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في    تطوير االنجاز   Amphetamine تأثير تناول جرعة منفردة أمفيتامين
 العالي لعدائي المسافات الطويلة

 م .عباس علي لفته   أ.د.عباس فاضل جابر      أ.د.ماهر عبداللطيف عارف              
 جامعة المستنصريةالجامعة المستنصرية            جامعة ديالى                     ال       

 مشكلة البحث
أنتشرت في االونة االخيرة ظاهرة المكمالت الغذائية ثم المنشطات الهرمونية ثم المنشطات      

رى في اغلب رياضات العراق فردية كانت اخ وامور Blood Doppingالدوائية بعدها تنشيط الدم 
..حتى اصبحنا ال نسيطر على هذا الكم الهائل المستورد من العقاقير المنشطة والمكملة   ام فرقية

مستورد من شركات أدوية عالمية محكمة  Amphetamine وقد حاولنا ان ناخذ عقار أمفيتامين
ي الطويلة ...مع مالحظة الضبط التجريبوندرس تاثيرة االيجابي والسلبي على عدائي المسافات 

المكم في هذا النوع من المنشطات ذات التاثير النفسجسمي على العدائين كذلك مالحظة االضرار 
 المرافقة لتناول هذا العقار...Side Effectالجانبية 

 هدفا البحث
دائي في تطوير االنجاز العالي لع   Amphatimainدراسة تاثير جرعة منفردة أمفيتامين -1

 المسافات الطويلة.
لتناول  هذا العقار على عدائي المسافات  Side Effectدراسة االعراض الجانبية  -2

 الطويلة..
 عينة البحث

 ( متر..15555-0555( عدائين من عدائي المسافات الطويلة )1)
 االستنتاجات

 ( متر..15555تبين وجود فرق معنوي واضح عند عدائي المسافات الطويلة ال ) -1
 (متر.0555ين وجود فرق واضح ولكن ليس معنوي عند عدائي المسافات الطويلة )تب -2
ظهرت بعض االعراض الجانبية عند بعض العدائين مثل قلة النوم ليال مع طاقة عالية  -3

 وعدم الشعور بالتعب....
 المقدمة واهمية البحث

عاليات ص ورياضيي الفيحاول أغلب رياضيوا االنجاز العالي في الفعاليات الفردية بشكل خا    
الفرقية بشكل عام على التاكيد في تطوير انجازاتهم الرياضية وقابلياتهم البدنية والمهارية التكنيكية 
والتاكتيكية...باستعمال كل الوسائل الممكنة تدريبية كانت ام صحية كالنظام الغذائي او مكمالت 

الى ادخال بعض الهرمونات البنائية  غذائية ونوع العناصر الغذائية الفعالية بل تعدى االمر
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Anbolhc Steroidوهرمونات النمو G H  وامور اخرى...حيث يالحظ ان تطور االنجاز العالي
في فعاليات الركض للمسافات الطويلة لم يتطور خالل فترة زمنية طويلة نسبيا منما جعل الباحثون 

دة االمفيتامين المنبة يستنبطون فكرة رفع الحالة المعنوية والنفسية من خالل ما
Amphetamine والتي تعتبر مادة ممنوعة صحيا واولمبيا من خالل اللجنة العليا لمكافحة

تركيز معين ...علما ان من  Doess المنشطات في اللجنة االولمبية الدولية اذا تجاوز الدوز
ل كبير..من على هذه المادة اذا تعود عليها بشكAddabtion  الممكن ان يصبح الرياضي مدمن

هنا حرص الباحثون ان يعملوا بحذر وتحت المظلة الطبية والمختبرية المحكمة من حيث تثبيت 
. الفحوصات الطبية والنفسية والمختبرية القبلي والبعدي والتتابعي ما بعد نهاية السباق باسبوع تقريبا.

ل القلق كمادة منبه تقل وبشكل عام اهمية البحث تضمنت االستفادة المؤقته من مادة االمفيتامين
وتؤخر التعب وتزيد التركيز واالنتباه وترفع الحالة المعنوية للرياضي وبشكل مسيطر عليه صحيا 

 ونفسيا وبدنيا من فبل المظلة الطبية المشرفة على البحث...
 مشكلة البحث

منشطات ة ثم الأنتشرت في االونة االخيرة ظاهرة المكمالت الغذائية ثم المنشطات الهرموني        
اخرى في اغلب رياضات العراق فردية كانت  وامور Blood Doppingالدوائية بعدها تنشيط الدم 

..حتى اصبحنا ال نسيطر على هذا الكم الهائل المستورد من العقاقير المنشطة والمكملة   ام فرقية
ة المنبه نفسيا وبدنيا هذه الماد  Amphetamine الباحثون ان ياخذوا عقار أمفيتامين    وقد حاول

اضافة الى زيادة التركيز واالنتباه وتقلل القلق والخوف وتزيد من مقاومة التعب ..وهو مصنع 
ومستورد من شركات أدوية عالمية محكمة ..حيث يمكن ان ندرس تاثيرة االيجابي والسلبي على 

 النوع من المنشطاتعدائي المسافات الطويلة ...مع مالحظة الضبط التجريبي المحكم في هذا 
المرافقة Side Effectذات التاثير النفسجسمي على العدائين كذلك مالحظة االضرار الجانبية 

لتناول هذا العقار...وكل اجراءات التناول والفحوصات المختبرية تمت تحت المجهر الطبي 
االستعمال  ا ضمنوالصيدالني المحكم قبل وخالل وبعد التناول.....علما ان التركيز مسموح به طبي

ولمرة منفردة واحدة , للجرعة وليس زيادة التركيز العالي للمادة المنبه والمنشطة Normalالطبيعي 
 ملغم..5.551وبنركيز 5.551

 هدفا البحث
 في نطوير االنجاز العالي لعدائي المسافات الطويلة. دراسة تاثير جرعة منفردة امفيتامين  -1
 لتناول  هذا العقار على عدائي المسافات الطويلة. Side Effectدراسة االعراض الجانبية  -2
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 فرض البحث
لالمفيتامين  تاثير ايجابي في تطوير االنجاز العالي لعدائي المسافات الطويلة الخمسة  -1

 االف متر...
لالمفيتامين  تاثير ايجابي في تطوير االنجاز العالي لعدائي المسافات الطويلة لعشرة االف  -2

 متر...
 البحث مجاالت
 ( من عدائي المسافات الطويلة والمصنفين اتحاديا..1المجال البشري : ) -1
 .2511 9 15-9المجال الزماني: للفترة من  -2
 المجال المكاني : ملعب الشعب الدولي. -3

 تحديد المصطلحات
: مادة طبية عشبية نباتية او صناعية تعمل على زيادة Amphatmaineاالمفيتامين  -1

ترفع الروح المعنوية وتقلل الخوف ولها اعراض نفسية جسمية التركيز واالنتباه و 
 مهمة...وهي مادة ممنوعة وتعتبر من المنشطات النفسجسمية ..

 منهج البحث واجراءاته الميدانية
 منهج البحث

 استخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته لحل مشكلة البحث وتحقيق االهداف 
 عينة البحث

( متر..والمصنفين اتحاديا وبعدد 15555-0555ي المسافات الطويلة )( عدائين من عدائ15)
( متر...حيث تم استبعاد عدائين 15555( عدائين لركض )4( متر و)0555( عدائين لركض )4)

 عن التجربة بسبب حالتهم الصحية والبدنية...
لطول تغيرات ايبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لم (1جدول )

 والوزن والعمر البيولوجي والعمر التدريبي لمجموعة عدائي الخمسة االف متر
 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 1.00 160 3.0 101 الطول
 الوزن
 65 ..0 64 1.11 

 3..1 6. ..3 0. العمر البيولوجي
 1.11 0 1.6 0 العمر التدريبي
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يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء لمتغيرات الطول  (.جدول )
 والوزن والعمر البيولوجي والعمر التدريبي لمجموعة عدائي الخمسة االف متر.

 معامل االلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات
 1.01 160 0.. 160 الطول
 الوزن
 

63 ..5 64 1..1 

 1.11 6. ... 6. العمر البيولوجي
 1.10 0 1.0 0 العمر التدريبي
 االجهزة واالدوات

 المصادر العلمية العربية واالجنبية -1
 مقياس الطول مع الوزن. -2
 جهاز قياس ضغط الدم العالي الواطىء -3
 قياس عدد ضربات القلب -4
سيولوجية ي منظومة القياسات الفالساعة الفسيولوجية البلوتوث عبارة عن شريط باندج يحتو  -0

 خالل الراحة والجهد بدقة عالية..
 السبياروميتر لقياس السعة الحيوية -1
 قياس الهيموكلوبين -2
 ( ملغم من مادة االمفيتامين..5.551عقاقير االمفيتامين...كبسوالت الدوز يقدر ب ) -1

 االختبار القبلي
حيث  2512  9  2( الموافق 1255تم من خالل تصفيات بطولة نادي الجيش في الساعة )    

 ( متر...15555-0555سجلت االرقام الرسمية لالنجاز ولكل عداء في سباقي ) ال 
 التجربة الرئيسية

( دقيقة من السباق بعد وجبة طعام حفيفة ساعة) 95يتم تناول كبسولة واحدة )امفيتامين ( قبل )
ين تم تناول العقار االمفيتامين ( في ملعب الشعب في ح1255( وموعد االختبار ساعة )1355
 (...1005ساعة)

 االختبار البعدي
( متر في ملعب الشعب 0555( متر يلية اختبار ركض )15555تم تنفيذ االختبارات ركض )   

 وتحت نفس الظروف تقريبا... 2512 9  15الموافق  1255ساعة 
 الوسائل االحصائي

 النسبة المئوية -1
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 الوسط الحسابي -2
 الوسيط -3
 اللتواءمعامل ا -4
 معادلة )ت( للمجموعات المرتبطة... -0

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث
 ( متر11111( متر مع )5111عرض وتحليل مناقشة ركض )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحتسبة والجدولية  (3جدول )
 لالختبارين القبلي والبعدي لسباق ركض خمسة االف وعشرة االف متر

 االختبار
)ت(  البعدي القبلي

 المحتسبة
 *)ت(

 الجدولية
الداللة 
 1ع 1س ع س االحصائية

 5111ركض 
 متر

 معنوي 1.06 1.. 2.91 15.55.11 3.18 16.71.44

 11111ركض 
 متر

 غير معنوي 1.06 1.01 4.66 31.31.11 5.61 32.11.00

 ( الجدولية عند درجة حرية )(...5.50( وباحتمال خطا )3قيمة )ت 
( متر بقيمة 0555هر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لعدائي ال )ظ( 3من خالل الجدول )

دقيقة في حين ظهر االختبار البعدي بقيمة  3.11دقيقة وبانحراف معياري بقيمة  11.21.44
دقيقة... ولمعرفة معنوية الفرق بين االختبارين  2.91دقيقة وبانحراف معياري بقيمة  10.00.11

القبلي والبعدي استخدم الباحثون معادلة )ت( للمجموعات المترابطة..حيث وجدت قيمة )ت( 
( 3( وعند درجة حرية )1.91( في حين كانت قيمة )ت( الجدولية بمقدار)2.1المحتسبة بمقدار)
(..وهذا يدل على ان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي في ركضة 5.50وباحتمال خطا )
ر ويعزي الباحثون هذا الفرق الى التاثير المباشر والواضح على العدائين من خالل خمسة االف مت

مادة االمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي والذي ادى الى ارتفاع الروح المعنوية لهم مع 
 مقاومة التعب وطول النفس... ظاهرة
( متر بقيمة 15555دائي ال )هر الوسط الحسابي لالختبار القبلي لعظ( 2من خالل الجدول )   

دقيقة في حين ظهر االختبار البعدي بقيمة  0.11دقيقة وبانحراف معياري بقيمة  32.11.55
ولمعرفة معنوية الفرق بين االخبارين استخدم  4.11دقيقة وبانحراف معياري بقيمة  31.31.11

( في 1.1بة بمقدار)وجدت قيمة )ت( المحتس المترابطة. حيثالباحثون معادلة )ت( للمجموعات 
(..وهذا 5.50( وباحتمال خطا )3( وعند درجة حرية )1.91حين كانت قيمة )ت( الجدولية بمقدار)

يدل على ان الفرق معنوي ولصالح االختبار البعدي في ركضة العشرة االف متر ويعزي الباحثون 
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ن المنشطة دة االمفيتاميهذا الفرق الى التاثير المباشر والواضح على العدائين  كنتيجة لتاثير ما
 اهرة مقاومة التعب وطول النفس...ظللجهاز العصبي المركزي وارتفاع الروح المعنوية لهم مع 

 
 (1شكل )

 يمثل اداء االختبارات القبلية والبعدية  للمجموعتين العشرة االف والخمسة االف متر.
 االستنتاجات

 (متر.0555مسافات الطويلة )تبين وجود فرق واضح ولكن ليس معنوي عند عدائي ال -1
 ( متر15555تبين  عدم وجود فرق معنوي واضح عند عدائي المسافات الطويلة ال ) -2
عند بعض العدائين مثل قلة النوم ليال مع Side Effectedظهرت بعض االعراض الجانبية  -3

 طاقة عالية وعدم الشعور بالتعب....
 التوصيات

في البطوالت المحلية او الدولية لما له من تاثير يجب عدم استعمال هذا المنشط النفسجسمي  -1
 سلبي يؤدي الى االدمان النفسي والبيولوجي...

يمكن عمل تجارب بحثية كثيرة ومتنوعة على رياضيين من كافة االلعاب الرياضية ولكن تحت  -2
 خيمة الطبابة المختبرية واخصائيوا العقاقير من الصيادلة...

 تامين بدوز قليل ولفترة زمنية محددة وباشراف طبي محكم..يجب ان يكون االستعمال االمفي -3
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