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Abstract   Keywords 
البس الجزء االول والملمس لجسم االنسان لذلك تعتبر صناعة المالبس من الصناعات الھامة نظرا تعتبر الم 

الرتباطھا بجسم االنسان، وتتناول الدراسة ابتكار مالبس حراریة إلكترونیة لإلحماء لبیان تأثیرھا على بعض 
لمیة للریاضین وخاصة  لالعبى المتغیرات الفسیولوجیة للریاضین . تعرض ھذه الورقة البحثیة ایجاد حلول ع

األلعاب الفردیة مثل المالكمة . تم تقدیم بدلة ریاضیة إلكترونیة لإلحماء للمساعدة على تقلیل وقت االستعداد لبدء 
المباراة مع االحتفاظ بالقوة البدنیة وتقلیل االجھاد على الریاضین، حیث تعمل بعض المتغیرات الفسیولوجیة مثل 

ة الجسم وزیادة مطاطیة العضالت ) تغیرات وظیفیة وكیمیائیة ألجسام الریاضین وذلك ارتفاع درجة حرار
إلطالق الطاقة الالزمة للعمل العضلى. تختلف فترة اداء االحماء نظرا الختالف درجات الحرارة ففي فصل 

من اشكال استنفاذ الشتاء ومع برودة الطقس تطول فترة االحماء نسبیا مقارنة بالصیف ، االمر الذي یعتبر شكل 
) قبل البدء فى التدریب والمنافسة . تظھر مشكلة البحث كیفیة ابتكار مالبس حراریة إلكترونیة ATPالطاقة (

تساعد فى وصول المالكم إلى درجة االستعداد قبل المباراة وذلك من خالل ارتفاع درجة حرارة الجسم دون تراكم 
للحصول على نتائج البحث من خالل اجراء زیارات االحصائى SPSS ستخدم  البحث برنامج  حمض الالكتیك. ا

میدانیة وتجربة عینة البحث من المالبس الحراریة اإللكترونیة على عینات البحث من الریاضین  وتم األجابة على  
  فروض وأھداف البحث من خالل مناقشة النتائج .

 المالبس اإللكترونیة    
Electronic  Clothing 

 االحماء  
Warm-Up 

 المتغیرات الفسیولوجیة 
Physiological Variables 
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:Introduction  
یشھد العالم االن ثورة ھائلة في التكنولوجیا والتقدم العلمي الواسع 

فى صناعة المالبس الریاضیة الذكیة حیث تعتبر السرعة  ,وخاصة
التكنولوجیة النتاج مالبس تفاعلیة تتناسب مع االداء الوظیفى 
المطلوب أحد  اسباب  التنافس بین الدول  الذى یرتكز أساسا على 
القدرات واالمكانات العلمیة والتكنولوجیة . ان صناعة المالبس 

وجیا مما كان لھ االثر اإلیجابي في نالت  الحظ الوافر من التكنول
العدید من المجاالت ، كما ساھمت تكنولوجیا صناعة المالبس في 
جعل حیاة اإلنسان أكثر سھولة وساعدتھ في تحقیق أھدافھ فى كافة 

   المجاالت .
یلعب االحماء الریاضي للمالكمین قبل المنافسة أو التدریب دورا 

ً في إحداث العدید من التغیرا ت الفسیولوجیة (ارتفاع درجة ھاما
حرارة الجسم ، زیادة مطاطیة العضالت) وتشمل تغیرات وظیفیة 
أو كیمیائیة ألجھزة الجسم المختلفة إلطالق الطاقة الالزمة للعمل 
العضلي إذ یتوقف تقدم المستوى الریاضي للفرد على مدى ایجابیة 

م تلك التغیرات الكیمیائیة وبما یحقق التكیف ألجھزة الجس
وأعضائھ لكي تواجھ التعب الناجم عن التدریب والمنافسة ، 
وتختلف فترة اداء االحماء نظرا الختالف درجات الحرارة ففي 
فصل الشتاء ومع برودة الطقس تطول فترة االحماء نسبیا مقارنة 
بالصیف ، كما أنھ إذا طالت فترة االحماء فقد یكون ذلك من أسباب 

ً نتیجة لح دوث بعض التغیرات الكمیائیة ومن ظھورالتعب مبكرا
بین أھم تلك التغیرات الكیمیائیة التي تتأثر بطول فترة االحماء 
خاصة عند انخفاض درجة حرارة الطقس ھو تركیز حمض 
الالكتیك في العضالت والدم إذ إن التدریب الالھوائي الذي یستمر 

ً األمر3-1لمدة من ( الذي  ) دقائق یعمل على أكسدة السكر ال ھوائیا
یؤدي الى أنتاج حمض الالكتیك في العضالت العاملة وكلما زادت 
مدة العمل الالھوائي زادت نسبة تراكم حمض الالكتیك في العضلة 
الذي یؤدي بدوره الى بطء العملیات الكیمیائیة األخرى منھا 
(إنزیمات التمثیل الالھوائي، الھرمونات) بسبب زیادة حمضیة 

الدم). یشیر  PHالیا العضلیة والدم (السائل داخل وخارج الخ
البحث إلى ابتكار بدلة ریاضیة تساعد الریاضیین على سرعة 

االحماء مع االحتفاظ باللیاقة البدنیة قبل البدء فى النشاط الریاضى 
ومن خالل ماسبق یمكن  )1،2(المطلوب (التدریب والمنافسة).

  - استخالص مشكلة البحث في النقاط التالیة:
Statement of the problem 

ھل ابتكار مالبس حراریة الكترونیة لالحماء یساعد في  -
 وصول المالكم الى درجة االستعداد للمنافسة؟

ھل مالبس االحماء المبتكرة تساعد في رفع درجة حرارة  -
 الجسم دون تراكم حمض الالكتیك؟

د ھل استخدام المالبس المبتكرة لالحماء قبل المنافسة یساع -
 فى رفع مستوى االداء البدني والفسیولوجي للمالكمین ؟

Significance 
ابتكار مالبس ریاضیة وظیفة باستخدام العزل الحرارى   -

حیث تساعد المالكمین على االستعداد والتھیئة البدنیة 
 والفسیولوجیة قبل المبارة .

 التقلیل من استنفاذ الالعب للطاقة قبل المباراة . -
Objectives:   

من تكنولوجیا المالبس االلكترونیة فى االحماء  االستفادة -
للمالكمین , وتقلیل زمن االحماء خاصة في درجات الحرارة 

 المنخفضة .
 تقلیل من فرصة استنفاذ الطاقة قبل المباراة. -
  تقلیل تراكم حمض الالكتیك قبل المباراة . -
Hypothesis 
وق ذات داللة إحصائیة بین مالبس االحماء التقلیدي توجد فر 1

ومالبس االحماء االلكتروني المبتكر لدى عینة البحث في 
بعض المتغیرات الفسیولوجیة ولصالح واالحماء االلكتروني 

 المبتكر.
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین بین مالبس االحماء  2

دى عینة التقلیدي ومالبس االحماء االلكتروني المبتكر ل
 البحث في بعض المتغیرات البدنیة ولصالح القیاس البعدي .
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توجد فروق بین مالبس االحماء التقلیدي ومالبس االحماء  3
االلكتروني المبتكر في العزل الحراري ولصالح مالبس 

 االحماء االلكتروني المبتكر.
Delimitations  

  الحدود الزمنیة: -
م 12/7/2020الفترة الزمنیة منتم إجراء الدراسة خالل 

  م.22/7/2020إلى 
  الحدود المكانیة: -

تم االستعانھ باالجھزة الفسیولوجیة مع فني متخصص من 
مستشفى الطب الریاضى بمعمل القیاسات الفسیولوجیھ 
بطنطا ، وتم تطبیق تدریبات االحماء بصالھ المالكمة 

 یولیو الریاضي بالمحلة الكبرى. 23بنادي 
 شریة:الحدود الب -

) مالكم من نادي 15تم إجراء البحث على عینھ قوامھا (
  یولیو الریاضي بالمحلة الكبرى. 23

 Methodology 
استخدم الباحثان المنھج الوصفي التحلیلي والذي یشمل  -

وصف وتحلیل مكونات مالبس حراریة ریاضیة الكترونیة 
 لالحماء المبتكرة قید البحث.

حثان المنھج التجریبي ذو القیاس القبلي كما استخدم البا -
والبعدي للمجموعة التجریبیة الواحدة وذلك للتعرف على 
تاثیر مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة على المتغیرات 

 البدنیة والفسیولوجیة قید البحث .
Terminology 

  :  حامض الالكتیك 
وجین في عدم وجود ھو الصورة النھائیة إلستھالك الجلیك

 12-8األكسجین وھو یوجد في حالة الراحة بنسبة (
مللي/مول) اال أن تللك النسبة تزید 1مللیجرامات % ) حوالي (

   )3(عند أداء األنشطة الریاضیة ذات الشدة العالیة 
 مالبس االحماء االلكترونیة : 1-7-1

ھي مالبس ریاضیة مخصصة لالحماء قبل التدریب والمنافسة 
على مجموعة من االسالك الحراریة االلكترونیة , تحتوي 

والتي یمكن التحكم بدرجة حرارتھا بما یتوافق مع ارتفاع 
وانخفاض درجة حرارة الجو تساعد في رفع درجة حرارة 
الالعب مع االقتصاد في استنفاذ طاقتھ , ومن ثم زیادة مرونھ 

(  العضالت وتھیئة االجھزة الوظیفیة قبل التدریب والمنافسة .
  ).4( تعریف إجرائي )

  Research Toolsأدوات وعینات البحث :  1-1
یتمثل مجتمع البحث في العبي المالكمة الشباب بمحافظة 

مالكم تم اختیارھم  15الغربیة , كما اشتملت عینة البحث على 
یولیو الریاضي بالمحلة  23بالطریقة العمدیة من مالكمي نادي 

مالكمین إلجراء الدراسات  10الكبرى كما تم االستعانة بعدد 
وتم  االستطالعیة من داخل المجتمع وخارج العینة االساسیة.

 للتحلیل االحصائى SPSS استخدام برنامج

 في متغیرات النمو قید البحث  ) الدالالت اإلحصائیة لتجانس عینة البحث1جدول (

 اءااللتو االنحراف المعیارى المتوسط الحسابي وحدة القیاس  المتغیرات  م

 0.30- 1.24 17.12 سنة  العمر  1
 0.50- 4.38 170.12 سم الطول  2
 0.48 5.09 67.50 كجم الوزن 3
 1.05 4.21 5.84  سنة العمر التدریبي  4

) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 1یوضح جدول (
ومعامل االلتواء للمتغیرات قید البحث ویتضح قیم معامل االلتواء 

) مما یعطى داللة مباشرة على خلو البیانات 3±(تتراوح ما بین 

من عیوب التوزیعات غیر االعتدالیة مما یدل على تجانس أفراد 
  العینة في ھذه المتغیرات.

  الدالالت اإلحصائیة لتجانس عینة البحث في المتغیرات البدنیة  )2جدول (
 والفسیولوجیة ودرجة الحرارة لنسیج مالبس االحماء التقلیدي

  م
المتوسط  وحدة القیاس غیراتالمت

 الحسابي
االنحراف 
 االلتواء المعیارى

1 

ت
را

تغی
الم

  
 

جیة
ولو

سی
الف

  

 0.47- 0.30 1.70 مللي مول/ لتر  تركیز حمض الالكتیك وقت الراحة
 1.54 1.68 9.54 مللي مول/ لتر  تركیز حمض الالكتیك بعد االحماء  2
 0.96 0.45 37.2  درجة   درجة حراة الجسم قبل االحماء 3
 0.57 0.28 38.1 درجة  درجة حراة الجسم بعد االحماء 4
 0.37 0.51 7.3 درجة قبل االحماء PHمعدل  5
 0.86 1.05 5.42 درجة بعد االحماء PHمعدل  6
7 

ت 
را

تغی
الم

نیة
لبد

 1.05 0.75 4.21  سم المرونة بعد االحماء ا
 1.84- 1.04 2.55  سم القدرة العضلیة بعد االحماء 8
 1.58- 2.95 25.54  لكمة  ث بعد االحماء10سرعة اللكمات/ 9

درجة الحرارة الخارجیة لخامة مالبس االحماء  10
 0.95 1.62 37.85  درجة التقلیدیة بعد االحماء (ووتربروف)

) المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 2یوضح جدول (
مل االلتواء ومعامل االلتواء للمتغیرات قید البحث ویتضح قیم معا

) مما یعطى داللة مباشرة على خلو البیانات 3(±تتراوح ما بین 
من عیوب التوزیعات غیر االعتدالیة مما یدل على تجانس أفراد 

  العینة في ھذة المتغیرات.
  . األطار النظرى والدراسات المرتبطة:2

 االنقباض ومصدر الحركة مصدر اإلنسان جسم في الطاقة تعد
 یحدث أن یمكن وال أنواعھ بكل الریاضي لنشاطا ومصدر العضلي

 أوضاع تثبیت عن أو الحركة عن المسئول العضلي االنقباض
 انقباض لكل المطلوبة الطاقة ولیست طاقة أنتاج بدون الجسم

 الالزمة فالطاقة ، موحد بشكل أو متشابھ ریاضي أداء أو عضلي
 نقباضلال الالزمة الطاقة عن تختلف السریع العضلي لالنقباض
  )7( طویلة لفترة المستمر العضلي
 Brett Hutchins and بریت ھتشنس ودیفید رورىویشیر 

David Rowe )2013 أن التطورات االخیرة في التقنیات (
الریاضیة خلقت مجموعة متنوعة من المنتجات التي تھدف الى 

 15ن=
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تحسین وزیادة االداء الریاضي ، والتى یمكنھا الحفاظ على صحة 
تجنب االصابات وایضا معالجاتھا ، من خالل إنتاج الریاضي و

  )8()9:11التكنولوجیا الحدیثة.(
) ، جابیت 2007) ، كون جارا (2002بارلیت أم جا (ھذا ویشیر "

أن الالعب یحتاج قبل المنافسة  )Gabbett, T, J)2008 تي جا 
أو بدایة الوحدة التدریبیة إلى االحماء ، والذي یساعدة على أداء 

البدني الذي یتطلبة التدریب والمنافسة ، كما یجب أن یكون  الحمل
االحماء بدرجة متوازنھ یساعد على رفع درجة حرارة الجسم مع 
المالحظة عدم الوصول الى مرحلة التعب , ویجب أن یطول زمن 
االحماء في درجات حرارة الجو المنخفضة بالشتاء مقارنھ 

فع درجة حرارة بدرجات الجو المرتفعة بالصیف ، لضمان ر
الجسم وزیادة مطاطیة العضالت لحمایتھا من االصابات أثناء 

      ) 9،10،11(االداء
أنھ بدون  )2006), سوانسون (2006ھیدریك سي كا ( یؤكدكما 

إجراء االحماء الخاص المناسب ال یستطیع الالعب تحقیق مستوى 
كائز أداء عالي أثناء التدریب أو المنافسة , فھو یعتبر أحد الر

االساسیة التى یتوقف علیھا األداء المھاري لما لھ من تأثیر فعال 
في تھیئة مختلف أجھزة الجسم من تنظیم الجوانب الفسیووجیة 
والنفسیة لألداء بصورة أفضل , ولھذا یجب أداء االحماء بصورة 
مقننھ مع االقتصاد في الجھد والطاقة المبزولة فى االحماء 

  ) 12،13(سة.إلستغاللھا في  المناف
دراسة استقصاء  Fan, J., & Tsang, H. Wتتناول دراسة 

تجریبیة حول تأثیر الخصائص الحراریة للمالبس على األحساس 
 -بالراحة لمن یرتدیھا خالل األنشطة الریاضیة. تم استخدام

"والتر" لقیاس الخواص الحراریة للمالبس (أي العزل الحراري 
  .)14(الرطوبة داخل المالبسومقاومة بخار الرطوبة وتراكم 

 تستخدم ال الغذائیة المواد انشطار خالل التي تتحرر فالطاقة
 تكوین في ولكنھا تستخدم حركي عمل أي أداء في مباشرة بطریقة
ھذا  ویعد (ATP) الفوسفات أدینوسین ثالثي یسمى كیمیائي مركب

 وھو العضلیة الخلیة في الطاقة إلنتاج األساسى المصدر المركب
 جمیع في ومخزون متوافر وھو بإنتاج الطاقة غني كیمیائي كلش

ً على الطاقة  بوظائفھا الجسم خالیا تقوم حیث الجسم خالیا اعتمادا
  )ATP()15الناتجة من من انشطار ھذا المركب الكیمیائى(

 Lactic acidھذا ویرتبط معدل النبض بظھور حامض الالكتیك 
واستنفاذ مخازن ثالثي  حیث أن بدایة ارتفاع الحمل التدریبي

واالنتقال الى نظام حمض الالكتیك  A, T, Pفوسفات االدینوزین 
النتاج الطاقة وبدایة افراز حمض الالكتیك فى العضالت ، من ھنا 

یبدأ معدل النبض فى االرتفاع بشكل ملحوظ ، وذلك ألداء مجموعة 
من الوظائف الحیویة وأھمھا محاولة التخلص من حمض الالكتیك 

لمتراكم فى العضالت والذى یؤدى زیادة تراكمھ الى الشعور ا
باالجھاد والتعب ، وتعتبر المالكمة من االنشطة الریاضیة ذات 
الشدة العالیة والتي تحتاج الى جھد كبیر یبذل في كل جولة یتخللھا 

  )16(فترة راحة غیر كاملة لالستشفاء

  الریاضیة لألحماء: المالبس 2-1
تنفیذ ثالث بدل ریاضیة ذات ء طھ مھدي " والوتظھر دراسة 

طبقة واحدة باستخدام ثالث عینات مختلفة من اقمشة المیكروفیبر ، 
وتم اخضاعھا لعوامل قدرتھا على نفاذیة المیاه والعزل الحراري 

وتبین  ومقاومة االنفجار ، فضال عن أقلھا فى نفاذیة الھواء ,
ل "وزنا ، وُسمكا باختبار افضل عینة للبدل الثالث من حیث االق

ونفاذیة للھواء" واألكثر مقاومة للماء وعزال للحرارة ، أن افضل 
%، وبالنسبة 91.94عینة ألقمشة المیكروفیبر ھي الثالثة بنسبة 

لبدل االحماء الریاضیة باختبار عوامل "تاثیرھا على ضربات 
القلب ودرجة الحرارة والوزن ومعدل الفقد فى الماء وحرق 

اریة " تبین أن افضل عینة من عینات البدل السعرات الحر
الریاضیة ھي البدلة رقم واحد حیث أعطت نسبة مئویة 

88.92%.)17(  
وتھدف ھذه الدراسة الى  )2013"كالودیو وآخرون" (دراسة 

) ومتغیرات فسیولوجیا أخرى (HRوصف استجابات معدل القلب 
ینة من خالل مباراة تجریبیة أولیمبیة في المالكمة طبقت على ع

مالكمین، وقد أسفرت أھم النتائج على أن معدل القلب وصل  10
إلى فوق مستوى عتبة التھویة الثانیة  VO2MAXمع 

  .)18(ث 67,4(الالھوائیة) خالل 
ھدفت  ) 2005طارق صالح صالح , أحمد محمود الشیخ ( دراسة 

الدراسة الى التعرف على استخدام االلیاف المتناھیة فى الصغر 
ا على تصمیم وطبیعة االقمشة الریاضیة بما یحقق قدر وتطورھ

كبیر منا لراحة المرتبطة بالمتغیرات الفسیولوجیة المرتبطة 
بالنشاط الریاضي، وتعرض الدراسة إلى مجموعة من األقمشة 
التى تساعد على زیادة العزل الحرارى لألقمشة منھا أقمشة 

قمشة " حیث تساعد ھذه االThermoliteمصنعة من خیوط "
إعطاء االحساس بالدفئ والراحة.وتتكون من ثالث طبقات الطبقة 
االولى تعمل على تقلیل سرعة فقد الحرارة الجسم والطبقة الوسطى 
تعطى أقصى تدفئة لجسم االنسان والطبقة الداخلیة ھى المسئولة 

  .)19(عن امتصاص العرق وإبعاده عن الجسم
    

  
 Thermo lite) شكل لخامة  1شكل (

  الوظیفیة: الذكیة األقمشة تصنیف 2-1-1

  
  )20() تصنیف االقمشة الذكیة طبقا لنوع تأثیرھا2شكل (

 الوسائل الخاصة لجمع البیانات: 1-1-3  الخطوات األولیة لتطبیق عینة الدراسة المحددة فى البحث: -3
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  ) الوسائل الخاصة لجمع البیانات3الجدول (
 Accusport PH METER YUWELL YT1 Body Scale  اسم الجھاز

  قیاس الطول بالسنتیمتر  قیاس درجة الحرارة باللیزر  قیاس درجة الحموضة  تحلیل نسبة الكتات الدم  وظیفة الجھاز
 االدوات المساعدة لجمع البیانات : 3-1-2

  " میزان طبى لقیاس الوزن " بالكیلوجرام  
  ابیض للتطھیر .70كحول طبى %  
 عة اللكمات .جھاز الكتروني لقیاس سر 

 Collection of Data. إستمارات جمع البیانات : 3-1-3
Forms 

  استمارة تسجیل قیاسات الالعبین للطول والوزن.  -
  استمارة تسجیل المتغیرات البدنیة.  -
  استمارة تسجیل تحلیل نسبھ الالكتیك بالدم قید الدراسة. -
استمارة تسجیل درجة حرارة المنسوجات المستخدمة  -

  بالدراسة .
 The Scoping Stud.الدراسات االستطالعیة : 2-1-4

قام الباحثان بتطبیق القیاسات الفسیولوجیة والبدنیة ودرجة حرارة 
) 10المنسوجات المستخدمة قید الدراسة على عینة قوامھا (

 12مالكمین إلجراء الدراسة اإلستطالعیة وذلك خالل الفترة من 
 لى مدى:م للتعرف ع15/7/2020م إلى یوم 7/2020/
التأكد من صالحیة األدوات واألجھزة المستخدمة في إجراءات  -1

 البحث.
 التأكد من كفاءة األیدي المساعدة وتدریبھم على دقة التسجیل. -2
اكتشاف نواحي القصور في األجھزة واألدوات ومحاولة  -3

 تالفیھا.

  .قیاسات البحث :3-1-5
  معدالت النمو: )أ

  : وحدة القیاس (سن/یوم)          السن -
 : وحدة القیاس (سم)الطول -
 : وحدة القیاس (كجم)            الوزن -
 : (سنة / یوم)التدریبیى العمر -

  الكتات الدم : )ب
  بعد االحماء) كالتالى: –ویتم قیاس نسبھ الكتات الدم في (الراحة 

  التھدئة النفسیة قبل سحب العینة.  -
  عدم القیام بأى مجھود بدنى قبل سحب العینة فى الراحة.   -
  االسترخاء أثناء أخذ عینة الدم.  -
یجب تجنب الضغط على مكان التجمیع حیث یؤثر ذلك على   -

  مكونات الخالیا. 
تم سحب عینات الدم عن طریق متخصص من المعمل القائم   -

 بإجراء التحلیل.
  الحامضیة : PHقیاس درجة  )ج

الحامضیة من خالل جھاز قیاس درجة  PHتم قیاس درجة 
) وبنفس إجراءات قیاس حامض الالكتیك PH meterالحامضیة (

.  
  
  

  
  لقیاس معدل الحمضیة , جھاز أكواسبوت ( لقیاس حمض الالكتیك) (PH meter)) جھاز 3شكل (

  قیاس درجة الجسم والمالبس الریاضیة: )د
) YUWELL YT1تم قیاس درجة الحرارة من خالل جھاز (

  لقیاس درجة الحرارة باللیزر.

  
  قیاس درجات الحرارة لعینة البحث ) جھاز4شكل (

  -(ھـ) المتغیرات البدنیة : )ه
اختبار القدرة العضلیة من خالل اختبار الوثب العمودي  -1

 لسارجنت .
اختبار المرونة بثني الجذع أماما اسفل على صندوق  -2

 المرونة.

اختبار سرعة اللكمات على جھاز قیاس سرعة اللكمات  -3
 ." أحمد محمد جودة "إعداد 

  رب التطبیقیة (مالبس االحماء االلكتروني المبتكرة): . التجا6
 

) المواصفات الفنیة للخامات المستخدمة فى بدلة 4جدول (
 الریاضیة لالحماء

  شكل الخامة  اسم الخامة  مواصفات البدلة  م

خامة البدلة من   1
  الخارج

Thermo 
lite 

  

البطانة الداخلیة   2
  میكروفیبر  للبدلة

  

خامة البنطلون   3
  الریاضى 

Thermo 
lite 
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  -.تصمیم مالبس االحماء االلكتروني المبتكر:6-1
قام الباحثان بتحدید عناصر تصمیم مالبس االحماء االلكترونیة 

  المبتكر من حیث:
إختیار نوع النسیج المصنع للمالبس الریاضیة لالحماء  -1

  ني المبتكرة :االلكترو
في حدود إطالع الباحثان على الدراسات السابقة ومن خالل 
استطالع رأى الخبراء في مجال تكنولوجیا المالبس والمجال 
الریاضي توصل الباحثان الى أن انسب خامة یتم استخدامھا في 

 /Thermo liteتصنع مالبس االحماء االلكتروني ھى الیاف (
والتى تحتفظ بقدر عالى من  )4(المایكروفیبر) كما بالجدول 

الحرارة دون تسریبھا للخارج , كما یتضمن التصمیم قطعة قماش 

مستشعر للحرارة یثبت فوق العضالت الصدریة العظمى یتغیر 
  لونھا عند ارتفاع درجة حرارة جسم الالعب.

  -.الدائرة االلكترونیة الحراریة :6-2
ماء من الداخل وھي عبارة عن سلك حراري یثبت في مالبس االح

فوق العضالت الكبیرة للطرف العلوي (العضلة ذات الثالث رؤس 
العضدیة , العضلة ذات الرئسین العضدیة , العضلة الصدریة 
العظمى , العضالت الناصبة للعمود الفقري) والطرف السفلي 
(العضلة ذات االربع رؤس الفخذیة , العضلة ذات الثالث رؤس 

لك الحراري بطانھ قطنیة , یستمد السلك الفخذیة) ویثبتھ فوق الس
   6Vالحراري المستخدم طاقتھ من بطاریة صغیرة 

  
  ) جھاز التحكم واألسالك الحراریة للبدلة الریاضیة5شكل (

) جھاز التحكم باالسالك الحراریة والتى تم 5یوضح الشكل (
الحصول علیھا من خالل شركات الخاصة لبیع االدوات الریاضیة 
حیث أن ھذه االداة تستخدم فى لحاف الحرارى المصنع من 
المیكروفیبر حیث تم اضافة بطانة میكروفیبر للعینة وتم استخدام 

لة الریاضیة الحراریة للجزء الخارجى للبد  Thermo liteخامة
  االلكترونیة 

وحدة التحكم بالحرارة تبعا إلرتفاع وانخفاض درجة حرارة  6-3

  الطقس:
، تتحكم بمقدار الحرارة   VOLUMوھي عبارة زار صغیرة

الناتجة من مالبس االحماء االلكترونیة ، حتى یستطیع الالعب من 
درجة خاللھا رفع درجة حرارة المالبس فى الشتاء حیث یكون 

حرارة الطقس منخفضة ومن ثم یتطلب االحماء فترة أطول حتى 
 یتمكن الالعب من رفع درجة حرارتھ.

 عینة للمالبس الریاضیة الذكیة األلكترونیة: 6-4
  ) تفاصیل لعینة المالبس الریاضیة االلكترونیة لالحماء5جدول (

 
 ) لعینة الدراسة والتىspec sheet) تفاصیل (5یوضح الجدول (

یوضح الرسم التقنى للتصمیم المنفذ وجدول المقاسات ویوضح 
الشكل الداخلى للمنتج المنفذ الذى تم اضافة جزء االسالك الحراریة 
والموصل بجھاز درجات الحرارة بین طبقتى القماش المستخدم من 

  قماش المیكروفیبر.
  تمرینات االحماء المستخدمة بالتجربة: 6-5

العدید من المراجع والدراسات المرتبطة بعد إطالع الباحثان على 
واستطالع رأى الخبراء عن فترة االحماء المناسبة للمرحلة السنیة 
ودرجة حرارة الطقس ونوعیة التمرینات وزمن التمارین كما ھو 

 -)  التالیین:6موضح بجدول وشكل (
) تمرینات االحماء المستخدمة في االحماء التقلیدي 6جدول (

  روني المبتكرواالحماء االلكت
  الزمن  التمرین  م
  دقائق 5  الجري الخفیف  1
  دقائق 5  اطالة عامة للعضالت  2
  دقائق box-shadow  3أداء مجموعات لكمات   3
  دقیقة 2  أداء تحركات لكمیة  4

  دقیقة 15  اجمالي
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  ) البدلة الریاضیة االلكترونیة لإلحماء6شكل (
  Results النتائج والمعالجات اإلحصائیة : 7
ام الباحثان بإستخدام المعالجات اإلحصائیة المناسبة لطبیعة البحث ق

واشتملت على: (المتوسط STATISTICA بإستخدام برنامج 
الحسابي , االنحراف المعیاري , معامل االلتواء, معامل االرتباط 

  البسیط لبیرسون, اختبار (ت) , نسبة التغیر المئویة).
 Results

  اللة الفروق بین احماء (مالبس االحماء التقلیدیة) د )7جدول (
  و (مالبس االحماء االلكترونیة) لدى عینة البحث في المتغیرات والفسیولوجیة للمالكمین

 وحدة القیاس المتغیرات  م
بالمالبس  االحماء

 التقلیدیة
بالمالبس  االحماء

  قیمة  االلكترونیة
  ع± س  ع±  س (ت)

1 

ت 
یرا

متغ
ال

لو
یو

فس
ال

یة
ج

  

 3.24* 1.62 2.01 1.51 5.42 مللي مول/ لتر  تركیز حمض الالكتیك بعد االحماء
 2.01* 1.30 38.64 1.24 37.54 درجة   درجة حراة الجسم بعد االحماء 2
 2.84* 0.94 7.58 1.05 5.42 درجة بعد االحماء  PHمعدل   3

        1.94= 0.05) الجدولیة عند مستوى معنویة Tمستوى الداللة (
) انھ یوجد فروق ذات T) بتطبیق اختبار (7یتضح من جدول (

داللة احصائیة بین االحماء باستخدام مالبس االحماء التقلیدیة و 
مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة في بعض المتغیرات 

الفسیولوجیة قید البحث ولصالح مالبس االحماء االلكترونیة 
)المحسوبة Tولیة أكبر من قیمة () الجدTالمبتكرة ، حیث أن قیمة (

  0.05عند مستوى معنویة 

  
  ) الفروق بین احماء (مالبس االحماء التقلیدیة)7شكل (

  و(مالبس االحماء االلكترونیة) لدى عینة البحث في المتغیرات والفسیولوجیة للمالكمین
  داللة الفروق بین احماء (مالبس االحماء التقلیدیة)  )8جدول (

  الحماء االلكترونیة) لدى عینة البحث في المتغیرات البدنیة للمالكمین و (مالبس ا

وحدة  المتغیرات  م
 القیاس

بالمالبس  االحماء
 التقلیدیة

بالمالبس  االحماء
  قیمة  االلكترونیة

  ع±  س  ع±  س (ت)

1 

یة
بدن

 ال
ات

یر
متغ

ال
  

 2.94* 0.94 13.51 0.84 10.21  سم المرونة بعد االحماء

 1.99* 1.31 26.84 1.64 25.8  سم لعضلیة بعد االحماءالقدرة ا 2

 3.15* 2.14 33.84 2.62 30.84  لكمة  ث بعد االحماء10سرعة اللكمات/ 3
  1.94= 0.05) الجدولیة عند مستوى معنویة Tمستوى الداللة (

ام مالبس االحماء التقلیدیة و مالبس ) انھ یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین االحماء باستخدT) بتطبیق اختبار (8یتضح من جدول (
) Tاالحماء االلكترونیة المبتكرة في بعض المتغیرات البدنیة قید البحث ولصالح مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة, حیث أن قیمة (

 . 0.05) المحسوبة عند مستوى معنویة Tالجدولیة أكبر من قیمة (

 
  اء التقلیدیة واإللكترونیة)) الفروق بین احماء (مالبس االحم8شكل (
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  داللة الفروق بین (مالبس االحماء التقلیدیة) و (مالبس االحماء االلكترونیة)  )9جدول (
  في العزل الحراري للقماش بعد االحماء قید البحث

وحدة  المتغیرات  م
 القیاس

مالبس االحماء 
 التقلیدیة

مالبس االحماء 
  قیمة  االلكترونیة

  ع±  س  ع±  س (ت)

درجة الحرارة الخارجیة لخامة   1
 0.94 1.13 37.94 1.06 37.87  درجة مالبس االحماء 

  1.94= 0.05) الجدولیة عند مستوى معنویة Tمستوى الداللة (
) انھ ال یوجد فروق ذات T) بتطبیق اختبار (9یتضح من جدول (

داللة احصائیة بین (مالبس االحماء التقلیدیة) و (مالبس االحماء 
ترونیة) في درجة حرارة خامة القماش بعد االحماء ، مما االلك

یشیر الى أن خامة مالبس االحماء االلكتروني المبتكرة قادرة على 
الحفاظ على الحرارة الداخلیة لالعب ، أكثر من خامة مالبس 

االحماء التقلیدیة .وذلك لوجود فروق دالة احصائیة بین مالبس 
اء االلكترونیة المبتكرة في درجة االحماء التقلیدیة ومالبس االحم

حرارة الجسم لدى عینة البحث ولصالح مالبس االحماء 
والشكل البیاني  8) االلكترونیة المبتكرة كما ھو مبین في الجدول (

  ).8رقم (

 
  ) الفروق بین (مالبس االحماء التقلیدیة و االلكترونیة) 9شكل (

 في درجة العزل الحراري بعد االحماء 
  بالمالبس االلكترونیة  بالمالبس التقلیدیة و االحماء ) نسبة التغیر المئویة بین االحماء10جدول (

  للمتغیرات البدنیة والفسیولوجیة والعزل الحراري قید البحث

 وحدة القیاس المتغیرات  م
 االحماء

بالمالبس 
 التقلیدیة

 االحماء
بالمالبس 
 االلكترونیة

فروق 
 المتوسطات

نسبة التغیر 
 ة %المئوی

1 
ت 

یرا
متغ

ال
یة

وج
ول

سی
الف

  

 62.9% 3.41 2.01 5.42 مللي مول/ لتر تركیز حمض الالكتیك بعد االحماء
 2.93% 1.1 38.64 37.54 درجة  درجة حراة الجسم بعد االحماء 2
 19.5% 1.84 7.58 9.42 درجة بعد االحماء PHمعدل  3
4 

ت 
یرا

متغ
ال

یة
بدن

ال
 

 32.3% 3.3 13.51 10.21 سم المرونة بعد االحماء
 4.03% 1.04 26.84 25.8 سم القدرة العضلیة بعد االحماء 5
 9.73% 3 33.84 30.84 لكمة  ث بعد االحماء10سرعة اللكمات/ 6
 0.18% 0.07 37.94 37.87  درجة  درجة الحرارة الخارجیة لخامة مالبس االحماء  7

مالبس بال ) نسب التغیر المئویة بین االحماء10یتضح من جدول (
بالمالبس االلكترونیة للمتغیرات البدنیة  التقلیدیة و االحماء

والفسیولوجیة والعزل الحراري قید البحث , وتبین تفوق المالبس 

مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة في جمیع المتغیرات حیث 
  %)62.9:%0.18تراوحت نسب التغیر مابین(

 
  بالمالبس االلكترونیة بالمالبس التقلیدیة و االحماء حماء) نسبة التغیر المئویة بین اال11شكل (
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 للمتغیرات البدنیة والفسیولوجیة والعزل الحراري
 حرارة الالعب والحرارة الخارجیة لمالبس  االحماء التقلیدیة والمبتكرة قید البحث) 11جدول (

 وحدة القیاس المتغیرات  م
درجة الحرارة  درجة حرارة الالعب

  قیمة البسالخارجیة للم
  ع±  س  ع±  س (ت)

 0.64 1.06 37.87 1.24 37.54 درجة العزل الحراري لمالبس االحماء التقلیدیة  1

العزل الحراري لمالبس االحماء  2
 2.51 * 1.13 37.94 1.30 38.64 درجة  االلكترونیة

  1.94= 0.05) الجدولیة عند مستوى معنویة Tمستوى الداللة (
) أنھ توجد فروق ذات Tبتطبیق اختبار () 11یتضح من جدول (

داللة احصائیة  بین درجة حرارة الالعب ومالبس االحماء 
) المحسوبة ( Tااللكترونیة المبتكرة قید البحث , حیث بلغت قیمة (

) عند 1.94) الجدولیة والتى بلغت (T) وھي أكبر من قیمة ( 2.51

داللة ) , كما أنھ ال توجد فروق ذات 0.05مستوى معنویة (
احصائیة بین درجة حرارة الالعب ومالبس االحماء التقلیدیة , 

) T) وھي أصغر من قیمة (0.64) المحسوبة (Tحیث بلغت قیمة (
  ) ,0.05) عند مستوى معنویة (1.94الجدولیة والتى بلغت (

  
  ) داللة الفروق بین درجة حرارة الالعب والحرارة الخارجیة 12شكل (

  لیدیة والمبتكرة قید البحثلمالبس االحماء التق
Discussion 

  مناقشة الفرض األول: 8-1
) انھ یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین 7یتضح من جدول (

االحماء باستخدام مالبس االحماء التقلیدیة و مالبس االحماء 
االلكترونیة المبتكرة في بعض المتغیرات الفسیولوجیة قید البحث 

) Tبس االحماء االلكترونیة المبتكرة , حیث أن قیمة (ولصالح مال
.  0.05) المحسوبة عند مستوى معنویة Tالجدولیة أكبر من قیمة (

) حیث انخفض معدل 11) والشكل (10وھذا ما وضحھ الجدول (
تركیز حمض  الالكتیك بعد استخدام مالبس االحماء االلكترونیة 

م بعد استخدام مالبس %) , كما ارتفعت حرارة الجس62.9بنسة (
 PH%) , وانخفض معدل تركیز 2.93االحماء االلكترونیة بنسة (

(الحامضیة) بعد استخدام مالبس االحماء االلكترونیة بنسة 
%) ویعذي الباحثان ھذا التحسن فى انخفاض معدل 19.5(

الالكتیك الى استخدام مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة والتى 
فى رفع درجة حرارة الجسم مع الحفاظ على  ساھمت بشكل كبیر

) , حیث أن انتاج الطاقة الالھوائي ATPمخزون العضالت من (ِ
والذي ینتج عنھ تراكم لحمض الالكتیك والذي یعتبر عامل اساسي 
للشعور بالتعب خالل المباراة , وھذا ما أشار إلیة أبو العال أحمد 

ھوائیة في القدرة علي م) أنھ تتمثل القدرة الال2000عبد الفتاح (
المثابرة واالحتفاظ أو تكرار مجموعة من االنقباضات العضلیة 

 العنیفة والتي تعتمد علي إنتاج الطاقة بطریقة ال ھوائیة ف
 

) ثالثي فوسفات ATPیظل استنفاذ مصادر الطاقة الرئیسة (
الكریاتین من العضالت في ظل تراكم حمض الالكتیك الناتج عن 

والذي یؤدي بدوره الى الشعور بالتعب العضلي , العمل العضلي 
كما أن انخفاض تراكم حمض الالكتیك یمثل سبب رئیسي في 

(الحامضیة), وھذا ما أكده بھاء محمد تقى  PHالحفاظ على تركیز 
) أن التغیرات الكیمیائیة التي تتأثر بالتدریب ھو تركیز 2014(

الالھوائي الذي  حمض الالكتیك في العضالت والدم إذ إن التدریب
ً 3-1یستمر لمدة من ( ) دقائق یعمل على أكسدة السكر الھوائیا

األمر الذي یؤدي الى أنتاج حمض الالكتیك في العضالت العاملة 
وكلما زادت مدة العمل الالھوائي زادت نسبة تراكم حمض 
الالكتیك في العضلة الذي یؤدي بدوره الى بطء العملیات الكیمیائیة 

(إنزیمات التمثیل الالھوائي، الھرمونات) بسبب  األخرى منھا
 PHزیادة حمضیة السائل داخل وخارج الخالیا العضلیة والدم (

الدم) عن الحالة السویة بسبب عدم قدرة المیتوكوندریا على إدخال 
ایونات الھیدورجین المتحررة من أكسدة السكر الھوائیا  إلى 

توازن األس الھیدروجیني السلسلة التنفسیة، األمر الذي یؤثر على 
في الدم باتجاه الحمضیة وبذلك یبطء ویتوقف عمل العدید من 
المركبات الكیمیائیة، لذلك یشعر الالعب بألم في العضلة وتبطئ 
سرعتھ حتى یتوقف عن العمل تماما عند زیادة الكمیات المتراكمة 

  من حمض الالكتیك وایون الھیدروجین في الدم .
التحسن في ارتفاع درجة حرارة الجسم بعد  كما یعزي الباحثان

االحماء بالمالبس االلكتورنیة المبتكرة مقارنة بالمالبس التقلیدیة 
الى أن المالبس المبتكرة تحتوي على ملف حراري یعمل على رفع 
درجة حرارة العضالت وتدفئتھا مما یوفر على الجسم بذل المزید 

عند ممارسة تمرینات من الطاقة لزیادة درجة حرارتھ وبالتالي 
االحماء الخفیفیة فسرعان ما ترتفع درجة حرارة الجسم مقارنھ 

  بالمالبس التقلیدیة لالحماء .
ومن خالل العرض السابق وفي حدود فروض البحث وأھدافھ فقد 
تحقق الفرض االول والذي ینص على أنھ " توجد فروق ذات داللة 

س االحماء االلكتروني إحصائیة بین مالبس االحماء التقلیدي ومالب
المبتكر لدى عینة البحث في بعض المتغیرات الفسیولوجیة 

  ولصالح االحماء االلكتروني المبتكر".
  مناقشة الفرض الثاني :8-2

) انھ یوجد فروق ذات داللة احصائیة بین 8یتضح من جدول (    
االحماء باستخدام مالبس االحماء التقلیدیة و مالبس االحماء 

نیة المبتكرة في بعض المتغیرات البدنیة قید البحث االلكترو
) Tولصالح مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة, حیث أن قیمة (

،  0.05) المحسوبة عند مستوى معنویة Tالجدولیة أكبر من قیمة (
) حیث تحسنت المرونة 11) والشكل (10وھذا ما وضحھ الجدول (
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رونیة المبتكرة بنسبة بعد االحماء باستخدام المالبس االلكت
%) ، كما تحسنت القدرة العضلیة بعد االحماء باستخدام 32.3(

%) , وتحسنت سرعة 4.03المالبس االلكترونیة المبتكرة بنسبة (
اللكمات بعد االحماء باستخدام المالبس االلكترونیة المبتكرة بنسبة 

 %) ویعزي الباحثان ھذا التحسن فى المتغیرات البدنیة قید9.73(
البحث الى االحماء بطریقة فعالة بإستخدام مالبس االحماء 
االلكترونیة المبتكرة والتى ساعدت الالعب على توفیر قدر كبیر 
من الطاقة ورفع درجة حرارة العضالت ومن ثم زیادة مطاطیتھا 
وقدرھا على االنقباض السریع وھذا ما أكده فالح حسن عبد هللا 

ي تھیئة الالعب فسیولوجیا وبدنیا ) یلعب االحماء دورھام ف2015(
ً عن طریق مجموعة من التمرینات متغییرة الحجم والشدة  ونفسیا
والتكرار والتي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم بشكل مناسب 
ً من خالل إعداد القلب وتنشیط  یضمن استعداد الالعب فسیولوجیا

ً من خالل زیادة مطاطیة ومرونة ال عضالت ، الدورة الدمویة وبدنیا
 Bartlettاكد 0مما یقلل من إحتمالیة حدوث إصابات أثناء المباراة 

m.j and p.j Wareen, (2002)   ان الالعب یحتاج قبل
المنافسة أو بدایة الوحدة التدریبیة إلى االحماء, والذي یساعده على 
أداء الحمل البدني الذي یتطلبة التدریب والمنافسة, كما یجب أن 

بدرجة متوازنھ یساعد على رفع درجة حرارة یكون االحماء 
الجسم مع المالحظة عدم الوصول الى مرحلة التعب، ویجب أن 
یطول زمن االحماء في درجات حرارة الجو المنخفضة بالشتاء 

  مقارنھ بدرجات الجو المرتفعة بالصیف.
ومن خالل العرض السابق وفي حدود فروض البحث وأھدافھ فقد 

الذي ینص على أنھ "توجد فروق ذات داللة تحقق الفرض الثاني و
إحصائیة بین مالبس االحماء التقلیدي ومالبس االحماء االلكتروني 
المبتكر لدى عینة البحث في بعض المتغیرات البدنیة ولصالح 

 واإلحماء االلكتروني المبتكر".
  مناقشة الفرض الثالث: 8-3

ائیة بین ) انھ ال یوجد فروق ذات داللة احص9یتضح من جدول (
(مالبس االحماء التقلیدیة) و (مالبس االحماء االلكترونیة) في 
درجة حرارة خامة القماش بعد االحماء , مما یشیر الى أن خامة 

)Thermo lite/ (المستخدمة فى مالبس االحماء  المایكروفیبر
االلكتروني المبتكرة قادرة على الحفاظ على الحرارة الداخلیة 

امة مالبس االحماء التقلیدیة. ویتضح من ذلك لالعب , أكثر من خ
وجود فروق دالة احصائیا بین مالبس االحماء التقلیدیة ومالبس 
االحماء االلكترونیة المبتكرة في درجة حرارة الجسم لدى عینة 
البحث ولصالح مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة كما ھو مبین 

  .) 8) والشكل البیاني رقم (8في الجدول (
ومن خالل العرض السابق وفي حدود فروض البحث وأھدافھ فقد 
تحقق الفرض الثالث والذي ینص على أنھ " توجد فروق ذات 
داللة إحصائیة توجد فروق بین مالبس االحماء التقلیدي ومالبس 
االحماء االلكتروني المبتكر في العزل الحراري ولصالح مالبس 

  . االحماء االلكتروني المبتكر
Conclusion: 

فى ضوء عینة البحث والنتائج واألھداف والفروض الخاصھ 
ً على اإلجراءات العلمیة المرتبطة بموضوع  بالبحث واستنادا

 : التالیةالبحث ، فقد توصل الباحثان إلى االستنتاجات 
انخفاض تركیزحمض الالكتیك بعد االحماء  بمالبس االحماء  . 1

  المبتكرة .
  ت بعد ارتداء مالبس االحماء المبتكرة . زیادة مطاطیة العضال . 2
تتمیز مالبس االحماء المبتكرة بالعزل الحراري مقارنة  . 3

 بمالبس االحماء التقلیدیة
ً في  . 4 أثر إستخدام مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة إیجابیا

تحسین بعض المتغیرات الفسیولوجیة والبدنیة , وإختزال طاقة 
 . الالعب للمنافسة او التدریب

تتمیز مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة بقدرتھا على العزل  . 5
الحراري وسرعة تسخین جسم الالعب مما یوفر المزید من 

 الوقت والطاقة أثناء االحماء في الشتاء والطقس البارد .
Recommendations  : 

ضرورة استخدام مالبس االحماء االلكترونیة المبتكرة في  -1
ل البطوالت,حیث تساعد الالعب على اختزال االحماء قب

 الطاقة للمنافسة .
اجراء المزید من الدراسات باستخدام مالبس االحماء  -2

االلكترونیة المبتكرة على المزید من االنشطة الریاضیة 
 االخرى .
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