التبصثث ء ثثي، ياالكفبب يثدف 
ال هثد  ءداو ء  ثلو ياالكفبب يثدف كلا   لل  فثفبي تع بيثد ب مثبد ال مبكثبن فث  الثدي، فضثال الث  اا تشثفب  

 أهبف التع . ي افال 

لتثي يفاي الومثثيبلب يد لو ثداا المثبائا لثدا  لشثثئ  كثف  ال ثدي اثالا تبثثلفا  ا (1999) بآاثفباببحث  الهثنا  
مثث د( للثث  فثثفي يا تتكثثلفئيا تثثا الاللبثثيا، 15-13ت فيبيثثد فثث  ال ثثب الحثثلف، بقثثد تثثي ت مثثيي لي ثثد ال لشثثئيا )

 75±  52826بتثثثي لشثثثبائيل  المثثثتلح لفثثثفاد ءحثثثد الوثثثفي يا بلمثثثتهال  التثثثلو اثثثالا فتثثثف  تثثثل بثثثيا الشثثثب يا )
يمتف(. بي تثل لثي يت ثلبا ءفثفاد الوفيثي اياثف ءي كتيثد تثا التثلو. بل ثد تثي قيثل  كثا تثا التمثلفد الت  بلثد تم

اثثثالا الشثثثب يا، بضثثثفبلي ال مثثث ، بت ثثثداف المثثثبائا التو ثثثبد . ءأهثثثفي  تثثثلئل الدفامثثثد ءا ت تثثثب  المثثثبائا 
% تثثا بنا ال مثثي(، ءتثثل 2229) لتثثفا  اثثالا التبثثلفا  1214التو ثثبد  لثثدا ال لشثثئيا الثث يا ت ثثلبلبا التثثلو كثثلا 

% تثا بنا ال مثي(. 2228لتثفا  ) 1204ال لشيا ال يا لثي يت ثلبلبا التثلو فبمث  ت تثب  المثبائا التو ثبد  لثديهي 
ضثثفبد/ي لمت تبلثثد التثثث  امثثتهمكي التثثثلو  173ءتثثل تتبمثث  ضثثثفبلي ال مثث  اثثالا الشثثثب يا فبمثث  حثثثبال  

لو بثيا الشثب يا. االصثد  تثلئل  ث ه الت فبثد تشثثيف ضثفبد/ي لمت تبلثد التث  لثي تمثتهم  التث 170بحثبال  
لل  ءا لدي ت لبا التثلو ء  ثلو ال هثد البثد   فث  ال ثب الحثلف لثدا  لشثئ  كثف  ال ثدي ي ثبد للث  ا اوثلل قثدف  

 .ال مي لم  التعفي ببللتلل  ا اولل ت دف  ال مي لم  تكلفحد االفتول  ف  دف د حفاف  ال مي

التعثثفف لمثث  بعثثل التتايثثفاي الومثثيبلب يد لثثدا اللبثث  التمثثلفلي  للثث  (2001الانف ثث  )بقثثد ت فقثثي 
ال بيمثثد تحثثي تثثي يف  هثثد بثثد    بيثثا التثثد تصثثحب  بت ثثلبا ء ثثبا  تاتموثثد تثثا المثثبائا ءب لثثدي ت لبلهثثل 
االا ءبقلي تاتمود، فضال لا التعثفف لمث  الوثفبي فث  تعثدا ضثفبلي ال مث  كت شثف لكوثلو  ال مث  ل ثد 

بقثثلي التاتموثثد، كل ثي لي ثثد البحثث  تثا اللبثث  الت تاثث  الثب    العفاقثث  بللتمثثلفلي ت ثلبا المثثبائا بثيا ال
بثدبا تثلو بال ل يثد تث  ت ثلبا  البلث ( فيلضييا، قمتي العي د ال  ءفبعد ت لتي  كل ثي 9ال بيمد بلدد ي )

مثت تل    ثثب . ءتثل ء ثي تثثل تثي ايالصثثبديب التثلو بال لل ثد تث  ت ثثلبا تحمثبا الكمكثبن بالفابعثثد تث  ت ثلبا تحمثبا 
ءا لدي ت لبا المبائا لدا ءففاد لي د الت تبلد البلث  لث  ا ثف مثمب  لمث  تعثدا ضثفبلي ال مث  فث  ء  ثلو 
ال هثد البثثد   باثثالا تفحمثثد الفاحثثد، فضثثال الثث  اا لت ثثلبا المثثبائا)التلو بالكمكثثبن( لثثدا ءفثثفاد الت تثثبلتيا 

لتعثثثدا ضثثثفبلي ال مثثث  ء  ثثثلو ال هثثثد البثثثد    ال لل ثثثد بال ل يثثثد تثثثي يف لي ثثثلب  لمحوثثثلأ لمثثث  تعثثثدالي ت اوضثثثد
 بتفحمد االمتشولو ب  ه حللد اي لبيد ف  تي يف المبائا لم  الفيلضييا.

 ب ت ييي تي يف ت لبا احثد التشثفببلي العشثبيد بالتثلو لمث   (Ooi et al,2001بكلا الافل تا دفامد )
ت مثثبا لي ثثد البحثث  د بتثثدفي   يثثد تثثا فاكبثث  الثثدفا لي الثث يا يتتتعثثبا بصثثح تمثثعدءداو فكثثب  الثثدفا لي. 

(، قمتي العي ثد الث  تب ثبلتيا ت تبلثد تت ثلبا التشثفب  العشثب  بالت تبلثد 025±1622) ءلتلف يكل ي 
لمثثث  الدفا ثثثد ال لبتثثثد بشثثثد   او هثثثل  هثثثد بثثثد   حتثثث  تفحمثثثد  ءداوال ل يثثثد التثثثلو، قلتثثثي الت تثثثبلتيا تثثثا 

ال تلئل ا   ال تب ثد فثفبي  ءأهفي(، VO2 Max) البكم ياالمتهال   القص % تا الحد 7129±027
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بتعثدا  البكمث يابيا الت تبلتيا، بي تل كل ي   للث  فثفبي بثيا لتميثد امثتهال   الداوتع بيد ف  نتا 
 ضفبلي ال م  بيا الت تبلتيا.

التعثثثفف لمثثث  تثثثي يف نيثثثلد  التعثثثبيل بللتثثثلو ببللتشثثثفب  لمثثث  بعثثثل الثثث   (2002بي تثثثل مثثثع  احتثثثد )
التعثثفف لمثث  ءفضثثا  ، بكثث ل الفيلضثث  التشثث  لاللبثث  الحثثفافيبالت أثثيي  البلثثلئ  ال مبثث بأثثلئف ال هثثلن 

بالت أثثثثيي  البلثثثثلئ  ال مبثثثث % لمثثثث  تحمثثثثيا بعثثثثل بأثثثثلئف ال هثثثثلن 80%، 40%، 20ال مثثثث  لمتعثثثثبيل 
يحتثبا لمث   فيلضث تعثبيل الولقثد تثا بنا ال مثي بتشثفب   البلحث   ثب اا لليث تل تبصثا  ء ي، الحفافي

 التشثثثث  اللبثثثث  يثثثثد بالكفبب يثثثثدفاي ءفضثثثثا تثثثثا التعثثثثبيل بللتثثثثلو ف ثثثث  ء  ثثثثلو التثثثثدفي  لثثثثدا التثثثثالح التعد
تحمثثا تمثثتبا  فثث نيثثلد  تعثثبيل المثثبائا قبثثا الداو  ب ء ثثف فعثثلا  ، فضثثال لثثاكثثي تشثث ( 20) الفيلضثث 

 .الداو

شثثثثثف  التثثثثثلو التا ل يمثثثثث  اثثثثثالا تثثثثثد  التثثثثثدفي  لمثثثثث  بعثثثثثل الت شثثثثثفاي  تثثثثثي يف (2012بدف  كثثثثثلأي )
 .Testosterone  ،H. growth hormone  ،Total S. protein  ،Sيثد فث  الثدي ت ثا )الكيتلحيب 

albumin ) ( 8التثثلو التا ل يمثث  لعي ثثد تثثا اللبثث  ت تاثث  العثثفاي بللعثثل  ال ثثبا بلثثدد ي ) لل ثثلوتثثي  ل
لثثثثثي يحصثثثثثمبا لمثثثثث  التثثثثثلو  ءيضثثثثل( اللبثثثثثيا 8اللبثثثثيا بت لف ثثثثثد  لثثثثث  تثثثثث  ت تبلثثثثد ضثثثثثلب د تكب ثثثثثد تثثثثثا )

ااتبثثلف قبمث  لمت تثثبلتيا الثث يا يتثثدفبل مثبيتل  ثثي ا ثثفي ااتبثثلف  ل ثثفاوتثثي  ل ، ءشثهفد   ال ثثد التا ل يمث  لتثث
،  Testosteroneفأهثثفي ال تثثلئل لصثثلل  الت تبلثثد الت فيبيثثد فثث  تتايثثفي ) ءشثثهفبعثثدي لهثثي بعثثد  ال ثثد 

H. growth hormoneو ( بب ثثثي فثثث  حثثثدبد العشثثثبائيد لبثثثلق  التتايثثثفاي بامثثثت ت ي الدفامثثثد بثثثلا لمتثثثل
التا ل يم  ا ف باضحل ف  تحميا لنب د الدي بت بف بعل الهفتب ثلي التهتثد فث  االيثل بالب ثلو اثالا 

 .تد  التدفي 

ءا  الدفامثثد الحلليثثد ااتموثثي لثثا الدفامثثلي  يابتثثا اثثالا العثثفل المثثلبي لمدفامثثلي المثثلب د تبثثي ا لمبثثلح 
تاتموثثد  ء ثثبا  تثي يفد تفكثني لمثث  التعثفف لمثث  المثلب د ببيئثثد لي ثد الدفامثثد فضثال  لثثا ءا  الدفامثلي المثثلب 

التثثلو لمثث  بعثثل التتايثثفاي البأيويثثد تحثثي أثثفبف بيئيثثد تاتموثثد ب ثث ا تثثل يتشثثلب  تثث   ءبتثثا التشثثفببلي 
 تثثي يفتت دتثثد فضثثال لثثا لثثدي ت لبلهثثل  لحصثثلئيداا تعأثثي الدفامثثلي لثثي تمثثتادي بمثثلئا  لالالدفامثثد الحلليثثد 
بلمث  الثف ي تثا ءب ث  االاثتالف  ا تثل ا وثفدي بث  الدفامثد قيثد البحث . كتفبليتثلي الثدي ب ثالتشفب  لم  ال

 ث ا بتحديثد التتايثفاي البأيويثد، بحث  التبضثب   ت هثل فث  ااتيثلف يالال ءا  الدفاملي الملب د ءفثلدي البثلح 
 بتحديثد تفا ث  الدفامثد بقيلمثلي البحث ف  تحديثد ااتبثلفاي  يافضال  لا ءا    ه الدفاملي مللدي البلح 

 باالمتولد  ت هل ف  توميف  تلئ هل.
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 إجراءات البحث: 
 امتادي البلح لا الت هل البصو . :منهج البحث

ت تاثث   لتعثثد حضثثفتبي لمعمثثبي بالتك بلب يثثل اللبثث   تكثثبا ت تتثث  البحثث  تثثا :وعينتعع  البحععث مجتمعع 
 ءفثثفادلثثدد  ءصثثب  ببعثثل الاللبثثيا التصثثلبيا ببثث ل    التفتثث اف اللبثثل، تثثي امثثتبعلد حثث 28بالبثلل  لثثدد ي 

 بال ل يثد تت ثلباالتثلو البلث  تت ثلبا تتمثلبيتيا اللبل، تي ت ميتهي بشكا لشبائ  ال  ت تبلتيا  22 العي د
 البح . ت تبلت ( يبيا تباصولي 1)بال دبا  .لحدا التشفببلي الفيلضيد

 

 ( يبين مواصفات مجموعتي البحث.1)جدول 

 تع  
 الداللد

 تمتبا
 الداللد

قيتد ي 
 تمبدالتح

مواصفات  األولىالمجموعة  المجموعة الثانية
تعلتا  العينة

 االلتباو
اال حفاف 
 التعيلفي

البم  
 الحملب 

تعلتا 
 االلتباو

اال حفاف 
 التعيلفي

البم  
 الحملب 

 العمر )سنة( 20.64 924. 023.- 21 87. 423. 952.- 352.  يف تع بي
 الطول )سم( 176.36 6.3 295. 174.82 5.91 420.- 593. 560.  يف تع بي

 الكتمة )كغم( 69.55 5.43 003.- 67.73 4.73 173. 837. 412.  يف تع بي

عتثثف ب ثثبد فثثفبي  اي داللثثد تع بيثثد بثثيا ت تثثبلت  البحثث  فثث  تتايثثفاي اللثثدي ( 1يتضثث  تثثا ال ثثدبا )
،   تمث  التتايثفايفث الت تثبلتيا يشثيف الث  تكثلف  ، تتثل0205تمتبا الداللد اكبف تالكبا  كتمد با بالبال

لمتتايثثثفاي مثثثللود الثثث كف ا حصثثثفي  قثثثيي تعلتثثثا االلتثثثباو لمت تثثثبلتيا بكثثث ل  يتضثثث  تثثثا  اي ال ثثثدبا اا
كمتثثل دا لمثث  ءا الثثدف لي تتثثبن  تبنيعثثل   بيعيثثل   3± بثثيا حيثث  كمتثثل كل ثثي قثثيي تعلتثثا االلتثثباو تثثل 3±بثثيا

 .(178: 1999)التكفيت  بالعبيدي،بلدي ب بد قصبف ف  ااتيلف العي د

 :  المشروب الرياضي

 ء ثثي، مثثعف  حفافيثثد 26يثثبفف تميمتثف ت ثث   Pocari Sweat ،100تثي امثثتاداي تشثثفب  فيلضثث  تثثا  ثب  
 تماثثثثفاي 026تماثثثثفاي ببتلمثثثيبي،  20تماثثثثفاي كللمثثثيبي،  2تماثثثثفاي صثثثبديبي،  49، مثثثكف  ثثثثفاي 627 تكب لتثثث :
 تا يميبي.

 

 التجربة:  إجراء

تثثي قيثثل  التتايثثفاي  ل   Nassis et al.,(1998)بفبتبكثثبالمثث   ثث ه الدفامثثد  بثثر فاوايتثثي االلتتثثلد 
الثدي  الكتفبليتثليل يثل  بمثح  لي ثد دي تثا ت تثبلت  البحث   بي(تا  الثدضث)تعثدا ال ثبل، ال البأيويد
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دقثثثلئي لمثثث   10لتثثثد   لحتثثثلو ءداوبعثثثد ل تثثثي ، قبثثثا ءداو ال هثثثد البثثثد   )ايثثبا الصثثثبديبي، ايثثثبا الببتلمثثثيبي(
 ثثبائ   هثثد بثثد    بثثيداوالتثث  تت ثثلبا التثثلو  البلثث الت تبلثثد  ي، قلتثثTreadmill   هثثلن المثثيف التتحثثف 

 VO2 Max البكمثث يالالمثثتهال   القصثث % تثثا الحثثد 90، 85، 80، 70، 60، 45 تتصثثللد الشثثد 
ي ثبي  الداو باثالا%، 90ل ثد مثفلد  او هثل دقثلئي فث  كثا مثفلد لاليثد البصثبا الث  تفحمثد  ءفب بلتد  
 ءدائثث ي هثث  تثثا  او هثثل ببعثثد بصثثبا الاللثث  الثث  تفحمثثد  ، تبلثثد بت ثثلبا  فلثثلي تثثا التثثلو ثث ه الت ءفثثفاد

ببث و   ءاثفالم هد البد   بي م  لم  مثفيف  بث  ليثتي قيثل  التتايثفاي البأيويثد بمثح  لي ثد الثدي تثف  
ضث  تتبث   اي الت تبلثد ال ل يثد التث  تت ثلبا التشثفب  الفيل ءتثل. ال هد البثد   ءداوالتتبعد قبا  او فاواي
 ءداو ء  ثثلو بلمثثت  لو ت لبلهثثل لمتشثثفب  الفيلضثث  بثثدال تثثا التثثلو البلثث التثث  اتبعتهثثل الت تبلثثد  او ثثفاواي

 ث ا  دف ثد تئبيثد. 9-8لمتل اا التثلو بالتشثفب  الفيلضث  بضثعبا فث   ال ثد بدف ثد حثفاف   .ال هد البد  
بتمتشثو  ابثا مثي ل بكل ثي دف ثد حثثفاف   ال ثفافالت فبثد فث  تفكثن العثالط ال بيعث  بصثث للد  ء فيثيبقثد 

 %.60 مبيد بحدبد دف د تئبيد بالف ببد ال35التاتبف 

 المعالجات اإلحصائية: 

فثثث  التعلل ثثثد  SPSS (Version11,5)تثثثي امثثثتاداي حنتثثثد البف ثثثلتل اوحصثثثلئ  لمعمثثثبي اال تتلليثثثد 
بلمحكثثي لمثث   .(27 ،2008) ثثبد ،)تحميثثا التاثثليف(  Analysis of Covariance اوحصثثلئيد ب في ثثد

 .0205تمتبا داللد  تا لدت  ف  التتايفاي البأيويد افتض  البلح لا اوحصلئيدب بد الوفبي 

 

 عرض ومناقشة النتائج:
باال حفافثلي التعيلفيثد لمتتايثفاي البأيويثد لت تثبلت  البحث  بعثثد  البمثل للتعفف لمث  بثافتثيا البلح ثلا 

 (.2ف   دبا )كتل  تتصللد الشد  بائ   هد بد    ءداو
 

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس البعدي األوساطقيم ( يبين 2) جدول

 مجموعتي البحث.لبعض المتغيرات الوظيفية ل

 المجموعة الثانية
 تناول المشروب

 المجموعة األولى
 المتغيرات الوظيفية تناول الماء

 بم  الحملب ال اال حفاف التعيلفي البم  الحملب  اال حفاف التعيلفي

 )ن/د(معدل النبض 178.73 9.71 171.18 6.57
 )ممم زئبق(االنقباضي الدموي الضغط 195.91 13.75 185.55 10.69
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 )ممم زئبق(االنبساطي الدموي الضغط 78.18 7.83 66.09 7.69
 صوديوم)ممي مول/لتر(ايون ال 142.27 1.74 138.36 2.42
 )ممي مول/لتر(ومايون البوتاسي 4.24 0.32 3.84 0.31

 

 (لو)ت ثلبا التث بلث اليتض  تا ال دبا المثلبي ءا   ثل  فثفبي أل فيثد بثيا تتبمث لي ءفثفاد الت تبلثد 
تتصثثثللد  ثثثبائ   هثثثد بثثثد    ءداو( لثثثبعل التتايثثثفاي البأيويثثثد بعثثثد )ت ثثثلبا التشثثثفب   ل يثثثدبالت تبلثثثد ال

، بيبثيا (ANCOVA)تاثليفتبثليا اليثا دالثد لحصثلئيل تثي امثتاداي تحمبلمتح ي تثا ءا  ث ه الوثفبي الشد ، 
 (  تلئل  ل .3 دبا )

 

 لمقياس البعدي يبين نتائج تحميل تباين التغاير لممتغيرات الوظيفية لمجموعتي البحث (3ل )جدو

المتغيرات 
 الوظيفية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

مستوى 
 الداللة

 معدل النبض

 033. 5.302 299.708 1 299.708 القياس القبلي

 007. 8.961 506.594 1 506.594 المجموعة

   56.532 19 1074.110 الخطأ

    22 675087 الكلي

 الضغط االنقباضي

 480. 519. 80.722 1 80.722 القياس القبلي

 052. 4.309 669.712 1 669.712 المجموعة

     155.417 19 2952.915 الخطأ

       22 803916 الكلي

 الضغط االنبساطي

 839. 043. 2.693 1 2.693 القياس القبلي

 002. 12.747 806.288 1 806.288 المجموعة

     63.255 19 1201.853 الخطأ

       22 116489 الكلي

 ايون الصوديوم

 818. 054. 253. 1 253. القياس القبلي

 001. 17.093 79.594 1 79.594 المجموعة

     4.657 19 88.474 الخطأ

       22 433335 الكلي

 ايون البوتاسيوم

 075. 3.556 314. 1 314. القياس القبلي

 007. 9.290 820. 1 820. المجموعة

     088. 19 1.677 الخطأ

       22 361.3 الكلي

 

ت تثثبلت  ل 0205 حصثثلئيد ل ثثد تمثثتبا الداللثثد( للثث  ب ثثبد ء ثثف  ي داللثثد ل3تشثثيف ال تثثلئل فثث  ال ثثدبا )
البحثثثث  حمثثثث   ثثثثب  التشثثثثفب  التت ثثثثلبا ل تيثثثث  التتايثثثثفاي البأيويثثثثد قيثثثثد البحثثثث  تللثثثثدا تتايثثثثف الضثثثثا  
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 ت تثثثثبلت  البحثثثث  لمتتايثثثثفاي البأيويثثثثدتحميثثثثا التاثثثثليف ل ، حيثثثث  بماثثثثي قثثثثيي )ف( ال لت ثثثثد تثثثثااال  بثثثثلل
، 02001، 02002، 02052، 02007اللثثثثثد )( ببتمثثثثثتبا د92290، 172093، 122747، 42309، 82961)

ل تيثثث  التتايثثثفاي  (0205ب ثثث ه ال ثثثيي  اي داللثثثد لحصثثلئيد ل ثثثد تمثثثتبا داللثثثد )بحمثث  التفتيثثث ، ( 02007
ب ث  قيتثد ليمثي  اي داللثد  (02052)داللد البأيويد تللدا تتايف الضا  اال  بلض  بال ي كلا بتمتبا 

التشثفب   ت ثلبا التثلو بت ثلبا اي داللد لحصثلئيد بثيا  ففبي ءي اا   ل  ،(0205لحصلئيد ل د تمتبا )
 هثد بثد    ءداو ء  ثلو تللثدا تتايثف الضثا  اال  بثللالفيلض  لم   تيث  التتايثفاي البأيويثد قيثد البحث  

    بائ  تتصللد الشد  لدا لي د البح .

عدلثثد ل ثثيي بلتعففثثد لصثثلل  ءي تثثا ت تثثبلت  البحثث  تعثثنا الوثثفبي، تثثي حمثثل  التتبمثث لي الحمثثلبيد الت
( 4ا ال ثثدبا )يبثث هثثد بثثد   تتصثثللد الشثثد ، حيثث  ي ءداوبعثثد  اوحصثثلئيدالتتايثثفاي البأيويثثد  اي الداللثثد 

   ه التتبم لي.
 

 يبين قيم المتوسطات المعدلة لممتغيرات الوظيفية (4) جدول
 متصاعد الشدة هوائي جهد بدني أداءبعد 

 المتغيرات الوظيفية
 المتوسط البعدي المعّدل

 لمجموعة األولىا
 تناول الماء

 المجموعة الثانية
 تناول المشروب

 169.855 180.054 معدل النبض

 66.079 78.194 الضغط االنبساطي

 138.331 142.305 ايون الصوديوم

 3.843 4.230 ايون البوتاسيوم

 

 ءداولبا التثلو( بعثد )ت ث البلث لمتتايثفاي البأيويثد لمت تبلثد  دالتعّدلث لي( ءا التتبمث 4بيا ال ثدبا )بي
)ت ثلبا التشثفب  الفيلضث (، ب ث ا  الت تبلثد ال ل يثد ليتتبمث  كل ثي اكبثف تثاد   تتصثللد الشثد   هد بث

 .)ت لبا التشفب  الفيلض ( يبض  ءا الوفبي لصلل  الت تبلد ال ل يد

يثثف  فثث  ءا تعثثبيل المثثبائا التو ثثبد  فثث  العثثفي يمثثل ي بدف ثثد كب الثث  بيعثثنب البلح ثثلا مثثب   ثث ه الوثثفبي
بكثثف  ال ثثدي  التحلفأثثد لمثث  االمثثت فاف الثثداام  لم مثثي، بكثث ل  تمثثتبا الداو ء  ثثلو التثثدفيبلي ءب الت لفمثثلي

حثثثدب  دف ثثثد بمثثثي د تثثثا  بقثثثد ا بثثثي لمتيثثثل ءادقي ثثثد،  120الثثث   90 يمثثد فتثثثف  التبثثثلفا  التثثث  قثثثد تمثثثتافي 
 مثثي الدااميثثد ب ثث ا  ثثلتل لثثا % تثثا بنا ال مثثي( يثث دي للثث  افتوثثل  دف ثثد حثثفاف  ال2-1)ف ثثد تثثا  ال وثثلف
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ا اولل تدفي الدي لل  ال مد تتل ي تل ل   لثدي قثدف  ال مثي بتثا  ثي حثدب  او هثلد التبكثف بنيثلد  ا ثف 
 ءدا، بيثثفا البلح ثثلا اا ت ثثلبا التشثثفب  الفيلضثث  (411، 1984)لالبي بلبثثد الوتثثلح، اوصثثلبد الحفافيثثد

 لميث  ءكثدلحوثلأ لمث  الت أثيي الحثفافي لم مثي ب ث ا تثل ال  الحثد تثا ال وثلف بافتوثل  دف ثد حثفاف  ال مثي با
لوتثفاي  بيمثد بتبثلفا   الداو( اا ت ثلبا التشثفب  الفيلضث  اثالا Sergej & Sanja,2002,48) كثا تثا

 أهبف التع . تيايفكف  ال دي يعتا لم  

د  تعثثدا ب  ثثل  لالقثثد  فديثثد تثثل بثثيا شثثد  ال هثثد البثثد   بتعثثدا ال ثثبل، فلل هثثد البثثد   يثث دي الثث  نيثثل
)الثدبفي بلبثد   بللضثا  الثدتبي اال  بلضث  بي ثتل لثا  لث  نيثلد الثدف  ال مبث  ال ثبل بقثد يث دي الث  نيثلد 

ال يبيثد ) الع ثد لمث   دب فتب يث دتثا تثي يفاي لصثبي  لت ثدفضال لا  ل  اا النيلد   ،(65، 1981التم ، 
بمثب  تثي يف احثد لباتمث ، بيثنداد الضثا   الثدف  ال مبث ببللتثلل  ناد  تعثدا ال ثبل( بالتث  نادي تثا ال ي يد

 دب ثثث ه تثثثيت  تحثثثي تثثثي يفاي لصثثثبي الثثثدف  ال مبثثث فثثث   الحلصثثثمد النيثثثلد اال  بلضثثث  لمثثثدي نيثثثلد  ا يثثث  تثثث  
د العلتمثلتبم  البللئ  ال ي يحد  ف  الشثفي لي بالعضثالي   تي د الت لبتدفضال لا ا اولل  دبكيتيلئي

العباتثثثثا  لحثثثثدالنب ثثثثد الثثثثدي  ثثثث   الثثث  اا (3، 2011 )حمثثثثا، ءشثثثثلفبقثثثثد (. 469، 1987)لثثثداي بح ثثثثل، 
تحثثد  ت لبتثثد مثثفيلا الثثدي  تي ثثد لالحتكثثل  بثثيا الثثدي ببثثيا  ثثداف حيثث  ت لبتثثد مثثفيلا الثثدي  لمثث   التثث  ف 

اا تكثبا  ءدافهث ا  ،البليد الدتبيد التثلف بهثل بكمتثل نادي دف ثد االحتكثل  كمتثل نادي ت لبتثد مثفيلا الثدي
، لمث  لنب ثد الثثدي ا ثفبعثد ال هثد تثا ت تبلث  التثلو ب لث  لا التشثفب  ت تبلث  التشثفب  اقثا ضثا ل 

تعثثدا ال ثبل لت تبلثثد التشثفب  كثثلا  اقثا تتثثل  ثب لميثث  لت تبلثد التثثلو بعثثد اا  للث ب تمثث   ءدابالث ي 
   تتصللد الشد . بائ   هد بد    ءداو

ال هثثد  ئهثثياءدبعثثد  بلمثث  الثثف ي تثثا لثثدي ب ثثبد فثثفبي تع بيثثد بثثيا الت تثثبلتيا لمثث  الضثثا  اال  بلضثث 
تثثا  ءك ثثف الضثثا  الثثدتبي اال  بلضثث  لمثث  تثثي يفهاا  ثث ا ال هثثد كثثلا  لالالتتصثثللد الشثثد ، الهثثبائ  البثثد   

 ءداو ء  ثثثلول فيثثلا الثثثدي  البللئيثثثد الت لبتثثدلثثا ا اوثثثلل  بال لت ثثثد الضثثا  الثثثدتبي اال بمثثل  تثثي يفه لمثثث  
 ,Larry) العلتمثديحثد  فث  الشثفي لي بالعضثالي  لثا التبمث  البلثلئ  الث ي بال لت ثد الفيلضيدالتتفي لي 

لت تبلثثثث   بالصثثثثد الضثثثثا  الثثثثدتبي اال بمثثثثل  اا   ثثثثل  ا اوثثثثلل بتمثثثثتبا  يالحثثثثأ. ب (106 ,1981
بت شفا حثبا ا ثف التشثفب  لمث  قلبميث  لضثم  ال مث  تثا  بأيويد  اا   ا اال اولل يعد تين  ل التشفب  

 .ف  ال مب الدف   نيلد ت   التحي يد ت ميا الت لبتداالا 

كل ثثي بمثثثب  ت ويثثث  الحتثثثا  Naالصثثثبديبي  لتفكيثثثن ال ويوثثد النيثثثلد اا الوثثثفي الحثثلد  فثثث  بيثثفا البلح ثثثلا 
بكثث ل  فثث  لتميثثلي العثثفي ببللتثثلل  ناد تثثا  ديضثثيلفثث  العتميثثلي ا نيثثلد البثثد   بشثثدت  بتدتثث  التثث  مثثببي 

با يبثثثلي  دتثثثا الاثثثدد العفقيثثث  شثثثل   فتثثثبا الدمثثثيتفبا للثثث بيعكثثث  تفكيثثثن الصثثثبديبي بنيلدتثثث   Naتفكيثثثن 
شثد   بنيثلد  تتعم ثد Na الصثبديبي اا نيثلد  تفكيثن (Wilkerson, et. al 1982, 1535)د بي كث .الكميثد

 .دالبد يث الميلقثدبافتوثل   الحيبيثد ال هثن بمثالت   االلتيلديثد الحفافيثدف  حلل  الأثفبف دبات   بفتف التتفيا 
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ا تثا افتوثل  تمثتب  ءك ثفكل ثي  شثفب لت تبلث  الت  Na ديبيالصثب  اا افتوثل  تمثتبا للث يعكث   ب  ا تثل
بلتميثثلي العثثفي لثثدا ت تبلثث  التثثلو  اليضثثيدالعتميثثلي  نيثثلد ب لثث  بمثثب   لولت تبلثث  التثث Na الصثبديبي

 .ب  ا ا ف بدبفه لم  تده دباي الحتا البد  

ضثثثتا الحثثثثدبد  دقعثثثبا ء هثثثل لالالحتثثثا البثثثد    ءداوبعثثثثد  Kلمثثث  الثثثف ي تثثثا افتوثثثل  تمثثثتبا الببتلمثثثيبي ب 
تثثا اثثالا امثثت لبتهي لمحتثثا البثثد   بتكثثيوهي فثث   فمثثيبلب يدلي ثث  البحثث  قلبميثث   ءأهثثفيبلميثث   ال بيعيثثد
 ال مبيثثد العضثميد الليثثلف امثت لف  للثث  ءداتتثل  ال بيعيثثدضثثتا حثدبده  K الببتلمثيبي لمث  تفكيثثن التحلفأثد
ينيثثثثد تثثثثا العتميثثثثلي   بيمثثثثد بلوتثثثثف بثثثثد   الحتثثثثا ال ءداوت مثثثث ي تثثثث  العتثثثثا البثثثثد  . اا  فمثثثثيبلب يدبصثثثثبفه 
 لمثثثث  تفكيثثثثن التحلفأثثثثد ءبافتوللثثثثل ءب تمثثثثبب  ا اولضثثثثل  العضثثثثميد الليثثثثلف حثثثثفاف بيففثثثث  دف ثثثث   اليضثثثثيد
 البد يثثد ل حتثثلالميثث  بتمثثتبا التكيثثف  لمتحلفأثثد دالتمثث بل ال هثثن مثثالت   للثث ب ثث ا يعثثبد  K الببتلمثثيبي
 لث  لتمثل تد  لاب بد ففبي بيا الت تثبلتيا بيومثف البلح ثب  ا بللتلل  يعك  تا ، (78، 2001)تممي، 
لت تبلثد التثلو بشثكا اكبثف تثا تمثل تت  فث  اتتصثلد  Na الصثبديبي فث  اتتصثلد الدمثيتفبا فتبا 

 ء  ثلو ال هثن اا تكيثف  للث بل ل  مثل ي فث   ثفح قمثي كبيثف ت ث  اثلفط ال مثي ب ث ا يبضث   Kالببتلميبي 
ب ث ا يتوثي تث  تثل  . ثب لميث  لت تبلثد التشثفب  و ليمي بشثكا يثباني تثلالحتا البد   لت تبلد التل ءداو
( الثث  اا ت ثثلبا التثثلو ال يعتبثثف التشثثفب  الت ثثلل  لتعثثبيل المثثبائا التو ثثبد  فثث  2006) شثثحلت  لليثث  ءشثثلف

 بعل الت حالي ت ا الصبديبي بالببتلميبي. ءبالعفي  أفا لعدي احتبائ  لم  الكفبب يدفاي 

توجععد فععروق ذات داللععة إحصععائية فععي بعععض  هععل والمتضععمن بحععثالتسععا ل عمععى  وبهععذا تمععت اإلجابععة
جهععد بععدني هععوائي متصععاعد الشععدة لععدى عينععة البحععث تعععزى الععى نععوع  أداء أثنععاءالمتغيععرات الوظيفيععة 

 المشروب؟

 

 

 

 

 

 

 :االستنتاجات

ضثا  الثدتبي    الهبائ  تتصللد الشد  احد  تايفاي ف  قثيي تتايثفاي تعثدا ال ثبل بالداا ال هد الب
 الدي الصبديبي بالببتلميبي ت لف د ببقي الفاحد. بالكتفبليتلي
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 بالكتفبليتثثليتتايثثف تعثثدا ال ثثبل بالضثثا  الثثدتبي اال  بلضثث  د فثثفبي  اي داللثثد لحصثثلئيد فثث  ب ب ثث
بلصثلل  الت تبلثد التث  تت ثلبا   هثد بثد    ثبائ  تتصثللد الشثد  ءداو ء  ثلو الدي الصبديبي بالببتلميبي

 الفيلض .التشفب  

 هثثثد بثثثد    ءداو ء  ثثثلو تتايثثثف الضثثثا  الثثثدتبي اال بمثثثل  فثثثفبي  اي داللثثثد لحصثثثلئيد فثثث   لثثثدي ب ثثثبد
 بيا الت تبلد الت  تت لبا التلو بالت تبلد الت  تت لبا التشفب  الفيلض .  بائ  تتصللد الشد 

 

 :توصياتال
ب لث   ،تهلفيثد با  يثد ب ومثيد با   بد يد ب ليشتا  تاليفتحميا ال لممب ضفبف  التبم  ف  امتاداي 

 تا التتايفاي التصلحبد. لحصلئيلاكتشلف االاتالف بيا الت تبللي ت  التامد ل  لح  ف  

  بكثف  ال ثدي لمتحلفأثد ا التبثلف  بءببعثد التثدفي   بء  ثلواو تتلي بنيلد  تعبيل مبائا ال مثي الدااميثد قبثا 
 التبانا التلئ  لم مي. لم 

الدفامثثد لتثثثدفب  كثثف  ال ثثثدي، بلتثثثا ت ثثا  ثثث ه الدفامثثلي التثثث  تففثث  تثثثا كوثثثلو  االمثثتولد  تثثثا  تثثلئل  ثثث ه 
 .بأيويدالالل  البد يد بالتهلفيد بال

الثثدي لاللبثثث  كثثف  ال ثثثدي لتثثل تع يثثث  تثثثا  بالكتفبليتثثثليالوحبصثثثلي التاتبفيثثد لمتتايثثثفاي البأيويثثد  ل ثثفاو
 ت شفاي بتعمبتلي تويد  ل د بض  الت ل ل التدفيبيد.

التشثثفببلي  تثثي يفبتعففثثد  ءاثثفا بي يثثد تشثثلبهد لمثث  فئثثلي لتفيثثد بالعثثل  فيلضثثيد بحثثب  ت ل ثثفاو .1
 لم  ال باح  البد يد بالتهلفيد. الفيلضيد

بثثثلاتالف  ءاثثفابتتايثثفاي بأيويثثثد  ءاثثثفاد فيلضثثيتشثثثفببلي  تتعلتثثثا تثث  يدتمثثت بم فامثثثليد فاول ثث .2
 .يدبالف ببد ال مب فافيدالح يئدالب

 

 

 

 

 العربية واألجنبية: المراج 
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 البلثثلئ  ال مبثث تثثي يف نيثثلد  تعثثبيل المثثبائا لمثث  بعثثل بأثثلئف ال هثثلن (: 2002) ءحتثثد،  شثثلي مثثيد -
 التشثثثث  اللبثثثث كرمثثثثتفاتي يد لتثثثثيايف التعثثثث  بلالقتثثثث  بتمثثثثتبا او  ثثثثلن لثثثثدا  الحثثثثفافيبالت أثثثثيي 
 . لتعد حمباا -كميد التفبيد الفيلضيد لمب يا بلل ل ف  ه،دكتبفا  ء فبحد، الفيلض 

الت بي ثثلي اوحصثثلئيد فثث  بحثثب  التفبيثثد  (:1999يثث  يلمثثيا بالعبيثثدي، حمثثا تحتثثد لبثثد)التكفيتثث ، بد -
 ، داف الكت  لم بللد بال شف ف   لتعد التبصا.الفيلضيد

 لاللبث  ال مث  ت ثبف كوثلو  لمث  المبائا بعل ت لبا (: تي يف2001نلبا) التيف لبد الانف  ، ءيتلا -

 ال ل  . العدد الت مد العلشف، ،الفيلضيد التفبيد ت مدال بيمد،  التملفلي

 ت بعد بناف  التعميي العلل ، التبصا. ،دالومم (: 1981)  لفيبلبد التم ، قي  الدبفي،  -

(: التثثي يفاي الومثثيبلب يد لو ثثداا المثثبائا لثثدا  لشثثئ  كثثف  ال ثثدي 1999) بآاثثفباالهثثنا ،  ثثنا  بثثا تحتثثد  -
 .لم   الفيلض  الدبفيد المعبديدء  لو ال هد البد   ف  ال ب الحلف، 

 .1، داف بائا لم شف، الفدا،  SPSSالتحميا اوحصلئ  التت دي بلمتاداي (: 2008 بد ، تحوبأ ) -

الثثثدكتبف حمثثثيا  المثثثتل تبقثثث  ، ال هثثثد البثثثد   بدي لتيكيثثثد  فيثثثلا الثثثدي (:2011) لثثثدي  لمثثث حمثثثا،  -
 ، شثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثبكد التعمبتثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلي العللتيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثد لمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفاب تثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثفداا

02.pdf-http://www.husseinmardan.com/DrUday 

قمثثي التفبيثثد البد يثثد بلمثثبي  الفيلضثث ، بالداوالتشثثفببلي الفيلضثثيد  (:2006شثثحلت ، لثثلدا حمتثث  لمثث ) -
تماصثثثلي بحثثثب   ثثثدب  لمثثثبي الفيلضثثثد بدبف ثثثل فثثث  الحفكثثثد، كميثثثد التفبيثثثد  لتعثثثد التمثثث  مثثثعبد، 

 .ءيمبا 19-17يلض  االا الوتف  تا اال  لن الف 

(: تثثثثي يف حتثثثثا التبثثثثلفا  لمثثثث  تمثثثثتبا تفكيثثثثن بعثثثثل ءتثثثثالح الثثثثدي بالحثثثثد القصثثثث  2005ضثثثثبي ، ءحتثثثثد) -
،  لتعثد  الت مثد العمتيثد بكميثد التفبيثد الفيلضثيد بببفمثعيدالمتهال  الكم يا ل لشئ كفا ال دي، 

 ق ل  المبي ، العدد الحلدي لشف.

 .1،طالتبصا، لم بللد الكت  داف ،الومم د لمي (:1987) شتعبا ف اد بح ل، حما تحيمالداي،  -

، ال ثل ف  ، داف الوكثف فمثيبلب يل التثدفي  الفيلضث (: 1984لالبي، تحتد حما بلبد الوتلح، ءبثب العثال) -
 العفب .

شثثثثف  التثثثثلو التتاثثثث   اثثثثالا التثثثثدفي  لمثثثث  بعثثثثل التتايثثثثفاي  تثثثثي يفاي(: 2012كثثثثلأي، تحتثثثثد  ثثثثباد) -
الفابث  بالعشثفبا، العثدد  الت مثد  لتعد باثداد، ،ت مد كميد التفبيد الفيلضيد يد ف  الدي،البليبكيتيلئ

 .البا

http://www.husseinmardan.com/DrUday-02.pdf
http://www.husseinmardan.com/DrUday-02.pdf
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ا ثثثف الحتثثثا البثثثد   لمثثث  بعثثثل التتايثثثفاي الومثثثيبلب يد ل هثثثلن الثثثدبفاا (: 2001تمثثثمي، لتثثثلف  لمثثثي ) -
د كميثثث –دكتثثثبفاه،  لتعثثثد البصثثثف   ء فبحثثثدبالكتفبليتثثثلي الثثثدي بلالقتهثثثل ب يلمثثثلي لضثثثمد ال مثثث ، 
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