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 االطالب رسالة تقدـ بيا
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ن الّرِحيِ  بِْسم ِ  هللِا الّرَحم

 
 ((
اِرِق)  آٓلطم آِٓء وم مم آٓلسم اِرُق) (1وم ا آٓلطم ىكم مم آَٓآدرم مم  (2وم

ا عملمهيما  (3آٓلنمجُم ٔآلثماِقُب) َّمَّ مفِس ل ن ُُكُ ه
ِ
ِافُظُ )ا  (4حم

ِظيُ  ِِلُّ العم قم هللُا العم دم  صم
           

      

اِرقِ                                  ُة الطم  (1الٓية ) ُسورم
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:انالمشرف إقرار  

 المكسكمة: الرسالةباف ىذه  نشيد

ت   ةير بع  ا ازنزيم  ات الئيةاوي    ة  تنش  ي مهاري    ف     -بدني     تمرين  اتثير أت  )
)  الماجسػتيرالمقدمػة مػف طػػػالب  (سرع  ةاداء الهجةم الخا ف لمناشوين بكرة السم 

الرياضػية  البدنيػة كعمػـك تربيػةفػي كميػة ال ناقػد تمػت تحػت إشػراف( مص فى احمد حمزة
البدنيػػػة فػػي التربيػػة  الماجسػػػتير درجػػةكىػػػي جػػزء مػػف متطمبػػػات نيػػؿ  كػػربالءجامعػػة  –

 .  كعمـك الرياضة
 
 

 التةقيع:                                        التةقيع:     
 سم انم.د محمد عبد الرضا المشرف :المشرف: ا.د حسن عم  كريم                       

                                                      
                                    
ىذه األطركحة لممناقشة .   نرشحعمى التعميمات كالتكصيات المتكافرة ..  بناءن     

 

 التةقيع:                                                   
   حسين حسةن عباسم.د. أ.                                                   

 الدراسات العمياة  العممي  مشؤةنلمعاةن العميد                                      
 كربئءجامع   - البدني  ةعمةم الرياض كمي  التربي                                

                                                       /     /1028  
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 إقرار المقةم المغةي                             
 : المكسكمة الرسالةاشيد أني قرأت ىذه      

ت   ةير ة  الئيةاوي    ازنزيم  ات بع  ا تنش  ي  ف    مهاري    -بدني    تمرين  ات ثيرت  أ)
 (السم  كرةب لمناشوين الخا ف الهجةم ةاداء سرع 

 
مػػف األخطػػاء  خػػاؿ  ك بأسػمكب سػػميـ  فكجػػدتيا قػػد كتبػػتكقػد راجعتيػػا مػػف الناحيػػة الم كيػة 

 كالتعبيرات الم كية كالنحكية غير الصحيحة ، كألجمو كقعت .
 

 

 

 

 التةقي   ع:                           
 ازس   م :                            
  المقب العمم : 

  مكان العمل:                           
 م 1028ال  تاريخ:    /     /                  
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 إقرار المقةم اإلحصاو                              
 اشيد أني قرأت ىذه الرسالة المكسكمة :     

ت ةير بعا ازنزيمات الئيةاوي  ة  تنشي مهاري  ف   -)تأثير تمرينات بدني 
 الخا ف لمناشوين بكرة السم ( سرع  ةاداء الهجةم

   
 كقد راجعتيا مف الناحية االحصائية كقمت مشكرتي بشأنيا ، كألجمو كقعت .

 

 

 

 

 التةقي   ع:                           
 ازس   م :                            
 المقب العمم :  
  مكان العمل:                           

 م 2018ل  تاريخ:    /     / ا                 
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 إقرار لجن  المناقش  ةالتقةيم

 المكسكمة: الرسالةنحف أعضاء لجنة المناقشة كالتقكيـ نشيد بأننا، اطمعنا عمى 
س رع  ت ةير بعا ازنزيمات الئيةاوي  ة  تنشي مهاري  ف  -بدني  تمريناتثير أت)

 (ةاداء الهجةم الخا ف لمناشوين بكرة السم 
فػي محتكياتيػا كفيمػا لػو عالقػة بيػا كنؤيػد  ( فى احمد حمزة مصاقشنا الطالب )كن    

 .البدنية كعمـك الرياضة في التربية الماجستير درجةبأنيا جديرة بالقبكؿ لنيؿ 
 

 التكقيع:                                               التكقيع:
 االسـ:         االسـ:                                        

 :ان عضك                                              : ان عضك  
 
 

 التكقيع:
 االسـ:                                      
 :ان رئيس 

بجمسػتو كػربالء جامعػة  - البدنيػة كعمػـك الرياضػة ةمجمس كميػة التربيػ ق بؿ   ت مفصدق  
 ـ .  1028/       المرقمة )     ( كالمنعقدة بتاريخ      /

 
 التةقيع                                                     

 ةزء فاضل ابراييمأ.د.                                              
   كربئءجامع   -البدني  ةعمةم الرياض عميد كمي  التربي                           
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 االهــــداء
 

ن غير يذا بأنك أب  ةأخ  ةصديق  ةنسيت أن ةصفتك ف  مكا
 .......أةصفك بمنارة العمم فأنت ذاك ياابت 

ااحترامًا ةتقديرً لك ةالدي    
 

دعيت اهلل بان يجعمن  تربه من تراب الجن  ألكةن تحت قدميها    
 ......إلى من ةضعت الجن  تحت أقدامها  

ارً ا ةتقديأم  حبً    
 
 

.....ةجت (لى من تفانت ف  حبها ل  )ز إ  

....فاضلا ل  ف  عمم  أساتذت  األلى كل من ساندن  ةكان عةنً إ  

عانن  ف  عمم ) صديق (....ألى من إ   

 

 

 

 

الباحث                                                                                                        
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 الشكر والتقدير
 

 بالعظمػة لمقمػكب تجمػى ، بعػده يكػكف خػرآ بػال خػركاآل،  قبمو كاف ؿك أ بال كؿاأل هلل الحمد
 ابػػػكاب لنػػا كفػػتح شػػكره مػػف كاليمنػػا ، بالقػػدرة االشػػياء عمػػى كاقتػػدر ، بػػالعزة االبصػػار عػػف كاحتجػػب

 اما بعد :الطاىريف كصحبة المنتجبيف  الطيبيف بيتو ؿكآ محمد عمى اهلل كصمى.  بربكبيتو العمـ
يػػد بيضػػاء ازجيػػت الييػػا، كمنيػػا اليػػد البيضػػاء لعمػػادة كميػػة التربيػػة  فيػػذا البحػػث مدينػػة لكػػؿ

كالء فاضػػؿ البدنيػػة كعمػػـك الرياضػػة فػػي جامعػػة كػػربالء المقدسػػة متمسمػػة بعميػػدىا االسػػتاذ الػػدكتكر 
 كالدكتكر رافد المحناكمعاكنييا الدكتكر حسيف حسكف  ابراىيـ

  
حسػف عمػي كػريـ كالػدكتكر  دكتكرالػ سػتاذم المشػرؼألبي اف اجزؿ الشكر كالعرفاف  رمفح

 البحث . اسر الكبير في ىذألا مايرضا سمطاف الذم كاف لبصمات عبد محمد
فػػػي النصػػػيحة كتػػػذليؿ  مػػػف سػػػاعدني كلػػػـ يبخػػػؿ عمػػػي   ؿكاقػػػدـ عظػػػيـ شػػػكرم كامنتنػػػاني لكػػػ

خػص مػنيـ الػدكتكر عػالء فمػيح جػكاد كالػدكتكر حسػيف بات في طريقي مف أسػاتذتي األعػزاء كأقالع
كالػػدكتكر حسػػػيف مكػػػي محمػػػكد كالػػػدكتكر حاسػػػـ عبػػػد  كالػػػدكتكر جمػػػاؿ صػػػبرم فػػػرج اجتمنػػاتي سػػػ

الجبار كالدكتكر زىير صالح مجيكؿ كالدكتكر احمد مرتضى عبػد الحسػيف كالػدكتكر سػيؼ صػبار 
 .الذرب

 يقػػدـ الباحػث عمػؿ مجػاؿ فػي مسػاعدة مػف ابػدكه لمػا كتقػديران  بالجميػؿ العرفػاف بػاب كمػف  
 كلسػػعة التعػػاكف ركح مػػف ابػػدكه لمػػا الخبػػراء السػػادة الػػى كاالمتنػػاف الشػػكر عبػػارات بػػأزكى الباحػػث
 .الدقيقة العممية كارائيـ السديدة كممحكظاتيـ صدكرىـ

 المدرب سييؿ عبد جاسـ السيدمف ذلؿ العقبات كىك كال انسى في الذكر 
 صالح المدرب محمد كالسيد

 
خاصة كالدم العزيزيف  الذيف كػاف كاقدـ شكرم كتقديرم كعظيـ امتناني الى افراد اسرتي ك 

 ليما الفضؿ الكبير في اكماؿ دراستي .
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كاخيرا اتقدـ بالشكر كاالمتناف الى كؿ فرد لـ اذكر اسمو كلو الفضػؿ فػي ىػذه الرسػالة كلػك 
 انخير. بكممة كاحدة داعيا مف اهلل سبحانو كتعالى اف يكفقني كالجميع لما فيو

 

 

 

 وكل واليه انيب ((أت ))وما توفيقي اال باهلل عليه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث
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                                    المستخمص
 ةاداء سرع ةت ةير  الئيةاوي  ازنزيمات بعا تنشي  ف  مهاري  -بدني  تمرينات تاثير

السم  بكرة لمناشوين الخا ف الهجةم  

الباحث                                                            المشرفاف    

مصطفى احمد حمزة                                             حسف عمي كريـ    ا.د  

                                                  ـ.د محمد عبد الرضا سمطاف          

ؿ البحكث عمى الرغـ مما تحقؽ مف التقدـ العممي في مجاؿ الرياضة كاالنجاز ككذلؾ في مجا   
العممية الرصينة كاستخداـ احدث كافضؿ االجيزة في القياسات كاالختبارات لكف البد مف 

 يتطمبيادة المعرفة كالتقرب مف الحقائؽ،ككمااالستمرار في اجراء المزيد مف البحكث العممية لز 
فقد  داء،االعداد الرياضييف طرائؽ كأساليب تدريبية مالئمة كمسالية لتطكير القابميات كتحسيف إ

ئيف فعمؿ لفئة الناشكجد الباحث ضعفا في اداء كاتقاف اليجكـ الخاطؼ الجماعي كخصكصا 
 عف فضال الخاطؼ كـجكتحسيف سرعة كاداء الي لتطكيرميارية  -بدنية تمريناتعمى ايجاد 

-CPK-LDH)كىي انزيمات  مجمكعة مف االنزيمات التي ليا عالقة بمت يرات البحث تنشيط
GOT). 

 :البحث الى هدفية 
 اليجـك كاداء سرعةتطكير ك  الالىكائية االنزيمات بعض تنشيط في ميارية -بدنية تمرينات اعداد

 .السمة بكرة لمناشئيف  الخاطؼ
تطكير ك  الالىكائية االنزيمات بعض تنشيط في الميارية - البدنية التمرينات تأسير عمى التعرؼ
 .سمةال بكرة لمناشئيف الخاطؼ اليجكـ كاداء سرعة
 في الميارية - البدنية لمتمرينات كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف الفركؽ عمى التعرؼ
 بكرة لمناشئيف الخاطؼ اليجكـ كاداء سرعةتطكير ك  الالىكائية االنزيمات بعض تنشيط
ذات االختبار  ئةفالمجمكعات المتكاحيث قاـ الباحث باستخداـ المنيج التجريبي بتصميـ .السمة
( 6( العب قسمت لكؿ مجمكعة )12عينة البحث كالبالغ عددىـ )لمجتمع ك  مي كالبعدمالقب
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نظاـ الطاقة الفكسفاجيني كاالكتيكي ضمف ميارية  -حيث تـ استخداـ تمرينات بدنية العبيف،
 لممجمكعة التجريبية كتمرينات المدرب لممجمكعة الضابطة. (% 100-85بشدة مف )

 
 ما يأت :أما أيم ازستنتاجات فشممت 

الميارية كالمقاربة  إلداء اليجكـ  الخاطؼ اسناء المنافسة ساىـ في  -البدنية التمريناتإف  -1
 سرعة كاداء اليجـك الخاطؼ لدل الالعبيف الناشئيف. تطكير

فاعمية  تنشيطسر االيجابي في ليا األ يككف الميارية الالىكائية  -البدنية التمريناتإف  -2
 (.CPK-LDHإنزيمي)

 فيتأسير %( لـ يكف ليا 100-85الميارية التي استخدمت بشدة ) -التمرينات البدنية  -3
 .الالعبيف الناشئيف عند( GOTفاعمية إنزيـ )
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 وياتـتـــقـائمة المح
 

 الصفحة العنكاف التسمسؿ
  العنكاف 
 1 اآلية القرآنية 
 3 افإقرار المشرف 

 4 إقرار المقـك الم كم 
 5 ار المقـك االحصائيإقر  
 6 إقرار لجنة المناقشة 

 7 اإلىداء 
 8 الشكر كالتقدير 
 20 مستخمص الرسالة بالم ة العربية 
 21 قائمة المحتكيات  
 26 قائمة  الجداكؿ  
 26 قائمة االشكاؿ  
 27 قائمة المالحؽ 
  االكؿ الفصؿ 
 29 التعريؼ بالبحث 2

 29 مقدمة البحث كاىمية 2 -2
 10 مشكمة البحث 1 -2
 10 اىداؼ البحث 3 -2
 12 فركض البحث 4 -2
 12 مجاالت البحث 5 -2

 12 المجاؿ البشرم 2 -5 -2
 12 المجاؿ الزماني 1 -5 -2
 12 المجاؿ المكاني 3 -5 -2

  الساني لفصؿا 
 14 ةيكالدراسات المشاب الدراسات النظرية 1

 14 الدراسات النظرية 2 -1
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 14 الميارية -البدنية مفيكـ التمرينات 1-2-2
 15 الميارية -البدنية  اىمية التمرينات 2-1-2

1-2-3  16 الالىكائيالنظاـ  
1-2-3-2  16 النظاـ الفكسفاجيني 
1-2-3-1  17 نظاـ الطاقو الالكتيكي   

1-2-4  30 االنزيمات الالىكائية 
1-2-4-2  CPK 37انزيـ  
1-2-4-1  LDH 39انزيـ 
 GOT 41انزيـ    1-2-4-3

1-2-5  44 السرعة 
1-2-5-2  44 العكامؿ المؤسرة في السرعة 

1-2-6  46 االداء الميارم اليجكمي في كرة السمة  
1-2-7  48 اليجـك في كرة السمة 

1-2-7-2  50 (السريع)الخاطؼ اليجكـ 
1-2-7-1  52 عكامؿ نجاح اليجـك الخاطؼ 

 53 السابقة الدراسات 2-2
1-1-2  53 شربة االمير عبد حسيف سةدرا 

 55 عمي محمد بيباؾ دراسة 2-2-2
  السالث الفصؿ 
 58 منيجية البحث كاجراءاتو الميدانية 3

 58 منيج البحث 2 -3
 58 كعينتو مجتمع البحث 1 -3

  60 تكافؤ مجمكعتي العينة 1-2-3
 62 في البحث جيزة المستخدمةالالكسائؿ كاالدكات كا  3 -3
 61 راءات البحث الميدانيةاج 4 -3

 61 تحديد االنزيمات الالىكائية المبحكسة 2 -4 -3
 63 تحديد االختبارات 1 -4 -3
 المختارة االنزيمات مستكل لقياس االنسب االختبار تحديد 3-4-1-2

 لمبحث
63 
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 64 تحديد االختبار االنسب لقياس سرعة كاداء اليجـك الخاطؼ 3-4-1-1
 64 ت كالقياسات المستخدمة كتكصيفيااالختبارا 3 -4 -3
 68 التجربة االستطالعية 4 -4 -3
 68  لالختبارات العممية االسس  4-4-2 -3
3- 4- 4-

2-2 
 68 الصدؽ

3- 4- 4- 
2-1 

 69 السبات

3- 4- 4-
2-3  

 69 المكضكعية

 70 القياسات كاالختبارات القبمية 5 -4 -3
 71 التجربة الرئيسية 4-6 -3
 73 القياسات كاالختبارات البعدية 3-4-7 

 73 الكسائؿ االحصائية 3-5
  الرابع الفصؿ 
 75 عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا 4

 75 كمناقشتيا كتحميميا البحث لمجاميع النتائج عرض 4-2
 القبميةكاالختبارات   القياسات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض 4-2-2

 .التجريبية لممجمكعة البعدية
75 

 القبمية كاالختبارات القياسات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض 4-2-1
 .الضابطة لممجمكعة كالبعدية

82 

 البعدية كاالختبارات القياسات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض 4-2-3
 كالضابطة التجريبية لممجمكعتيف

86 

  الخامس الفصؿ 
 94 االستنتاجات كالتكصيات 5

 94 االستنتاجات 2 -5
 94 التكصيات 1 -5

  المصادرالمراجع ك  
 96  المصادر العربية 
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 202 المصادر االجنبية 
 204 المالحؽ 
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                                              الجداةل

 التسمسؿ العنكاف الصفحة
 1   يبيف التقسيـ كالنسبة المؤية لمعينة 58

حثيبيف التجانس لعينة الب 59  2 

 3 يبيف تكافؤ مجمكعتي العينة 60

 4 يبيف التعامؿ االحصائي ألراء الخبراء كالمختصيف 63

البحث الختبار المكضكعية ك السبات معامؿ يبيف 69  5 

 البعدية القبمية القياسات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض بيفي  77
التجريبية لممجمكعة . 
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 ازةل الفصل

 التعريف بالبحث -1

 مقدم  البحث ةايميت  1-1

را في جميع المجاالت الرياضية كىذا التقدـ انعكس ا ككبين مممكسن  القد شيد العالـ تطكرن        
سكاء  مسابقات الفردية كالفرقية عمى حد  بشكؿ كبير عمى العممية التدريبية لجميع الفعاليات كال

كيتجمى ىذا االنعكاس برفع المستكل البدني كالميارم لالعبيف كتبيف  ىذا مف خالؿ االنجازات 
الكبيرة المتحققة ، كيعكد ىذا التقدـ لمتطكر الحاصؿ في االنجازات الى  عممية التخطيط المبرمج 
الذم يساىـ في تطكير كتحسيف مستكل الرياضييف بشكؿ يضمف مف انيـ سيحققكف افضؿ 

 ج في كافة االلعاب كالفعاليات كمنيا لعبة كرة السمة .النتائ

اف لعبة كرة السمة ىي كاحده مف االلعاب التي شيدت تطكرا ممحكظا كاصبحت تحتؿ مكانا     
ساسية فييا لذلؾ بارزا لدل اغمب بمداف العالـ المتيازىا بالتشكيؽ كاالسارة.كلتعدد الميارات األ

لمعنييف في تعميـ كتدريب ىذه المعبة مف حيث االعداد اصبح مف الضركرم عمى الخبراء كا
 المعبة.الرياضو في كالتخطيط كتطبيؽ برامج عممية دقيقة لزيادة تطكير مستكل 

 البدنية ك عمى تركيز أىدافو لتنمية المت يراتفي كرة السمة يعتمد التدريب الرياضي الحديث      
المستكيات  الى البدنية كالميارية لمكصكؿ تالتمريناكالتركيب بيف الكظيفية المصاحبة ليا 

 اكماؿ اليجمات الخاطفة، كاف في اداء الميارات ميـ  كالسرعة ميمة جدا كتطكيرىا ،االفضؿ 
فكمما تحسنت امكانية الرياضي  لتحقيؽ التفكؽ لمرياضي شي رئيسي كاساسي بصكرة ناجحة

، كيككف اليجكـ الخاطؼفي داء االك سرعة الالالىكائية انعكس ذلؾ بشكؿ مباشر عمى مستكل 
  كاالنزيمات الالىكائية بعض المت يرات تنشيطىذا بكضع البرامج التدريبية التي تستند الى 

  .المرتبطة بالمعبة (GOTك) (LDHك) (CPK)مسؿ

العمؿ عمى االنزيمات التي ليا ارتباط كسيؽ بالعمؿ ت اىمية البحث في كمف ىنا جاء    
ميارم  بدني اداءاد تمرينات الىكائية ترتقي بالكصكؿ بالالعب الى الالىكائي مف خالؿ اعد

 . (السريع) اليجـك الخاطؼ تنفيذ  في كسرعة عالي
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 مشكمه البحث 1-2

لبعض الكحدات التدريبية كالمباريات لفرؽ الناشئيف  كمتابعتةمف خالؿ مالحظة الباحث      
ب انكجد اف ىناؾ تأكيد عمى الجك ف ككذلؾ لمقابمتة عدد مف المدربي كعمى مستكل االندية
كلـ يعطكا في المباريات كخصكصا اليجكـ الخاطؼ  ةالميم ةانب التدريبيك التعميمية اكسر مف الج

في  ادل الى ضعؼ مام كجكانب السرعة  لتمرينات المتعمقة بالجكانب الفسمجيةبااالىتماـ الكافي 
اسناء لالعبيف كانيائيا في التصكيب لؾ بطئ في نقؿ الكرة بيف اككذلالعب الميارم داء اال

ساسية لحؿ المشكالت بشكؿ لباحث بالبحث العممي ككنو الكسيمة األاليجكـ الخاطؼ كايمانا مف ا
محاكلة منو في  تمريناتعداد ديميا كا  مما دفع الباحث الى دراسة المكضكع اكاعممي كاضح 

 ايجاد احد الحمكؿ التي مف شأنيا معالجة مسؿ ىكذا مشكمة .

  ايداف البحث 1-3

 ييدؼ البحث الى:

كتطكير  بعض االنزيمات الالىكائية تنشيطميارية في  - بدنيةاعداد تمرينات  -1
 .مناشئيف بكرة السمةسرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ  ل

بعض االنزيمات  تنشيطالميارية في  - البدنيةتأسير التمرينات  عمى عرؼالت -2
 .مناشئيف بكرة السمةلخاطؼ لسرعة كاداء اليجـك االالىكائية كتطكير 

 -البدنية لمتمرينات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  بيف الفركؽالتعرؼ عمى   -3
سرعة كاداء اليجـك كتطكير بعض االنزيمات الالىكائية  تنشيطالميارية في 

 .بكرة السمة مناشئيفالخاطؼ ل
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 فرضا البحث 1-4
 يفترض الباحث اف :

بعض االنزيمات الالىكائية  تنشيطالميارية في  - البدنيةينات ىناؾ تاسير ايجابي لمتمر  -1
 . بكرة السمة  سرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ لمناشئيفكتطكير 

-ةالبدنيلمتمرينات  لصالح المجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطةتكجد فركؽ   -2
 .الخاطؼكسرعة كاداة اليجـك  كتطكير بعض االنزيمات الالىكائية تنشيطالميارية في 

 
 مجازت البحث 1-5
كرة لممدرسة التخصصية ب ( سنة16-14الالعبكف الناشئكف مف ):  المجاؿ البشرم 1-5-1

 . 2018- 2017في محافظة كربالء المقدسة لممكسـ التدريبي  السمة
 5/8/2018 ل اية 21/12/2017المجاؿ الزماني: لمفترة مف  1-5-2

 : المجاؿ المكاني 1-5-3

 في كربالء  سة التخصصية لكرة السمةممعب المدر  -

 . في كربالء شارع االسكاف  الجكادييف لمتحميالت المرضية مختبر -
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 GOTانزيـ  2-1-4-3
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 االداء الميارم اليجكمي في كرة السمة 2-1-6

 اليجـك في كرة السمة 2-1-7

 (السريع)الخاطؼ اليجـك 2-1-7-1
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 عكامؿ نجاح اليجـك الخاطؼ 2-1-7-2

 الدراسات السابقة 2-2

 ـ 2007 دراسة حسيف عبد االمير شربة 2-2-1

 ـ 2014 دراسة بيباؾ محمد عمي 2-2-2
 

 

 



 الثان  الفصل

 المشابه ةالدراسات   الدراسات النظري-2

 الدراسات النظري  2-1

 المهاري  -البدني  التمرينات 2-1-1

ىمية كبيرة بالنسبو لتشكيؿ أالحركية  األنشطوانكاع  أحدلتحتؿ التمرينات مف حيث انيا        
 . االجيزه العضكية الحيكية لجسـ االنساف فيالجسـ كبنائو كاكسابو القكاـ الجيد كالتاسير المباشر 

سميمة خالية مف االمراض  ةحياة سعيد اف يحيأالتمرينات ضركرية لمفرد مف اجؿ  كتعد      
كالعاىات كالتشكىات فضال عف ككنو كسيمو لممتعة كالراحة النفسية كتحقيؽ االنجاز عند 
ممارستيا ،كىي مف بيف اىـ الكسائؿ التي  تصؿ بالرياضي الى اعمى مستكيات االداء الحركي 

في مجاالت الحياة  كألمجاؿ الرياضي لي سكاء اكاف في االجيد كصكال الى تحقيؽ االنجاز العا
 (1)خرل.ألا

لعاب الرياضية ألتمؼ ارة في الجكانب العممية التعميمية لمخيىمية كبأمرينات ذات كما تعد الت     
كذلؾ بسبب تعدد اغراضيا حيث  ؛راء المختصيف كالباحسيف حكؿ مفيكـ التمريناتآكقد تعددت 

الكضاع كالحركات البدنية التي تيدؼ لتشكيؿ كبناء نيا مجمكعو مف اأعرفتو )ليمى زىراف( "ب
عمى مستكل ممكف مف االداء أى إل بالرياضيالجسـ كتنمية مختمؼ قدراتة الحركية لمكصكؿ 

،اما (2)الرياضي كالكظيفي في مجاالت الحياة المختمفة معتمدة عمى االسس التربكية لفف الحركة"
ت منظمة كىادفة مبنية عمى اسس بايكميكانيكية )بسطكيسي احمد( فيقكؿ اف التمرينات ىي حركا

كتشريحية كفسيمكجية كتربكية ال رض منيا تنمية الصفات البدنية كالحركية االساسية كالقكة 
العضمية كالسرعة كالمطاكلة كالمركنة كالرشاقة كالتكازف كالدقة كالتكافؽ...الخ لالستفادة منيا في 

                                                           
1))

جاسم محمد ناٌف:فاعلٌه التمرٌنات العامه والخاصه فً تعلم تكنٌك ركض الموانع,رسالة ماجستٌر.كلٌه التربٌه الرٌاضٌه جامعه  

 .45,ص0986د.بغدا
2))

 .27,ص0983القاهرة.دار الفكر العربً.االسس العلمً والعملٌة للتمرٌنات والتمرٌنات الفنٌة.لٌلى زهران: 
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لؾ ترقية الميارات الرياضية في جميع خاصو،ككذ كالمجاؿ الرياضي مجاالت الحياة العامة
 (1)مجاالتيا.

 ك المياريةيرل الباحث اف التمرينات ىي  كؿ الحركات  ةالؿ ماتقدـ مف التعاريؼ السابقكمف خ
 مستكل اعمىف اجؿ الكصكؿ الى دائيا الالعب اك المتعمـ بطريقو منظمة مأالتي يقـك ب نيةالبد

 المهاري  -ي البدن ايمي  التمرينات 2-1-2

ترتبط اىمية التمرينات ارتباطا كسيقا بكؿ مراحؿ االعداد التي يمر بيا الرياضييف سكاء      
اكانت في االعداد البدني العاـ اك الخاص اك االعداد الميارم.كال است ناء عنيا في كؿ االعمار 

 (2).التمرينات التدريبيو )مبتدئيف ناشئيف شباب متقدميف( اذ تكمف اىمية 

 تساىـ بقدر كبير في تحسيف كرفع مستكل المياقو البدنية  .1
 فعالياتيا التربكية في تعكيد الالعب عمى النظاـ كالمسابرة كالدقة في العمؿ .2
 اتكىكاـ الصحيح كاصالح العيكب كالتشبناء الق .3
 تعد مف اىـ الكسائؿ كاالساس في اعداد الالعبيف لممكاسـ الرياضية .4
 راحؿ النمك عمى اختالؼ الجنس كالعمرتاسيرىا االيجابي في كؿ م .5
ليا اليد الطكلى في جميع انكاع االنشطة الحركية مف حيث االىمية في االعداد البدني  .6

 العاـ كالخاص
تعد مف افضؿ االنشطة الحركية كاالقؿ في تعريض الالعب لالصابة مف الفعاليات  .7

 كااللعاب الرياضية االخرل
قبؿ الشركع في ممارسة االلعاب الرئيسيو المرغكب  تعد االساس في احماء كتييئة الجسـ .8

 بيا.

 

 

 
                                                           

(1)
 .235.ص0984الموصل.مطبعه جامعه الموصل .طرائق التدرٌس فً المجال الرٌاضً.بسطوٌسً احمدوعباس احمد السامرائً: 

)2(
 .086م,ص2111.بغداد مطبعة وزراة التربٌة.0طالتعلم وجدولة التمرٌن.وجٌة محجوب: 
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 الئيةاو :  النظام  3 -2-1

 يقسـ النظاـ الالىكائي الى نظاميف كىما:

 نظام الفةسفاجين ال  2-1-3-1

 ةية كالدفاعية التي تتميز بسرعمف الطبيعي اف لعبة كرة السمة تتككف مف الميارات اليجكم    
ستمر لفترة زمنيو قميمو كىذه الحركات تحتاج الى االنقباضات العضمية داء كالقكة التي تألا

 .داء بشكؿ مناسب ألتي تتمسؿ بالنظاـ الفكسفاجيني لالسريعو ال

كالجؿ  ((ATP ؾالتي تتطمب شدة عالية يتـ استيالداء الالعب لمحركات أمف خالؿ    
ياتي بدكرة كىك الكرياتيف فكسفات  االستمرار في االداء ىناؾ مركبا كيميائيا اخر غنيا بالطاقة

 (1)كمكجكد في الخاليا العضمية كعند انشطارىا ينتج الطاقة.

تتكلد باستمرار مف  ةفاف الطاقو الضركريPI )كADP )ىك عباره عف اتحاد بيف (ATP)بما اف   
ز خالؿ االنقباض العضمي كتتكرر ىذه العمميو خالؿ سكاف قميمو في اسناء الرمي كالركض كالقف

 ATP)).(2)سالث اضعاؼ   (CPK)،كيككف تركيز 

تعتمد عمى النظاـ  ةلالعب كرة السمة كالدفاعي ةداء في الحركات اليجكميألاف سرعو ا    
)جماؿ صبرم كىذا مااشار اليو  ، ةالقميم ةخالؿ ىذه الفتره الزمني ةالفكسفاجيني لتكفير الطاق

ئيا لمتحمؿ العضمي القصير االمد سا بايككيميااف تفاعؿ فكسفات الكرياتيف يشكؿ اسامف ) فرج(
مى كما في ركض ظبالقدرة الع متكررة قصيرة ريناتميف الطاقو لتمأىك يمعب الدكر الحاسـ في ت

امكانية االنتقاؿ  المسافات القصيرة كالكسب كالرمي كتماريف رفع االسقاؿ كغيرىا كيؤمف ىذا التفاعؿ
.كمف خالؿ (3)(ه تنفيذ التمريف ر يتؿ كالت ير المفاجئ في ك العم ةالسككف الى حال ةالسريع مف حال

عمؿ ىذا النظاـ يمكف تطكير القابميات البدنيو لالعبي كرة السمو في اداء التماريف  ةطبيبع ةمعرف
 ATP )ؿ ىذا النظاـ كمستكل مخزكف كؿ مفالسريعو لمسافات قصيرة التي تتناسب مع زمف عم

CP) ىذا النظاـ ينقؿ  النقطو الميمو الف اجتياز فتره عمؿ كيجب عمى المدرب مالحظة ىذه
 . الجسـ لمحصكؿ عمى الطاقو مف خالؿ نظاـ الالكتيؾ كىكذا النحصؿ عمى اليدؼ المطمكب

                                                           
(1)
 .57.ص2111.الكوٌت .مكتبه الفالح للنشر والتوزٌع.2.ط االسس الفسٌلوجٌة للتدرٌب الرٌاضًهاشم عدنان الكٌالنً. 
(2)
 57صالمصدر السابق.هاشم عدنان الكٌالنً: 
(

3
 .296, ص 2102دار دجلة , , عمان ,  القوة والقدرة والتدرٌب الرٌاضً الحدٌثجمال صبري فرج : (
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بقصر مدة  الفكسفاجينية عة التمرينات الخاصة لتنمية اإلمكانيات الالىكائيةيتتميز طب
دقيقة (  3- 2)نسبيان الراحة الطكيمة  سا( كبالشدة القصكل كفترات10 - 3األداء ما بيف )

ككما تشير بعض المصادر  (1)بالعضمة" إلعطاء الكقت الكافي الستعادة المككنات الفكسفاجينية
 .  (2)سا( 12ىذا النظاـ يمكف أف يجيز طاقة تكفي ألداء نشاط بدني شديد يستمر حتى )اف 

 : خصائص النظاـ الفكسفاجيني
 : (3)بعدة خصائص ىي النظاـ الفكسفاجيني يتميز 
 اليعتمد عمى سمسمة مف التفاعالت الكيميائية . – 1
 اليعتمد عمى نقؿ األككسجيف الذم نتنفسو إلى العضالت العاممة .  – 2
 ( بصكرة مباشرة . ATP- CPتخزف العضالت كؿ مف ) – 3
 ( كمصدر لمطاقة .CPيعتمد عمى مركب فكسفات الكرياتيف ) – 4
حيث يككف     سانية ( 30-1ـ بشدة عالية كلمدة قصيرة جدا مف )يعمؿ ىذا النظا – 5

 .سانية مف الجيد البدني 30النظاـ مختمط في 
 تحدث تفاعالت ىذا النظاـ في سايتكبالـز الخمية العضمية في خيكط المايكسيف  –6
 كاالكتيف .
 نظاـ سريع في أنتاج الطاقة . –7
  .ة القصكل كالقدرة االنفجارية كالسرعة الخاصةالقدرات البدنية: القكة القصكل كالسرع –8

 نظام ال اق  الئكتيك   2-1-3-2

( الىكائيا بكاسطة عممية  ATP"يعتمد ىذا النظاـ عمى بناء سالسي فكسفات االدنكسيف )       
الجمكزة الالىكائية اذ يتـ انشطار السكر في ظركؼ عدـ كفاية االككسجيف مما يؤدم الى تككيف 

كتيؾ في العضمة كالدـ كىذا يؤدم بدكره الى التعب العضمي عند زيادتو ، كفي ىذا حامض الال
( التي ATPالنظاـ تتـ التفاعالت الكيميائية بعدـ كفاية االككسجيف مما ينتج عنو قمة كمية الػ )
، ك"ىذه (4)يمكف استعادتيا مف انشطار السكر مقارنة بالحالة التي يتكفر فييا االككسجيف"

العالميف االلمانييف ) جك ستاؼ امبيركؼ  قبؿ( مف 1930ت الكيميائية تـ اكتشافيا عاـ )العمميا
اف "حامض الالكتيؾ مركب كيميائي يتراكـ  في اسناء التدريبات ذات ك   ،(5")ك اتك مابرىكؼ(

                                                           

(
1

 .063ص ,  0997 , العربً الفكر دار , نصر مدٌنة , 0ط , التدريب الرياضي األسس الفسيكلكجية أبو العال احمد عبد الفتاح : ( 
2
 34, ص 2118بغداد , مكتب ألفضلً , التطبٌق المٌدانً لنظرٌات وطرائق التدرٌب الرٌاضً , محمد رضا إبراهٌم :  ( (

(
3

 . 280, ص 2113القاهرة , دار الفكر العربً , ,  0, ط فسٌولوجٌا التدرٌب والرٌاضةبو العال احمد عبد الفتاح : أ ( 

) 
4

 .297ص ,2102 ,مصدر سبق ذكرة: فرج صبري جمال( 

,  : Anecrobic clycolysis physiology basis for exercise and sport) Fox . E.L.Bower R. w . Fossm . L(1993 )
5

(
wcb , Ben ch mark , p19- 20 . 
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قؿ مف سالث دقائؽ كتتـ في ظركؼ أمف القصكل كالتي تستمر لمدة الشدة القصكل اك االقؿ 
 .(1)يف"نقص االككسج

( إلى انو التككيف النيائي الستيػػػػػػػػػػػػالؾ الكاليككجيف  1990كيشير ") بياء الديف سالمو،        
الىكائيان اال اف تمؾ النسبة تزيد عند اداء االنشطػػػػػػػة الرياضية ذات الشػػػػػػدة العالية كيرمز 

 .   (2)(" C3H6O3ػػػػػؾ ) لحامػػػػض الالكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

"كيذكر أنو أسناء العمؿ العضمي البسيط ال تحدث زيادة كبيرة في تركيز الالكتات بالدـ عف       
تركيزىا قبؿ بداية العمؿ العضمي، كلكف بزيادة معدؿ العمؿ العضمي الى حد فكؽ المتكسط تبدأ 

( تقؿ عند زيادة تركيز HCO3ات بالدـ)الالكتات باالرتفاع في الدـ، كما اف مقدرة اتحاد الكربكن
الالكتات بالدـ، كيزداد عدد مرات التنفس لطرد ساني اككسيد الكاربكف، كبالتالي يقؿ تركيز 
بيكاربكنات الصكديـك في الدـ اذ اف البيكربكنات تتحد مع الصكديكـ ليككف الناتج بيكربكنات 

"  .(3)الصكديـك

ممي غراـ /  20 -10الالكتيؾ في الدـ يقدر ما بيف )"اف المعدؿ الطبيعي لتركيز حامض      
-100مميمتر( دـ في اسناء الراحة اما في اسناء المجيكد الشاؽ فاف معدلو يصؿ ما بيف ) 100
 .(4)مميمتر( دـ" 100ممغ/ 200

ضركرة التمييز بيف حامض الالكتيؾ ك الالكتات إذ ىما ليسا نفس المركب ، يتكجب "      
" عبارة عف حامض ينتج مف الخاليا عف طريؽ سمسمة مف التفاعالت   ىك فحامض الالكتيؾ
بعدـ كفاية االككسجيف )االيض الالىكائي ( كااليض الالىكائي يحدث  تعمؿ الكيميائية كالتي

 .(5)يض الالىكائي قميمة"ألعندما تككف كمية االككسجيف المطمكبة ل

                                                           
(

1
 .078, ص2102, بغداد, دار الكتب والوثائق,  اسس الفسلجة الرٌاضٌةمؤٌد عبد علً الطائً :   (

2
 .017, ص 0991, دار الفكر العربً , القاهرة ,  الكٌمٌاء فً المجال الرٌاضًبهاء الدٌن سالمة :  ( (

 
3
 .298, ص مصدر سبق ذكره( جمال صبري فرج :  (

4
 .019, ص0999, دار الشروق للنشر والتوٌع, عمان ,  ةٌة الرٌاضجفسٌولو( رٌسان خرٌبط مجٌد, علً تركً مصلح: (

  .  176ص, 2002 ، جامعة ب داد ،شركة ناس لمطباعة، 1، ط مبادئ الفسيكلكجيا الرياضيةسميعة خميؿ : (5)
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تيؾ فعندما ينتج حامض الالكتيؾ كبعد ك الالكتات ىي عبارة عف ممح مف أمالح حامض الالك 
 .(1)فأف المركب المتبقي يتحد مع الصكديكـ أك البكتاسيكـ ليككف ممحان"  (+H)تخمصو مف 

)تزداد نسبة مساىمة نظاـ حامض الالكتيؾ بعد السكاني العشرة االكلى مف التمريف اذ اف       
تي ينتجيا النظاـ الفكسفاتي الػ ىذا يتزامف أيضا مع ىبكط في الناتج كالمقدرة القصكل ال

((ATP-PC ( كالذم يكفر الػ(ATP ( سانية مف  30)اذ يبدأ ىذاف المركباف بالنفاذ بحكالي الػ
النشاط الشديد المستمر كالذم أغمب الطاقة فيو تأتي مف تحمؿ السكر الىكائيا، كنجد في السانية 

التي  لمتمرينات، اف ىذا النظاـ ضركرم ( مف النشاط المستمر ىبكط ساف في انتاج القدرة(45الػ 
 دقيقة( 2-ث(30يجب أف تنفذ خالؿ مدة أقصاىا

 (2)خصائص النظاـ الالكتيكي -

 االككسجيف بعدـ كفايةيحرر الطاقة لمجسـ  - 1   

مصدر الطاقة ىك الكمككز المخزكف في العضالت عمى شكؿ حبيبات كاليككجينية في  -2
 السايتك بالـز .

اليتطمب تفاعالت كيميائية كسيرة معقدة  ATPميائية المتكلدة العادة بناء الػ الطاقة الكي-3
 كما ىك الحاؿ في النظاـ االككسجيني .

 تحدث التفاعالت في السايتكبالـز قرب الخيكط البركتينية      

 

 

 

 

                                                           
1
 التحمل لتطوٌر  البٌوكٌمٌائٌة المتغٌرات و الحٌوٌة المنظمات بعض ءةكفا فً الالهوائً التدرٌب تأثٌرفالح حسن عبد هللا : ((

 .46, ص 2118,, اطروحة دكتوراه, جامعة بابل , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  السلة كرة لالعبً الالكتٌكً

(
2
 العربً الفكر دار , مصر ,(  حركً تحلٌل , برامج , تخطٌط , تدرٌب)  للسباحة العلمٌة االسس:  زكً محمود علً راتب اسامة (

 . 33ص , 0998 ,
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  ازن      زيمات  2-1-4

فعؿ االنزيمات كلذا يقاؿ اف تعتمد العمميات الحيكية التي تجرم في جسـ الكائف الحي عمى     
( . اف الحياة اساسيا  (Summerر اقكاؿ العمماء فييا ما ذكره سكم االنزيمات اساس الحياة كمف
  استمرار فعؿ االنزيمات .

أف أحدل المميزات البارزة لمخمية قدرتيا عمى القياـ بتفاعالت بسرعة كبدرجة حرارة الكسط "     
يمكف أف تتكاجد كتعمؿ أال في  كترابطيا آلة استقاللية معقدة كال المحيط بيا فيي تشبو بتعقدىا

ظركؼ كظيفية معينة كيسيطر كيرعى ىذه الدالة االستقاللية مف التفاعالت داخؿ الخمية كسطاء 
 (1)"بركتينية تسمى باإلنزيمات

ؿ كبذلؾ تعد االنزيمات عمى انيا مكاد منظمة ، كىي بركتينات تبنى داخؿ الخمية كتعم    
( لمتعجيؿ مف معدؿ سرعػػػػػة التفاعالت الحياتية )  Biocatalystsكعكامؿ مساعدة بايكلكجية ) 
Biochemical reactions  كبدكف اف تفقد اك تحمؿ في التفاعؿ كبدكف ام ت يير في تركيبيا )

االساس  الكيمياكم ، كاف الفرؽ بيف التفاعالت االنزيمية كالتفاعالت غير االنزيمية ىك اف المادة
في االكلى تتحكؿ بكفاءة كسرعة عاليتيف ، في حيف اف اكسر التفاعالت غير المحفزة ىناؾ نسبة 
معينة مف المادة االكلية تتحكؿ الى ناتج كالباقي مف المادة االكلية تفقد في كسير مف التفاعالت 

ريؽ خفض قيـ الجانبية . كككف االنزيمات تعمؿ عمى زيادة سرعة التفاعالت الكيميائية عف ط
لمعديد مف التفاعالت ، كطاقة التنشيط ىي الطاقة الحرة الالزمة لتحكيؿ   I:aطاقة التنشيط  

( لتفاعؿ انزيمي الػػى حالتيا النشطة ،  Substrateالمكاد المتفاعمة مسؿ المكاد االساس ) 
( فأنيا تتحكؿ  (Transition stateكحػػػػػػػػػاؿ تحكيميا لمحالة النشطة اك الحػػػػػػػػػػػػالة االنتقالية  

بسرعة الى نكاتج كتتناسب مع كمية المكاد المتفاعمة المكجكدة في الحالة االنتقالية ، ككمما كانت 
اعمى كمما كانت سرعة التفاعؿ أبطئ كذلؾ الف عدد قميؿ مف الجزيئات المتفاعمة  I:aقيمة  

 .(2)لى الحاالت المنشطة  ستمتمؾ الكمية الكافية مف الطاقة الحركية لتتحكؿ فيو ا

                                                           
(

1
 235ص.2115, عمان , دار وائل للطباعة والنشر , مبادئ التدرٌب الرٌاضً : مهند حسٌن البشتاوي واحمد إبراهٌم الخواجا :  ( 

. 
2
 . 079, صــــ  0987, جامعة الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر ,  الكٌمٌاء الحٌاتٌةطالل سعٌد النجفً ,  ((
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كيككف مستكل نشاط االنزيمات المؤكسدة عمكما مرتفع في البرد كمنخفض في الحر      
كاالنزيمات بشكؿ عاـ لدييا درجة حرارة قصكل تعمؿ فييا كاف االختالؼ في ىذة الحرارة بزيادة 

 اك النقصاف تؤسر في عمؿ االنزيـ.
بعد الفيتامينات كاليرمكنات مف المكاد المساعدة التي تكجد  كىذة االنزيمات ىي النكع السالث     

 بصكرة طبيعية في الجسـ كالتي ليا اىمية كبيرة في استمرار الحياة.
"كتحتكم بالزما الدـ عمى عدد كبير جدا مف االنزيمات ذات تركيز يختمؼ باختالؼ الحالة 

العمميات االيضية مكزعة الفسيمكجية ، االنزيمات التي تساعد عمى حدكث بعض تفاعالت 
كبعض ىذة  CPK &LDH كمركزة احيانا في خاليا خاصة كتككف داخؿ انسجة معينة مسؿ انزيـ

  (1)االنزيمات تظير في الدـ كنتيجة طبيعية لمكت كازالة الخاليا المحتكية عمييا"
 أف الكسير مف األنزيمات ىي بركتينات مركبة تككف المجاميع المرتبطة فييا ىي مكمف"

الفعالية المحفزة الحقيقية ، كفي بعض األحياف تصنع ىذه المجمكعة مف الفيتاميف  كبسبب ككف 
األنزيمات مركبات بركتينية ، فإنيا تككف حساسة تجاه أم مف العكامؿ المانحة لمبركتينات ، بما 

 .( 2)"( المحيط PHفي ذلؾ ت ير ) 
عكامؿ مساعدة "ات بأنيا األنزيم(رياض رشيد سمماف كيكسؼ فضؿ اهلل )كقد عرؼ 

تككف داخؿ األجساـ الحية كيمكف أف تعمؿ تحيكية ) بايكلكجية ( مككنو أساسا مف البركتينات ك 
 .( 3)"بصكرة مستقمة عنيا حيث تعتمد الحياة عمييا

مكاد بركتينية تساعد في التفاعالت الكيميائية  "فيعرؼ األنزيمات بأنيا  (باسـ داللي)ما أ
التفاعالت سرعة  الخمية الحية بصكرة منخفضة جدان ، فتقـك األنزيمات بزيادةالتي تحدث داخؿ 

 الكيميائية التي تحدث داخؿ الخمية الحية بدكف أف تت ير ىذه األنزيمات خالؿ ىذه التفاعالت

"(4). 
 
 
 
 
 

                                                           
(

1
,االسكندرٌة,دار الوفاء 0,طالتغٌرات البٌوكٌمائٌة للتدرٌب المستمر والفردي للمالكمٌنعبد الرحمان عبد العظٌم   سٌف  : (

 .033للطباعةوالنشر,ص

(
2

 ، 0984، انبصرة ، يطبعت انبصرة ،  3، جأسس انكيًياء انعايت وانعضىيت وانحياحيت هىنى ) حرجًت َاجي أنزكىو( :  -جىٌ (

(
3
 .  220, ص 0989, الموصل , مطبعة التعلٌم العالً ,  0, ط الكٌمٌاء الحٌاتٌة العملٌة رٌاض رشٌد سلمان , ٌوسف فضل هللا :  (

(
4
 . 07, ص 0981, الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر ,  أساسٌات الكٌمٌاء الحٌوٌة باسم كامل داللً :  (
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 خةاص ازنزيمات -
 : تتصؼ االنزيمات بحكاص ذات اىمية كبيرة في جسـ االنساف كمف ىذه الخكاص ىي  

 التت ير صفات االنزيمات في التفاعالت التي تساعد فييا . .1
 اف االنزيمات التستيمؾ . .2
بما اف االنزيـ مركب بركتيني فأف ام مادة كيميائية اك عامؿ مساعد يؤسر اصالن عمى  .3

 التركيب البركتيني يفقد االنزيـ فاعميتو .
 القكية . الة التسخيف اك الحكامض كالقكاعدتتحطـ فاعمية االنزيـ في ح .4
 يفقد االنزيـ فاعميتو في حالة تعرضو لالشعة فكؽ البنفسجية . .5
االنزيـ تخصصي ام انو يتفاعؿ مع مجاميع معينة مف المركبات كفي بعض الحاالت  .6

 مع مركب منفرد كاحد .
تظير بعض االنزيمات تخصص مطمؽ بالنسبة لممادة التي تعمؿ عمييا كال تحمؿ ام  .7

ذه المادة ذات جزيئات متشابية لممادة االصمية التي يعمؿ مادة اخرل حتى لك كانت ى
 عمييا االنزيـ .

تذكب اغمب االنزيمات بسيكلة في الماء كبعضيا ) الكمكبيكلينات ( يذكب في مجاميع  .8
 مخفضة متعادلة مع ممح الطعاـ .

 تساعد بعض االنزيمات عمى التحكـ بسرعة التفاعؿ . .9
 يط في التفاعؿ الكيميائي .تعمؿ االنزيمات عمى حفض طاقة التنش .10
 .(1)( الدـ  PHاالنزيمات تتأسر بدرجة )  .11

 
 :(2)ةظاوف اإلنزيمات  -

 :اآلتيعمى تحقيؽ  اإلنزيماتتعمؿ 
 حفظ تكازف الجسـ عف طريؽ التحكـ في تفاعالتو الكيميائية . - 0
يساعد عمى حمايتيا  عمى تقميؿ كمية الطاقة الالزمة لبدء أم تفاعؿ كيميائي، كىذا اإلنزيماتتعمؿ  -2

 سـتفكيؾ بنية البركتيف في الج إلىالحرارة العالية التي تؤدم  إلىمف التعرض 

                                                           
, الموصل , دار الكتب للطباعة والنشر ,  2, ج ٌمٌاء العامة العضوٌة والحٌاتٌةاسس الكجون . هولم)ترجمة ناجً الزكوم( :  ((1

 . 088, صـ 0987

(
2
 .76، ص يصذر سبق ركرة ابى انعال احًذ عبذ انفخاح :           (
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 العةامل المؤثرة ف  التفاعل ازنزيم  : -
 : اإلنزيمتركيز  -1

المادة  عندما تككف اإلنزيـيتناسب طرديان مع تركيز  باإلنزيـمعدؿ سرعة التفاعؿ المحفز  إف"     
 اإلنزيـ إضافةبكفرة في محيط التفاعؿ اك تستنفر سرعة التفاعؿ عند حد معيف رغـ  مكجكدة األساس

لف يجد  أكسر إنزيـ فإضافةمرتبطة كميان  أصبحت ألنيا األساسفتبقى السرعة سابتة ، كىذا يعكد لممادة 
 .(1)ليعمؿ عمييا"  أساسمادة 

 :تركيز المادة األساس -1
ان فأف الزيادة في تركيز المادة األساسي تسبب في البداية ارتفاعان عند بقاء تركيز األنزيـ سابت      

سريعان في معدؿ سرعة التفاعؿ كلكف عند االستمرار في زيادة تركيز المادة األساس فأف الزيادة في 
معدؿ السرعة ت بُطؤ إلى أف تصبح السرعة سابتة ميما زاد تركيز المادة األساس ، كيطمؽ عمى السرعة 

 .V max (2)تركيز لممادة األساس ، السرعة القصكل كيرمز ليا عند أعمى 
     تأثٌر درجة الحرارة : -3

اف الزيادة في درجة الحرارة تؤدم الى الزيادة في سرعة التفاعالت الكيميائية ، اال اف التفاعالت      
 optimumاالنزيمية تقؿ سرعتيا مع درجة الحرارة فكؽ اك اكطأ مف درجة الحرارة المسمى ) 

temperature  ( كالتي ىي درجة )(3)درجة( 37 . 

 -:  PHحامضي  : ال-4 
فعاليو كعميو تككف  بأقصىيعمؿ فييا  optimum" لكؿ انزيـ درجة اس ىيدركجيني مسمى     

الف القيـ العميا )القاعدية( كالكاطئة ) الحامضية (  PHحساسة اتجاه أم ت ير في الػ  اإلنزيمات
 .(4)اإلنزيـطبيعة  تسبب ت ير في

 عةامل معين  تنافسي  ةغير تنافسي  : -5
المعيػػؽ  ، كغيػػر تنافسػػية تعتمػػد عمػػى تركيػػز العامػػؿ  األسػػاس" مسػػؿ تشػػابو تركيػػب المعيػػؽ كالمػػادة       

 . (5)" األساسكالمادة  اإلنزيـكالتي تعيؽ ارتباط 
                                                           

1
 76، ص يصذر سبق ركرةانعال احًذ عبذ انفخاح:  ( ابى(

(
2

جًت : قصي عبذ انقادر ) وآخروٌ ( ، انًىصم ، يذيريت دار انكخب ، حر انىجيز في انكيًياء انحياحيت . نيُجر : أنبرث  (

 . 71، ص 0982نهطباعت وانُشر ، 

 , عمان , االهلٌة للنشر والتوزٌع ,  0, ط علم االنسجةمحمد حسن الحمود , ولٌد حمٌد ٌوسف :  ((3

 
 .224, ص 0989التعلٌم العالً , , الموصل , مطبعة  : الكٌمٌاء الحٌاتٌة العلمًرٌاض رشٌد , ٌوسف فضل هللا  (4)

 
 

5
 . 422، ص   2002 ، جامعة ب داد ،شركة ناس لمطباعة، 1، ط مبادئ الفسيكلكجيا الرياضية: ( سًيعت خهيم           (
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 تخصص ازنزيمات : -
 : ( 1)تقسـ االنزيمات حسب تخصصيا الى 

  Absoluteنزيمات ذات التخصص المطمؽ اال -1
 يؤسر عمى مادة اليكريا فقط . Ureaseحيث اف االنزيـ يعمؿ عمى مادة كاحدة فقط مسؿ انزيـ 

                                                                       Relativeالتخصص النسبي ) تخصص الرابطة (  -2
ان في التأسير عمى رابطة كيميائية معينة فمسالن انزيـ الاليبز كفيو يككف االنزيـ متخصص    

Lipase  يتخصص في تحميؿ الدىكف ام انو ينشط تحمؿ رابطة االسترEster linkage  كما
 متخصص عمى رابطة الجميككسيديو المكجكدة في النشا . amylaseاف انزيـ  االميمز 

  Structuralالتخصص البنائي ) التركيبي (  -3
ككف االنزيـ متخصص لمرابطة التي يعمؿ عمييا كعمى طبيعة المجمكعة الكيميائية المالصقة ي   

يؤسر عمى الرابطة الببتيدية المجاكرة لمجمكعة  Carboxypeptidaseليذه الرابطة مسؿ انزيـ 
يؤسر عمى الرابطة الببتيدية المجاكرة  aminopeptidaseالكاربككسيؿ الحرة في المركب كالػ 

 ة االميف في المركب . كالببسيف يؤسر عمى الركابط الببتدية الكسطية في جزئ البركتيف .لمجمكع
  Opticalالتخصص الضكئي اك الفراغي :  -4
-Lكفييا يعمؿ االنزيـ عمى مركب معيف كال يعمؿ عمى مركب مشابو فراغيا مسؿ انزيـ    

amino acid oxidase ( يعمؿ عمى االحماض االمينية مف مجمكعةL )  كال يعمؿ عمى
ىك الذم يحفز ىذه  D-amino acid oxidaseحيث اف االنزيـ   D-amino acidمجمكعة 

 المجمكعة .
  Dualالتخصص المزدكج :  -5

 تعمؿ بعض االنزيمات عمى مادتيف مختمفتيف كلكنيا تحفز نكع كاحد مف التفاعؿ مسؿ : 
 

Hypoxanthine        Xanthine            Uric acid                                 
                

 

 

                                                           
1
  . 48, صــــــ2112, دار وائل للنشر , االردن ,  0, ط الكٌمٌاء الحٌوٌة ) العلوم الطبٌة المساعدة (خالد الكبٌسً :  ((
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  Classification of Enzymesتقسيم ازنزيمات 
 تقسـ االنزيمات الى ست مجمكعات حسب طبيعة التفاعؿ الذم تحفزه : 

  Oxidoreductaseانزيمات التأكسد كاالختزاؿ  -1
  Transferasesاالنزيمات الناقمة  -2
  Hydrolasesة ( انزيمات التحمؿ المائي ) المميئ -3
 Lyasesاالنزيمات النازعة بدكف تميؤ  -4
 Isomerasesاالنزيمات المتناظرة ) المتشابية (   -5
 Ligasesاالنزيمات الرابطة ) المخمقة ( -6   

 :  (1)اإلنزيماتعمل  آلي  
تنتج الخاليا الحية اإلنزيمات التي تؤدم عمميا عف طريؽ تعديؿ الجزيئات األخرل حيث تحدد      
الجزئيات المعدلة لتككيف تركيب جزيئي يحدث فيو التفاعػؿ الكيميػائي ، سػـ ينفصػؿ اإلنػزيـ بػدكف  مع

 Activeاف يحدث لو ت ير تابع عف التفاعؿ ، كتعتمد آلية عمؿ اإلنزيمات باتصػالو بمكضػع نشػط 
siteactive site  فػػػي جػػػزمء المػػػادة األسػػػاسsubstarate  بحيػػػث يكػػػكف معقػػػد اإلنػػػزيـ كالمػػػادة

 اضعة . الخ
يكجد في جسـ اإلنساف أآلؼ اإلنزيمات لكؿ منيا مادة األساس تتناسب معيا تمامان ، لذلؾ فإف      

اإلنزيمات تؤدم إلى التحفيز كيمكف لجز ئ كاحد مف إنزيـ كاحد أف يؤدم عممو كامالن مميكف مػرة فػي 
نزيـ بآالؼ المرات أك حتى الدقيقة كيحدث التفاعؿ بكجكد اإلنزيـ بسرعة تفكؽ سرعة حدكسو بدكف اإل

 مالييف المرات . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(

1
 408.صانًصذر انسابق سًيعت خهيم : (
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 النظريات الت  تفسر عمل ازنزيم :  -
 Lock and Key theoryنظرية القفؿ كالمفتاح  - أ

 بسبب خصكصية االنزيـ فأنو يتحد مع مادة معينة حيث يؤسر المفتاح عمى قفؿ كاحد .
  Induce fitنظرية   - ب

 . substrateدة ترتيبيا كاالتحاد مع مادة التفاعؿ تطابؽ جزئ البركتيف في االنزيـ بأعا
 Sulfhydrlكالمكقع النشط لالنزيـ يمتمؾ اما مجمكعة ىيدرككسيؿ لمحامض االميني سيريف اك 

 لمييستاديف . Imidazole اك مجمكعة  Cysteine  في الػػػ
كالمكقػع النشػػط يحتػػؿ جػػزئ صػػ ير جػػدان مػف جػػزئ االنػػزيـ يتكػػكف مػػف مسػػاحات مختمفػػة 

 ف السمسمة الببتيدية التي تنطكم في البناء السالسي .م

 ياض  بعمل األنزيمات ف  الجسم :عئق  النشا  الر  -
"مف المعركؼ أف التدريب في الفعاليات الرياضية يككف لتحسيف كتحقيؽ االنجاز أك 
 الصحة ، كيؤدم إلى حدكث ت يرات كاستجابات فسيكلكجية تشمؿ تقريبا كؿ األجيزة الداخمية
لمجسـ ، مما يتطمب تكيؼ ىذه األجيزة ألداء ذلؾ الحمؿ البدني، كيتـ عف طريؽ تنظيـ عمؿ 
ىذه األجيزة سكية خصكصان ما يتعمؽ بأنظمة الجياز العصبي كاليرمكني كدكر األنزيمات 

 . (1)خصكصان مايتعمؽ منيا بأنزيمات األكسدة أك اليضـ"
نرل كعمى سبيؿ المساؿ أف األنزيمات "كلفيـ العالقة بيف التمريف كعمؿ األنزيمات 

( يتـ  ATPالداخمة في عممية األكسدة تكجد في المايتككندريا ، كلزيادة قدرة الخاليا عمى أنتاج )
تزيد عدد أنزيمات األكسدة كىذا مايحدث في حالة استمرار  يزيادة عدد المايتككندريا كبالتال

الطاقة الفكسفاجيني )  فانو يعمؿ عمى تنمية نظاـ التدريب ، أما ما يتعمؽ بتدريبات السرعة كالقكة
ATP-CP  ( كىذا يتـ مف خالؿ زيادة مخزكف العضالت مف )ATP-CP  كزيادة نشاط )

( ك  ATPaseاألنزيمات التي تعمؿ عمى تحرير الطاقة مسؿ سالسي ادينكسيف الفكسفاتيز )
كتجنيد اكبر عدد مف  ( فضال عف تككيف نكع مف التكيفات CPKكرياتيف فسفكر كاينيز ) 

 . (2)التكيفات العضمية الييكمية كخاصة األلياؼ العضمية سريعة االنتفاض"
أف التدريب الذم يركز عمى الجانب الالىكائي يؤدم إلى زيادة قدرة األنزيمات الالىكائية 

 كاف التدريب الذم يركز عمى الجانب اليكائي يؤدم إلى زيادة قدرة األنزيمات اليكائية .
ذه العمميات تدخؿ ضمف ديناميكية عمميات اليدـ كالبناء كأف األنزيمات ىنا ال تخمؽ "ى

نما تسرع منيا ، كعمى ىذا األساس فاف عمميا باتجاه العمؿ الرياضي يكاد يتزامف  التفاعالت كا 
                                                           

(
1
  . 98, ص 2119, بغداد ,  نظرٌات وتطبٌقات فً علم الفسلجة الرٌاضٌةوحسٌن علً العلً :  صالح فتحًرافع    (

(
2

 . 287، ص 2984، انًىصم ، يذيريت يطبعت انجايعت ،  فسيىنىجيا انخذريبريساٌ خريبظ و عهي حركي :   (
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مع حاجة الرياضي إلى الطاقة خصكصان أذا عممنا أف الطاقة المخزكنة في العضالت تككف 
كيميائية ، كىذا ما يعرؼ بتمسيؿ الطاقة التي تتحرر بطريقة أكسر سرعة عندما بشكؿ مركبات 

يخضع الرياضي إلى برامج تدريبية منتظمة كلفترات منتظمة تجعميـ يؤدكف متطمبات التدريب 
  :(1)بصكرة أفضؿ ، كلفيـ دكر األنزيمات في أنتاج الطاقة نعطي األمسمة اآلتية"

 ( كما في المعادلة اآلتية : ATP) في تحمؿ (  ATPaseيساعد أنزيـ )  – 1
ATPase                                                                                          

ATP                                           ADP   + 1P  +  energy            
 
 : اآلتيةما في المعادلة ك CP( إلى تحمؿ  CPK)  أنزيـيساعد  – 2

                                              CPK 
           +  energy C  +P              CP 

 

   Creatine phosphor kinase CPK نزيم الكرياتين فةسفة كاينيزإ 2-1-4-1

ضػػمة القمبيػػة ، كىػػك مكجػػكد فػػي العضػػالت الييكميػػة كالعضػػالت الممسػػاء كالع إنػػزيـ"  عبػػارة عػػف      
تكػػػكيف مصػػػادر الطاقػػػة  إلعػػػادةالخاصػػػة  اإلنزيمػػػاتحػػػد أمػػػف المركبػػػات الكيميائيػػػة ال نيػػػة بالطاقػػػة ك 

الناقمػة حيػث يقػـك بنقػؿ مجمكعػة الفكسػفات  اإلنزيمػاتمف مجمكعة  CPKالػ  إنزيـ"يعد ك (2)االساسية
 . (3)ز"الكرياتيف كاين إنزيـمجمكعة النتركجيف المستممة كيسمى ايضان  إلى

كيفرز ىذا االنزيـ الى داخؿ الدـ كتزداد نسبة االنزيـ في حالة كجكد اصابة في العضمة       
كقد يمكف تجزئة ىذا االنزيـ كلذلؾ يمكف قياس نسبة ىذا االنزيـ في الدـ بعد ام تمؼ في 

كل الطبيعي العضمة القمبية ، كلذلؾ يعتبر ميمان جدان في تشخيص االصابة بالجمطة القمبية كالمست
 .( 4)مؿ مكؿ 160-15ليذا االنزيـ لمرجاؿ 

 أنسجةالخمكية الذم لو انتشار كاسع جدا في  األنزيمات( مف  CPK)  أنزيـكيعد "
، تتركز بصكرة رئيسة في سالث مناطؽ  ((CPK لألنزيـكقد كجد سالسة متناظرات "،  (5)" الجسـ

                                                           
1
 . 89، ص 1001، عًاٌ ، دار وائم نهُشر ،  2، طانكيًياء انحيىيت ) انعهىو انطبيت انًساعذة ( خانذ انكبيسي :   ((

 

 (
1

حكًج عادل عزيز : حأثير حذريباث انسرعت انقصىي ، وفىسفاث انكرياحيٍ في حطىير بعض انًخغيراث انبايىكيًيائيت  ( 

  .  36، ص 1007ربيت انرياضيت ، جايعت انقادسيت ، وانهجىو انسريع انفردي بكرة انيذ ، رسانت ياجسخير ، كهيت انخ
)

3
) Frank C. Larson : Clinical signi Ficance of Available on the Dupon Tautomatic Analyzer u.s.a. 1989 

, p.27.  

(4)HTTP : // Medhlo . Net USA . Net / G lossary / NeW / G / s – 1341   - Htm .                                               
                   
(

5
)Hass J . W & : Createin phospho kinase (CPK) activity in disorders of heart and  Muscele , ANN , 

Inter.Med،( 61) , 1964 , p . 101                                                                                                                             
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(  Brain enzymeالدماغ )  أنزيـلمسمى ا األنزيمييتركز المتناظر  الدماغمف الجسـ ، ففي 
في الييكؿ  أمافي الجياز العصبي المركزم ،  أصال( كينشأ  CPK - BBكيرمز لو بػ ) 

( كيرمز لو بػ  Muscle enzymeالعضالت )  أنزيـالمسمى  األخرفيكجد المتناظر  ضميالع
(CPK - MM  كتككف نسبة كجكده في العضالت )(100%) ،الث فيككف المتناظر الس أما

مف  كاألخرل(  CPK - MMىجيف ، أم يتككف مف سمسمتيف ببتيدية ، احدىما مف المتناظر ) 
( CPK - MB( كيرمز لو بػ )Heart enzymeالقمب ) أنزيـ( يسمى CPK - BBالمتناظر )

مف الجسـ كالمعدة ، الكبد، الرئتيف ، كغدة  أخرلبتركيز قميؿ في مناطؽ  (CPK) أنزيـكيكجد 
 2500في العضالت الييكمية المخططة التي تقدر)  األنزيـفعالية ليذا  أعظـياس ، كتككف البنكر 

( نت / غـ 473نسيج القمب فيقدر )  في أمانت / غـ ( ،  555( كالدماغ يقدر بػ  )   نت /غـ
كالخاليا  كاألمعاءضالن عف كجكد نسبة قميمة في الكبد كالكمية كالرئة كال دد الصماء كالمعدة ف،
 .(1)"لحمراءا

نشػطار لتحريػر كميػة كبيػرة مػف الطاقػة كالتػي إل( كعنػد ا ATPكيكجد في الخميػة ككجػكد ) 
( المصػػدر المباشػػر لمطاقػػة ، كيتحػػد مػػع سنػػائي فكسػػفات االدينكسػػيف ATPيعمػػؿ فػػي اسػػتعادة بنػػاء )

(ADP  ( ضػػػػمف نظػػػػاـ )Atp-cp  كىػػػػك نظػػػػاـ )البدنيػػػػة الالىكائيػػػػة ، فيػػػػك  لألنشػػػػطةالطاقػػػػة  إنتػػػػاج
( Pفكسػػػػفات ) إلػػػػى( عػػػػف طريػػػػؽ تحممػػػػو ATPبنػػػػاء )  إلعػػػػادةالمسػػػػؤكؿ عػػػػف تػػػػكفير الطاقػػػػة الالزمػػػػة 

 . (2)( كطاقة"CRككرياتيف )
 
( يككف المركب فكسفات الكرياتيف جاىزان  CPK)  أنزيـفبكجكد العامؿ المساعد كىك "
الكرياتيف مع في حالة االسترخاء فيحدث العكس إذ يتفاعؿ  أما( عند الحاجة ،  ATPلتككيف ) 

 (ATP  ليككف المركب العالي الطاقة فكسفات الكرياتيف كالذم يخزف في العضالت )حيف  إلى
                     :(3)اآلتية"الطمب ، ككما ىك مبيف في المعادلة 

                  CPK                                                   
     C+ ATP             CP + ADP 

الطاقة الضركرية لمنشاط الرياضي  أنتاجفي تحفيز تفاعالت  أىمية (CPK) ألنزيـ "أف
الميمة  األجزاء( لذلؾ نراه يتركز في العضالت الييكمية كعضمة القمب التي تعد مف ي)العضم

 (4) "لمحركات الرياضية

                                                           
(

1
)Carl A , Bartis : Tietz Text Book of Clinical chemistry , U . S . A , 1994 , p . p . 798-800 .   

(
2

 .174، ص2999. عًاٌ ، دار انكُذي ، قضايا ويشكالث يعاصرة /انطب انرياضي انفسيىنىجي عائذ فضم يهحى :  ( 

(
3
)Stryer : Creatine kinase In Biochemistry , Sanfrancisco , U . S . A Chapter  (15) , 1981 , p . 197  .  

(
4
) Mindy  M : llard , & : Serum CPK Levels in mal and femal World class Swimmers During a season of 

train, journal of swimming Research , No . 2 , 1985 , p . 11 . 
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ياضية اذ يصؿ الى مستكل الر  التمريناتبعد التدريب الرياضي كاجراء  CPK)فتزداد نسبة انزيـ )
 .( 1)اعمى مف مستكاه في الحالة الطبيعية 

( عمى خزيف العضمة  CPK( يبدأ انزيـ )  ATPase (اف نفاذ العضمة مف انزيـ الطاقة      
( في انتاج انزيـ  CPK  ( حيث اف دكر ) ATP( الذم يحزف بأربعة اضعاؼ )  CPاالخر ) 
( الذم ينفذ مخزكنو في العضالت ضمف  CPيف ) ( مف فكسفات الكريات ATPالطاقة ) 

 .( 2)( متر  100التدريبات الالىكائية خالؿ فترة عشر سكاني كىي كافية لقطع مسافة )
( اسابيع 8( بعد تطبيؽ برنامج تدريبي لمسرعة يستمر لمدة ) CPKيزداد نشاط انزيـ )   

، حيث اف  (3)نقباض العضمي كيزداد مع نشاط االنزيـ الم نيسيكـ الذم يعد اساسان في اال
( مرة اخرل اذا  ATP( ىك انزيـ لمتفاعؿ العكسي الذم يمكف بكساطتو بناء )  CPKانزيـ ) 

( ممي مكؿ /  4 – 2( في العضمة بسيط جدان كيقدر بحكالي )  ATPعممنا اف تركيز ) 
مؿ انزيـ ( سكاني كىنا يأتي دكر التدريب لتطكير ع10-8غراـ الذم ال يكفي اال لمعمؿ )

(CPKفي المنافسات التي تتطمب عمالن عضميان ذا الشدة العالية كالقصكل ). 
  Lactate Dehydrogenase(LDHانزيم الئكتات ديهايدرةجين:) 2-1-4-2

كىذا االنزيـ يحتكم عمى الزنؾ كينتشر ( (LDHتحتكم عمى الكسير مف انزيـاف بالزما الدـ       
لجسـ كىك مكجكد بكميات كبيرة في السيتكزكؿ كتنظيـ التحكالت انتشارا كاسعا في كؿ انسجة ا

زف بيف التماريف الرياضية يتحكـ في التكاالبيئية لكؿ مف حامض البيركفيؾ كحامض المبنيؾ ،كفي 
 .(4)التنفس كبيف تحميؿ الجمكككز

ف الالكتات دييايدركجيف مف االنزيمات المتماسمة االصؿ التي تحتكم عمى عدد م يعد      
الكحدات لسالسؿ ببتيدية مف نكعيف اك اكسر التي يمكف اف تكجد بأكسر مف شكؿ جزئي كاحد ، 

 في االنسجة بخمسة اشكاؿ .  ((LDHيكجد انزيـ 
كقد تكػػكف ىذه االنزيمات الخمسة المتماسمة االصػػػػػػػػؿ مف اتحاد نكعيف مختمفيف مػػػػف سالسؿ   

   ) تعكد لمقمب  H( ، كسالسؿ  Musclesد لمعضالت ) يعػػػػػػػػك  Mمتعدد الببتد ، سالسؿ 
Heart  اذ اف االنػػػػػػػػزيـ السائد في العضالت يحتػػػػػػػػكم عمى اربػػػػػػػػػع سالسؿ ، )M (متطابقةM4  )

                                                           
(

1
 . 091, صــــ 0987, بغداد , دار الكتب للطباعة والنشر ,  فً الكٌمٌاء الحٌاتٌة الرٌاضٌةصفاء رزوقً المرعب : مقدمة  (

2
  .  002, القاهرة , دار الفكر العربً , صـ  التدرٌب الرٌاضً الحدٌث تخطٌط وتدرٌب ورٌاضةمفتً ابراهٌم حمادة :  ((

3
 . 90, صـ  0994, القاهرة , دار الفكر العربً ,  سس الحركٌة والوطنٌة للتدرٌب الرٌاضًاالطلحة حسام الدٌن :  ((

(
4
 .041عبد الرحمن عبد العظٌم سٌف:مصدر سبق ذكرة,ص (
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( ، كانزيمات  H4متطابقػة )  H، كاالنػػػػػػػػػزيـ السائد في القمب يحتػػػػػػػػكم عمى اربػػػػػػػػع سالسؿ 
  Mػػػػػػػكف مف خميػػػػط مف سالسؿ )الكتيت دييايدركجيف فػػػػػػػػي االنسجة االخرل تككف ىجينة كتتكال

 LDH  (H. اف الكحػػدات الفرعية النزيـ  ( MH3 , M2 H2 , M3H( مسؿ )  Hكسالسؿ ) 
form , M form تككف غير فعالة عندما تككف لكحدىا ، اال انيا تككف فعالة عندما تتحد مع ) 

كحدات فرعية اخرل مف النكع نفسو اك مف نكع مختمؼ لتككيف االنزيـ الفعاؿ المحتكم عمى اربع 
كاردة بصكرة  M , Hكحدات فرعية ، تككف جميع احتماالت اتحاد الكحدات الفرعية مف النكعيف 

 . iso enzymeكالتي تسمى  LDHمتساكية ، فينتج عف ذلؾ خمس متشابيات لالنزيـ 
 Kaplanلضبط الميكانيكات الدقيقة لعمؿ ىذه المتشابيات ، لكف العالـ كابالف ال تعرؼ با   

كالتي    anaerobic – aerobicالالىكائية  –كجماعتو اقترحكا فرضية اطمؽ عمييا اليكائية 
 مالمحيا الرئيسية في الشكؿ األتييمكف رؤية 

 ( يةضح الفرضي  الهةاوي  ةازيةاوي 1الشكل )
   

 Gluose ( and other carbohydrates )  
 كمككز ) كككربكىيدرات اخرل ( 

 
 
 
 
 
 
 

 احماض امينية                                                                    
    NADH                      NAD+                 بايركفيؾAmino  acide 

                                                                                                                                       
NADH                 LDH    
     Tricarboxyli             NAD+ 

            Lactate                                  Ac 
                               cycle            الكتات 
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، اك مف االحماض االمينية  الجمكزةباالمكاف انتاج البايركفيت في الكاربكىيدرات بكاسطة ك   
، لكف  (1)(  LDHيتحكؿ البايركفيت تحت الظركؼ الالىكائية الى الالكتيت بمساعدة الػػػػػػ ) 
 . TCA  بكجكد االككسجيف يدخؿ البايركفيت الى دكرة الحامض السالسي الكاربككسيؿ 

، في ككنيما الطريقتاف الرئيسيتاف  الجمكزةتأتي اىمية دكرة الحامض السالسي الكاربككسيؿ      
 . ATPلتجييز الخمية بالطاقة اذ يؤدم الى تخميؽ 

التتمكف دكرة الحامض السالسي الكاربككسيؿ مف العمؿ تحت الظركؼ الالىكائية كبيذا تمجأ 
مف االستمرار دكف كجكد  الجمكزة، كال يتمكف  ATP  لمحصكؿ عمى الػػػػػ الجمكزةالخمية الى 

يضمف  LDH، اال اف تحكيؿ البايركفيت الى الكتيؾ بمساعدة الػػػػػ  +NADمصدر دائـ مف الػػػػ 
لذلؾ فأف انقطاع االككسجيف عف االنسجة يستكجب كجكد   +NADالحفاظ عمى مستكل الػػػػ 

تحكيؿ البايركفيت الى الكتيؾ ، يجد الالكتيؾ الذم لو قابمية كبيرة عمى  M4مشابو االنزيـ 
 المتككف طريقو الى القمب اك الكبد خالؿ مجرل الدـ كبيذا يتككف البايركفيت مرة اخرل  .

المسؤكؿ عف زيادة نشاط  يعدكقد اشار كاظـ جابر الى اف انزيـ الالكتيت ديييدركجيف ،    
 .  (2)تحكيؿ حامض البايركفيؾ الى حامض الالكتيؾ 

الى مجمكعة ازالة الييدركجيف لذلؾ يسمى باالنزيـ المؤكسد لحامض  LDHينتمي انزيـ    
 األتية :الالكتيؾ حيث يحفز ىذا االنزيـ التفاعؿ باالتجاىيف االمامي كالعكسي كما في المعادلة 

(L) Lactic Acid + NAD+     LDH      Pyruvic Acid + NADH 
 + H+          

كاىمية  (clycalytic    cycleلتفاعالت الحالة لمسكر ) ف الحطكة االخيرة كيقع ىذا ضم  
كبدكف الحاجة الى  ATPاالنزيـ تظير عند تحفيزه التفاعؿ باالتجاه العكسي فتنتج الطاقة بشكؿ 

االككسجيف ، اما بالنسبة لمتفاعؿ باالتجاه االمامي فأنو يزكد الخاليا بحامض البايركفيؾ الذم 
( النتاج  Citrtc Acid cycleحامض الستريؾ  )  دائرة اكسدتو في تفاعالت تستمر عممية

 .(3)الطاقة بأستعماؿ االككسجيف 

                                                           
1
, الكوٌت , ذات السالسل للطباعة والنشر ,  2, ط االختبارات والقٌاس الفسٌولوجٌة فً المجال الرٌاضًكاظم جابر أمٌر :  ((

 .  095ـــ, ص 0999

(
2
  . 096 – 095كاظم جابر امٌر : مصدر سبق ذكره  , صــــ (

, 1964 , P. . London , Churchill LTD  
th

istry for Medical Students , 8: Bichm(3) Thorpe W . V , Bray H . G  
243 . 
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يؿ ال ذائي ف التدريب الرياضي يؤدم الى زيادة نشاط االنزيمات المسؤكلة عف التمسإ لقد سبت  
مف الالكتيؾ ضالت كاالجيزة الكظيفية ، فالتدريب يؤدم الى التخمص لحامض الالكتيؾ في الع

مى التخمص مف حامض الالكتيؾ ، بسبب العاممة اذ يساعد الجياز الدكرم عفي العضالت 
تكصيؿ الدـ الى العضالت العاممة بكاسطة زيادة الدفع القمبي ككسافة الشعيرات الدمكية كتكزيع 

ء مركره سرياف الدـ الى العضالت العاممة مما يؤدم الى حمؿ الالكتيؾ المكجكد في العضمة اسنا
 . (1)فييا ، كنقمو الى القمب كالكبد كالعضالت غير العاممة 

مكجكد في كرات الدـ الحمراء ،لذلؾ تحمؿ عينات منيا اك اذا   (LDH)كزيادة نشاط انزيـ        
 (2)تاخر فصؿ السيـر فأف العينة تككف غير صالحة لتحميؿ

 (3)ميممي" 100كحدة/ 680 -200عية في سيـر الدـ مف "كنسبة ىذا االنزيـ الطبي

االنزيـ عمى تمؾ المجمكعات مف االنزيـ التي ليا نفس النشاط االنزيمي  كيطمؽ تعبير شبيو       
التكجد كميا  بنفس النسب في  LDH  كلكف تعطى خكاص فيزيقية مختمفة كمتشابيات االنزيـ لؿ

يذا في تعمؿ كعامؿ كؿ االنسجة،كشبية اك نظير النزيـ ىي صكرة لنفس النشاط المساعد كل
 .(4)مساعد لنفس النشاط الذم يؤدية االنزيـ

 

 :( GOT,AST) أنزيم الكمةتاميك اةكسال اسيتيك ترانس أمينيز 2-1-4-3
   
إلى   Amino- Acidمف حامض أميني  Amino Groupأف انتقاؿ المجمكعة االمينية "

االمينية ،  مسيؿ األحماضمف العمميات الحياتية اليامة في ت  Keto - Acidحامض كيتكني 
كتتـ ىذه العممية في أنسجة جسـ اإلنساف مف خالؿ فعالية مجمكعة مف األنزيمات التي تساعد 
عمى أتماـ ىذه التفاعالت كيطمؽ عمى ىذه المجمكعة مف األنزيمات اسـ ترانس أمينيز ، نسبة 

اؿ اسيتيؾ ترانس إلى قدرتيا عمى نقؿ مجمكعة األميف كمف أمسمتيا أنزيـ جمكتاميؾ اككس
  .AST "(5)( كيختصر إلى   Glutamic Oxalo - Acetic  Transaminaseأمينيز)

                                                           
(

1
  . 52, صـ 0991لموصل , مطبعة دار الحكمة , , ا الفسٌولوجٌا ) مبادئها وتطبٌقاتها فً المجال الرٌاضً (قاسم حسن حسٌن :  (

vol,7,johann Medicine and sport energy metabolism of human muscle. ) Doll & Freiburg  :
2

(
ambrosium barh,.Munchen,1972,p86.  

ltd,new ,ed,Tata McGraw hill,pulsihing company 
th.

.14physiological chemistry.: hawks )  Oser,B,L
3

(
delhi,1978.  

4
 .042( عبد الرحمن عبد العظٌم سٌف:مصدر سبق ذكرة,ص (

(
5
)  Robert  K &. Mura ,: Harpers Biochemistry , along Medical book , Beirut , Lebanon , 1993 , p . 93. 
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بصكرة خاصة في نسيج القمب كالكبد ، كاف العضالت الييكمية  (AST)يكجد أنزيـ "
skeletal muscle  مستكل  أماكالكمية مف المصادر ال نية ليذا األنزيـAST))  في مصؿ الدـ

الذم ينتج عنو تحكـ كمكت  األنزيـكف تأسير األعضاء كخاصة ال نية منيا بيذا فإنيا قميمة كل
تسرب  إلىزيادة نفاذية جدار ىذه الخاليا مما يؤدم  إلىيؤدم  أكبعض خاليا ىذه األعضاء 

الدكرة الدمكية كمف سـ زيادة فعالية ىذه األنزيمات في مصؿ الدـ ،  كتصؿ  إلىىذه األنزيمات 
 . U/ L   (4- 30 ")(1)في الدـ مفنسبتو الطبيعية 

 إلىفي جميع حاالت اإلصابة بمرض االحتشاء القمبي كقد يصؿ  ((AST أنزيـيرتفع "
تحرر  إلى تحفز عضالت القمب كالذم يؤدم إلى( كحدة عالمية / لتر ، كيعكد االرتفاع ىذا 85)

  .( 2)"في مصؿ الدـ األنزيـ
كيتككمكتاريؾ كىك  – كألفامف االمكنيا  ((AST أنزيـ إلى أف(باسـ كامؿ داللي  )"كيؤكد

  (3)"احد المركبات الكسطية في دكرة الحامض السالسي الكاربككسيؿ
احد العكامؿ الميمة في زيادة قدرة االنجاز ذلؾ أف تناكؿ كمية  (GOT) "كما يعد أنزيـ

اع قميؿ في قبؿ الشركع بالجيد أك أسنائو يؤدم إلى ارتف  (GOT)مف المكاد التي تحتكم عمى
مستكاه الطبيعي أسناء  كسرعة عكدتو إلى التدريبكمية حامض الالكتيؾ في الدـ بعد انتياء 

نسبة الالكتيؾ  السريع نسبيا في نخفاضالالراحة مما يؤدم إلى تقكية العمميات التنفسية ، كاف ا
تناكؿ مسؿ في الدـ دليؿ عمى أف النشاط العضمي كاف مصحكبان بعمميات أكسدة قكية نتجت عف 

ىذه المكاد كبالتالي كبسبب قكة عمميات األكسدة فستصاحب عمميات الفسفرة ) اتحاد الفسفكر مع 
( كىذا انفع لألعضاء في عممية GOT ( عمميات أكسدة ) اتحاد االككسيف مع أنزيـGOTأنزيـ 

التحمؿ الكاليككلي كاف أكسدة ىذه المكاد يؤدم بصكرة غير مباشرة إلى زيادة حامض 
 .(4)الككزاليؾ"ا

  

                                                           
(

1
) Joan  F  . Zilva , & : Clinical Chemistry In Diagnosis And Treatment , U . S . A , Publication , 1988 , p . 

125   
(

2
 . 596, ص 0985, بغداد , مطبعة اشبٌلٌة , الكٌمٌاء الحٌاتٌة الفسلجٌة  سامً عبد المهدي المظفر و رٌاض رشٌد سلمان : ( 

(
3

 .274ص ,مصدر سبق ذكرة باسم كامل داللً :  ( 

(
4
 . 091, ص: مصدر سبق ذكره صفاء رزوقً المرعب   (
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 :السرع  2-1-5

تعد السرعة مف عناصر المياقة الميمة كالضركرية في اداء الحركات الرياضية عمى         
مختمفة اال انيا تصب في ىدؼ اختالفاتيا كقد قاـ العديد مف العمماء بتعريفيا بكممات ربما تككف 

 كاحد. كمعنى

اقصر زمف ممكف ،ككذلؾ ىي سرعة تبادؿ  عمى اداء حركة معينة في الرياضي مقدرة"فيي 
يفية المركبة التي تمكف االنبساط اك ىي تمؾ المككنات الكظاالستجابة العضمية مابيف االنقباض ك 

 (1)مف االداء الحركي في اقؿ زمف ممكف" الرياضي

 

 العةامل المؤثرة ف  السرع  2-1-5-1

 السرعة: فيامؿ التي تؤسر مف العك     

 .استقباؿ المسير كالتعامؿ معو يدقة الحكاس ف -1

 رتخاء العضالت اسناء الحركة.سرعة انقباض اك إ -2

 نكعية االداء لمحركة كمايمتاز بة مف صعكبة اك سيكلة. -3

 الخصائص التككينية لمعضالت ،ام ماىي االلياؼ العضمية ال البة السريعة اـ البطيئة. -4

عد الميكانيكية الصحيحة لمتكنيؾ االفضؿ بايكميكانيكية الحركة،ام ضركرة كضع القكا -5
 لالنجاز.

 

 

 

                                                           
(1)
دار دجلة :االعداد البدنً والمهاري لالعبً كرة السلة على الكراسً المتحركة للمعوقٌن,بري فرج ونعٌم عبد الحسٌنجمال ص 

 .047,ص2102,عمان,
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 ةلمسرع  نةعان -

مسافات  متساكية  كىي سرعة ذات اتجاة سابت كالتي يقطع الجسـ فيياالسرع  المنتظم : -1
 في ازماف متساكية.

في ازماف  ةة التي يقطع فييا الجسـ مسافات غير متساكيعكىي السر السرع  غير المنتظم :-2
 ية ،ام اف السرعة تزداد اك تقؿ بمقادير معينة.غير متساك 

 (1)ةيناك تقسيمات لمسرع 

ىي اداء الحركات السالسية باقصر زمف ممكف مسؿ الرمي كالقفز ام اداء  السرع  الحركي : -1
 الميارات الحركية في االلعاب.

حة :اداء الحركات السنائية باقصر زمف ممكف مسؿ الركض كالسباالسرع  ازنتقالي  -2
) كيختمؼ مستكل السرعة مف رياضي آلخر بسبب اختالفات حجـ كظائؼ الجياز  كالتجديؼ.

العصبي كبعض المككنات الكراسية ، كقد أكدت أكسر المصادر العممية عدـ اقتصار مفيـك 
السرعة في المجاؿ الرياضي عمى نكع كاحد مف الحركات بؿ ينب ي أف تتناكؿ كؿ الصفات 

 . (2)ا في مختمؼ أنكاع الفعاليات الرياضية(الحركية التي تصادفي

اما في لعبة كرة السمة ككما في اغمب االلعاب الفرقية مسؿ كرة القدـ كاليد فاف قياس السرعة      
الالعب بالكرة اك  ركضيتـ مف خالؿ حساب المسافة المقطكعة في كحدة الزمف مف خالؿ 

 بدكنيا.

سرع الف المدافعيف يحاكلكف العكدة بأ الخاطؼ كىي عنصر ميـ جدا كحيكم في نجاح اليجـك
كقت ممكف لمنطقتيـ كلتنظيـ دفاعاتيـ كعمى المياجميف است الؿ فرصة عدـ تنظيـ الدفاع 

 لمحاكلة الكصكؿ الى سمة المنافس لتحقيؽ النقاط بنجاح.

 

 

                                                           
(

1
 .049جمال صبري فرج ونعٌم عبد الحسٌن:نفس المصدر السابق,ص (

(
2

 . 269,ص 0987الكتب للطباعة والنشر , , الموصل , دار  2, طعلم التدرٌب الرٌاضً قاسم حسن حسٌن وعبد علً نصٌف :  ( 
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  الهجةم  ف  كرة السم  داء المهارياأل   2-1-6

العب كرة السمة اف يمتمؾ العديد مف الميارات االساسية يتطمب اليجكـ الجماعي كالفردم ل    
العب الى لكالتي قد تستنفذ مف الالعب الكسير مف الجيد لمتدرب عمييا كاتقانيا لمكصكؿ با

التقانيا ككذلؾ عمى العب كرة السمة اف  طكيؿالمستكيات العميا فكؿ ميارة تحتاج الى كقت 
 مف الدفاع كالصعكبات التي تكاجية.ارية لمتخمص يككف عمى درجة مف القدرات البدنية كالمي

اف يككف مصكب جيد كلدية القدرة لمتحكـ  األداء اليجكمي فعميوفي  كذلؾ حتى يصبح فعاالن     
جماعية االداء في كرة السمة  مف بالكرة ككذلؾ المسؾ كاالستالـ  كالتمرير كالمحاكرة، كعمى الرغـ

ف فاف االداء اليجكمي كخصكصا  اداء اليجـك حيث يعتمد لعب الفريؽ عمى خمس العبي
الخاطؼ الجماعي قد يتكقؼ نجاحة عمى مدل اجادة الالعبيف لمميارات الفردية اليجكمية لمعبة 

ي لميجكـ الخاطؼ ككذلؾ حيث يتـ تكضيؼ ىذة الميارات الفردية في خدمة اليدؼ الجماع
 نفيذ اليجكـ الخاطؼ الجماعي.داء الميارات االساسية لمفرد تؤدم لمضعؼ في تالضعؼ في أ

 الى اف متطمبات االداء الميارم :  (1)(ر )مصطفى زيداف كجماؿ رمضاف مكسىكيشي   

 متطمبات عقمية-1

 متطمبات بدنية  -2

 متطمبات نفسية -3

 المت مبات العقمي  -

 * القدرة عمى التركيز                     *القدرة عمى حؿ المكاقؼ الحركية 

 عمى اتخاذ قرارات سريعة متكائمة * القدرة عمى تذكر الخبرات السابقة*القدرة 

 *القدرة عمى االسترخاء                   *القدرة عمى فيـ الجكانب الميكانيكية لمحركة المؤسر

 *السقة بالنفس

                                                           
1
 .50, ص2117, 4.طتعلٌم  ناشئ كرة السلة: موسى رمضان وجمال زٌدان مصطفى ( (
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 المت مبات البدني  

 *التحمؿ   *القكة المميزة بالسرعة

 *المركنة   *التكقيت

 الحركي *زمف رد الفعؿ   الحركي *سرعة رد الفعؿ

 الرشاقة*القكة             *

 *اتزاف الجسـ

 المت مبات النفسي 

 .مستكل اداءه فيد الالعب قد يكسر اف العكمؿ النفسية ليا اىمية كبيرة فزيادة مستكل القمؽ عن 

 اما فاعمية االداء الميارم

اقة المبذكلة كاف الكفاءة كالفاعمية ىي احدل خصائص االداء كتعني العالقة بيف الش ؿ كالط   
ىي محصمة االداء،كيتقرر تقييـ الفاعمية في المجاؿ الرياضي بمدل تحقيؽ كانجاز اليدؼ مف 

 كبدكف حركات زائدة تستنفذ الطاقة كالتركز عمى خدمة اداء الميارة.  االداء،

ة كاستخداميا بالشكؿ كيرل الباحث اف فاعمية االداء ىي عبارة عف اتقاف الالعب لمميار       
      . سب بعد تحميمة لممكقؼ الذم ىك فيوالصحيح كالكقت المنا
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 الهجةم ف  كرة السم  2-1-7
نتشارا بعد لعاب إبية في العالـ كىي ساني أكسع األشعالتعد لعبة كرة السمة مف االلعاب      
تكر جيمس نام سميث كالذم صؿ حيث قاـ بأبتكارىا الدكة القدـ  كىي لعبة امريكية في األكر 

ـ، حيف 1891يعمؿ استاذ لمتربية الرياضية التابع لجمعية الشباف المسيحية في صيؼ عاـ 
 كاف المجتمع االمريكي بحاجة الى لعبة تمارس في فصؿ الشتاء كفي القاعات الم مقة ،
كاف عبارة كقد اتخذت لعبة كرة السمة ىذة التسمية نسبة الى اكؿ ىدؼ استعمؿ بيا لمتصكيب ك 

 عف سمة خكخ .
ة بسبب حاجة بعد دراسة كافي تمت ممارستياكرة السمة المعبة الرياضية االكلى التي  كتعد     

الكسير مف التعديالت كالت يرات عمى  المجتمع ليا، كقد بدأت بسالسة عشر قانكف كطرأت عميو
 مر السنكات السابقة.

كالتحمؿ كدرجة عالية مف الميارة  كالقكة السرعةكيتطمب االداء الجيد في كرة السمة الى      
    كىي لعبة تمارس عمى مستكل اليكاة كالمحترفيف.

 كي الالعبيف جميع بيف التعاكف مف كبيرا قدرا تتطمب جماعية لعبة السمة كرة لعبة افك     
 شكاؿاال عف يبحسكفما  دائما المدربيف كاف، لمعبة الجماعية اليجكمية االشكاؿ بنجاح ينفذكا

 ككذلؾ يحاكلكف تنفيذ اساليب كطرائؽ ،المنافس دفاعات اماـ بصعكبة تتصؼ التي اليجكمية
مختمفة لميجكـ في كؿ ىجمة مف خالؿ تمريرات سريعة فيما بينيـ كت ير مراكز  الالعبيف 

 بكسرة لمفاجئة المنافس كالت مب عمية.

 (1)ساسي  الهجةمي  ف  كرة السم أيم المهارات األ -

ساسية حة في كرة السمة تـ التكصؿ إلى أىـ الميارات األعراض العديد مف المصادر المتاباست
 داء الميارم اليجكمي فاعمية األ فيكرة السمة تاسيرا  اليجكمية في

 المحاكرة -2التصكيب    -1

 التمرير -4االستالـ     -3

 الخداع -5

                                                           
1
 . 045,ص2110,دار الفكر العربً,القاهرة ,0طمبادئ تدرٌب كرة السلة,(مصطفى محمد زٌدان: (
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 :ةيناك انةاع من الهجةم  -
 : الطريؽ لمت مب عمى دفاع المنطقة (1)الهجةم ضد دفاع المن ق  -1
 عف طريؽ اليجـك الخاطؼ يأخذ تصكيبة مف القفز مف مسافة متكسطة. -
 كذلؾ لقمة فرص عمؿ الستار. متابعة الكرات اليجكمية ىاـ جدان  -
 ارتفاع مستكل التصكيب كذلؾ بحرص الالعبيف عمى اخذ التصكيبات المضمكنة. -
 طقة معينة مف الممعب.زيادة العبء اليجكمي عمى من -
  التمريرات العالية الساقطة.-
 التصكيب مف خمؼ الستار كخاصة اماـ العب ضعيؼ . -
 ة سـ التمرير.محاكرة اماـ المنطقاختراؽ المنطقة كذلؾ بال -
 ؽ لميجـك ضد دفاع رجؿ لرجؿائىناؾ عدة طر :(2)دفاع رجل لرجل ضدالهجةم  -2
 است الؿ خطأ الدفاع -
 الفرقيةك  الفردية ارات اليجكـاستخداـ مي -
 
 :(3)الهجةم ضد الدفاع المختم -3

الدفاع المختمط ىك عبارة عف مزيج مف دفاع المنطقة كدفاع رجؿ لرجؿ لذلؾ اغمب      
استخدامة لمحد مف خطكرة الالعبيف المياجميف المتميزيف عف غيرىـ  لذلؾ عمى ىذا اليجـك 

 اف يفشؿ استراتيجية ىذا الدفاع.
 :(4)لهجةم ضد الدفاع الضاغ ا -4

ضاغط  رجؿ لرجؿ فاف الالعبيف يجب عمييـ ترؾ الدائرة الى الزاكية لجمب اذا كاف الدفاع ال
بدكف مسؾ الكرة حتى يككف عند النياية االخرل مف  الكرة كاف الزاكية سيتكلى ىذا الجانب

الالعبيف يجب اف فاف  الممعب كعند تمريرة جيدة،اما اذا كاف الدفاع الضاغط ىك دفاع منطقة
 حرككا الى النقاط الفارغة مف الممعب.جب اف يتيمعبكا بالعرض كي

 

                                                           
(1)
 .050صمصدر سبق ذكرة مصطفى زٌدان وجمال رمضان موسى:,  
(2)
 91,ص0987. جامعة بغداد,0طالعداد الفرقً فً كرة السلة,اابر باقر الرشٌد وعبد الحكٌم محمد الطائً:رعد ج 

(
3
 .067ص,2117.,مصدر سبق ذكرةموسى:  رمضان وجمال زٌدان مصطفى(

(
4
 .387,ص2117,بغداد,المكتبة الوطنٌة,موسوعة تدرٌس وتدرٌب كرة السلةفاضل كامل مذكور: (
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 :الهجةم الخا ف)السريع( 2-1-7-1
حد انماط المعب المعركفة ىي اليجكـ السريع الخاطؼ كىي عبارة عف محاكلة إف أ     

ة مما يجعؿ مخطط ليا مف جانب العبي اليجكـ لنقؿ الكرة الى منطقة التصكيب بكؿ سرع
 كقكف عدد العبي الدفاع.العبي اليجكـ يف

كيرل الباحث اف اليجكـ الخاطؼ ىي محاكلة ايصاؿ الكرة الى سمة المنافس باسرع كقت كاقؿ 
 جيد كاقؿ تمريرات كادخاؿ الكرة في السمة.

)يجب اف يتدرب الالعبكف عمى اليجكـ الخاطؼ)السريع( منذ البداية كيجب أال يمنع المدرب 
بية مف اليجكـ السريع فيك احد النكاحي التي تجعؿ الالعبيف اكسر مرحا كفي نفس الكقت الع

 .(1)يطكر ليـ اغمب ميارات كرة السمة االساسية(
ؽ المسيرة كالجيدة في كرة السمة ائاليجكـ الخاطؼ )السريع( احد الطر  ُيعدكفي الكقت الذم    

كؿ فريؽ اف يتدرب عمى  مفيتطمب  ء،لذاالصعبة ل رض االتقاف كاالدا اال انة احد الطرؽ
اليجكـ السريع ل رض بناء كاتقاف كاعداد الفريؽ القادر عمى تنفيذ اليجكـ الخاطؼ بنجاح 
ككذلؾ اتقاف التمرير كالتصكيب النيا كميا عكامؿ اساسية في نجاح اليجكـ الخاطؼ،) كاف 

اع  رجؿ لرجؿ اك الدفاع اليجكـ السريع يطبؽ سكاء كاف الخصـ يمعب دفاع المنطقة اك دف
تطبيؽ اليجكـ السريع في ام كقت يسيطركف فية  المختمط،ليذا عمى الالعبيف المياجميف 

بأعتبارة اليجكـ االكؿ الذم يجب اف ينفذكة كفي حاؿ الفشؿ عمييـ االنتقاؿ لتنفيذ  عمى الكرة
 .(2)(اليجـك المنظـ

طريقة سالسة عمى اسنيف كطريقة اسنيف  (3)ااكسر مكاقؼ اليجـك الخاطؼ )السريع( انتشار كاف     
كجكد ام فرد في منطقة  مكشكفا ام دكف سنيف عمى ذلؾ اف الدفاع سيجد نفسوكطريقة ا
ؽ ائكىك كاحد عمى كاحد،كمف الطر  ف خط اليجكـ سيحصؿ عمى مكقؼ يريدهذلؾ ا الخمؼ،

 ة.االخرل لحدكث الزيادة العددية طريقة اربعة عمى سالسة كخمسة عمى اربع
اليجـك الخاطؼ احتفاظ صانع المعب بالكرة لكقت اطكؿ مف الالـز  في سمبياتالكمف     

الس رات الدفاعية كبالتالي افشاؿ اليجكـ،  كسد ني تمكف الفريؽ المدافع مف العكدةكذلؾ سيع
كمف جانب اخر لك كاف ذلؾ الالعب يمرر الكرة سريعا الى الخارج نحك زميؿ لة فسكؼ تتاح 

                                                           
(1)
 .360,ص2117,بغداد,المكتبة الوطنٌة,وسوعة تدرٌس وتدرٌب كرة السلةمفاضل كامل مذكور: 
(2)
 .60رعد جابر باقر الرشٌد وعبد الحكٌم محمد الطائً: مصدر سبق ذكرة,ص 

3))
 .072مصطفى زٌدان وجمال رمضان موسى:مصدر سبقة ذكرة,ص 
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قبؿ اف يعكد الفريؽ المنافس كيتخذ  قرب سمة المنافساماميـ لمحصكؿ عمى الكرة  فرص جيدة
 اكضاعو الدفاعية.

كيعتبر اليجكـ الخاطؼ السريع مف االلعاب التي تسعد الجماىير كيستمتعكف كسيرا بيا كالييا 
 تمتع بيا محترفك كرة السمة.ي يعكد الفضؿ الى حد بعيد في الشعبية التي

 اليجكـ الخاطؼ )السريع(: عمؿؾ مكاقؼ يتـ بيا كاف ىنا      
 اك رمية حرة مفقكدة مف جانب المنافس. سمة ميدانيةبعد احراز -1
 راز ىدفا ميدانيا اك رمية حرة مكفقة مف جانب المنافس.بعد اح -2
خاطئة اك محاكرة مزدكجة اك اية حالة اخرل  لفقداف  بعد تمريره سيئة اك محاكره -3

 اف االستحكاذ عمى الكرة مف جانب المنافس.االستحكاذ لفقد
 مف مكقؼ لكرة القفز. -4
 :(1)عةامل نجاح الهجةم الخا ف )السريع( 2-1-7-2
 الدفاع الجيد: -1

كاستنتاجا لذلؾ تككف  المنافسلدل الفريؽ  التصكيبالدفاع الجيد يساعد عمى اعاقة   
كنسبة ضئيمة مف تحقيؽ االىداؼ  النتيجة نسبة ضئيمة مف تحقيؽ االىداؼ مف قبؿ المياجميف

يعني فقداف الفريؽ المياجـ لمكرة،كبعد كؿ اضاعة كرة يعني اعطاء فرصة لمدفاع الداء اليجـك 
 السريع المضاد.

 سحب الكرات: -2
االيجكـ الخاطؼ)السريع( طالما اف الفريؽ  يعد عامال ميما لتفسد السمةاف سحب الكرة مف      

العامؿ االكؿ لتنفيذ اليجـك  ريع بدكف كرة مف ىنا يمكف اعتبارهلسلـ يستطع تنفيذ اليجكـ ا
 المدافع السريع كيجب تدريب الالعبيف عمية بشكؿ يضمف اتقانيـ ليذة الميارة كجعؿ الالعب

 قادر عمس سحب الكرة كالقدرة عمى الدكراف في اليكاء العطاء المناكلة اف امكف.
 
 
 
 

                                                           
1))

 .60رعد جابر باقر الرشٌد وعبد الحكٌم محمد الطائً:مصدر سبقة ذكرة ,ص
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 المناةل : -3
د عمى مبدأيف اساسييف كىما الدقة في المناكلة كالكقت المناسب لقطع اف المناكلة تعتم    

مستمـ يجب اف يككف بينيما الدقة ك ليجكـ السريع ،اف العب السحب الالعب المستمـ لتنفيذ ا
كالكقت المنسجـ لتنفيذ عممية المناكلة خارج نطاؽ تكدس الالعبيف في منطقة الدفاع .اف ىذا 

نظرة عمى الكرة خالؿ عممية تحركة باتجاة الجانب ل رض االستالـ يتـ بقياـ القاطع بتركيز 
لكي يقرر  المنافسكعمى العب السحب اف يقدر مكاف المستمـ بشكؿ جيد قبؿ المناكلة ككذلؾ 

 اعطائة المناكلة اـ اف مف المحتمؿ اف تعاؽ .
 
 الخ ةة التالي  -4

كسط الممعب لتمرير الكرة الى  جاهعمى الالعب المستمـ بعد استالـ الكرة اف يركز نظره بات
كيككف  المستمـ االكؿ عادة ماتتـ مدافعتو أكالن الالعب المكجكد في منطقة الكسط كذلؾ لككف 

 .مف المراقبة تقريبان  الالعب المياجـ االخر في كسط الممعب حران 
 امئء خ ة  الممعب -5

عب في الجانب االيمف كالعب عند تنفيذ اليجكـ السريع يفضؿ اف يككف ىنالؾ سالث العبيف ال
السالث في الكسط كالذم يتميز بالقدرة كالسيطرة عمى الكرة  باخر في الجانب االيسر كالالع

 كتنفيذ اليجـك السريع.
 تنفيذ الهجةم الخا ف -6

ىناؾ عدة خيارات لتنفيذ اليجكـ الخاطؼ كيعتمد عمى مكاف كجكد المدافعيف كاعاقتيـ ألم مف 
 المياجميف :

ف الالعب المياجـ في الكسط مع الكرة قادرا عمى تنفيذ اليجكـ السريع كالقطع باتجاه ا كااذ -أ
 الخصـ بدكف اعاقة يككف ذلؾ افضؿ. سمة المنافسىد
 تمرير لالعب الجانب االيسر اك الجانب االيمف .كاف العب الكسط معاقا يستطيع الاذا  -ب
ليجكـ الخاطؼ يستطيعكف القياـ بالتمريرة اذا كاف سالث مياجميف غير قادريف عمى تنفيذ ا-ج

لممياجـ الرابع الذم يتابعيـ كالذم يقـك بالقطع لتأدية التصكيب السممي اك التصكيب بالقفز 
 القريب.

 .لميجـك السريع اف ينجح  لسابقة تعتمد عمى السرعة اذا اريدالسرعة: اف جميع العكامؿ ا -7



53 
 

 المشابه الدراسات  2-2
 (1)(2007) عبد األمير حمزة شربه حسيندراس   2-2-1

الئكتيك  ف   –)اثر أحمال تدريبي  مختمف  ةفقًا لنظام أنتاج ال اق  الئيةاو  
 . (CPK , LDH , AST أنزيمات

 ىدفت الدراسة إلى :
 الالكتيكي.  –الطاقة الالىكائي  أنتاجتدريبية مختمفة كفقا لنظاـ  أحماؿاقتراح   -2

أداء قبػػػػؿ  س المت يػػػػرات األنزيميػػػػة ) مكضػػػػكع الدراسػػػػة (التعػػػػرؼ عمػػػػى الفػػػػركؽ فػػػػي قيػػػػا  -1
 .، ككذلؾ قبؿ أداء جيد المنافسة كبعدهالتدريبية المختمفة كبعده  األحماؿ

التعرؼ عمى الفركؽ في المت يرات األنزيمية ) مكضػكع الدراسػة ( لمقياسػات البعديػة بػيف   -3
 ( . مجمكعتي ) األحماؿ التدريبية المختمفة ( ك ) جيد المنافسة 

فػرؽ الفػرات األكسػط بكػرة بالعبػي كقػد تحػدد مجتمػع البحػث  التجريبػياستخدـ الباحث المنيج 
 49)( لمدرجػػػػة الممتػػػػازة كالبػػػػالغ عػػػػددىـ 2006 - 2005اليػػػػد لفئػػػػة الشػػػػباب لممكسػػػػـ الرياضػػػػي )

 30ث )حػكبم ػت عينػة الب ( القاسـ ، األىمي ، النجؼ ، كربالءالعب( ، مسمكا أربعة أندية ىي ) 
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ، كتـ األصؿ ، ك ( مف مجتمع  61.22ب( كالتي شكمت نسبة ) الع

العػب( كتػـ 20تقسيـ عينة البحث إلػى مجمػكعتيف عينػة التجربػة الرئيسػية األكلػى كالبػالغ عػددىا )
اختيػػارىـ بطريقػػة عشػػكائية أجريػػت عمػػييـ قيػػاس المت يػػرات قيػػد الدراسػػة قبػػؿ جيػػد المنافسػػة كبعػػد 

العبػيف( أجريػت 10مف المنافسة . كمجمكعة عينة التجربة الرئيسػية السانيػة كالبػالغ عػددىـ )د( 3)
د( مػف أداء األحمػاؿ البدنيػة 3عمييـ قياس المت يرات قيد الدراسة قبؿ أداء األحمػاؿ البدنيػة كبعػد )

راؼ كاسػػتخدـ الباحػػث القػػكانيف اإلحصػػائية التػػي  تػػالءـ طبيعػػة العمػػؿ ) الكسػػط الحسػػابي ، االنحػػ
(  T-test) المعيػػارم ، النسػػبة المئكيػػة ، معامػػؿ االخػػتالؼ ، معامػػؿ االرتبػػاط البسػػيط ، اختبػػار

 .لمعينات المستقمة كغير المستقمة )المترابطة(
  -ككاف أىـ االستنتاجات :

                                                           
(

1
  CPK , LDH , AST الالكتٌكً   فً أنزٌمات–حسٌن عبد األمٌر : اثر أحمال تدرٌبٌة مختلفة وفقاً لنظام أنتاج الطاقة الالهوائً  (

 . 2117رسالة ماجستٌر , جامعة القادسٌة , كلٌة التربٌة الرٌاضٌة , 
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( إلى الفاعمية المالئمة ليذه  CPK, LDHأف أفضؿ حمؿ تصؿ فيو فاعمية أنزيمات ) 
سانية راحة ( ، في  90 –سانية عمؿ  45فسة ىك الحمؿ المتضمف ) األنزيمات في جيد المنا

 .   AST حيف لـ يظير تالؤـ بيف األحماؿ التدريبية كجيد المنافسة في فاعمية أنزيـ

السابق  ةمدى ازستفادة منها: تحميل الدراس   - 

 أكجوعض مف أف ىنالؾ ب كال مانع ، إليياأف لكؿ دراسة ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ ترمي       
 وأك تكقفت عمي انتيت التشابو بينيا كبيف دراسات أخرل ألف معظـ الدراسات تبنى عمى أساس ما

الدراسة السابقة كىذا يكلد نكعان مف التطكر العممي المرجك مف أم دراسة تعمؿ عمى ىذا األساس 
 أكجوحث أنيا تختمؼ عنيا في أمكر أخرل ليذا سيعرض البا إالكمع التشابو في بعض األمكر 

. سابقةبيف الدراسة الحالية ال كاالختالؼالتشابو   

  يتفؽ البحث الحالي  مع دراسة حسيف عبد األمير في تناكؿ دراسة أنزيمات
(CPK,GOT,LDH.) 

 .كما يتفؽ  البحث مع دراسة حسيف عبد االمير في استخداـ نظاـ الطاقة الالىكائي 
 التجريبيخداـ المنيج دراسة حسيف عبد االمير في است معالبحث  كاتفؽ. 
 .كذلؾ اختمؼ البحث عف دراسة حسيف عبد االمير في اختيار المعبة كىي لعبة كرة اليد 
 .كما اختمؼ عف دراسة حسيف عبد االمير في اختيار الفئة العمرية لمعينة 
 مجمكعتيف تجريبيتيف كعمؿ لممجمكعة االكلى  اختمفت دراسة حسيف في استخداـ

ائؽ كبعد سالث دقائؽ مف جيد المنافسة كالمجمكعة االخرل قبؿ اختبارات قبؿ سالث دق
 دقائؽ مف اداء االحماؿ البدنية . 3دقائؽ كبعد  3

  كاختمفت عف دراسة حسيف  حيث كاف المت ير المستقؿ ىك احماؿ مختمة كفقا لنظـ
 انتاج الطاقة
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(1)( 2014خان)بيباك محمد عم    2-2-2 

ت ةير السرع  ازنتقالي  ةالهجةم السريع لدى زعبات كرة استخدام تمرينات خاص  ف   ثر)أ
(السم   

:يدفت الدراس  الى  

.الى استخداـ تمرينات خاصة لتطكير السرعة االنتقالية لدل العبات كرة السمة -1  

.تمرينات خاصة لتطكير السرعة االنتقالية لدل العبات كرة السمة تأسيرالتعرؼ عمى  -2  

طكير السرعة االنتقالية في تنفيذ اليجـك السريع لدل العبات كرة السمةت تأسيرالتعرؼ عمى  - 3  

كجكد فركؽ ذات داللة معنكية بيف نتائج االختبارات القبمية ك البعدية كافترض الباحث االتي    
لمت يرات البحث لممجمكعة التجريبية كلصالح االختبارات البعدية، كاستخدـ الباحث المنيج 

ككردستاف في الدكرم الممتاز  ألنديةيد مجتمع البحث مف العبات كرة السمة التجريبي، كتـ تحد
المتمسمة ب ) سميمانية، سيركاف نكل، سنحاريب، أكاد( كتـ اختيار نادم )سيركاف نكل( بطريقة 

( العبات كىف يمسمف مجمكعة تجريبية 10القرعة كعينة لمبحث كالمتككنة مف ) كبأسمكبعشكائية 
( 16( كحدة تدريبية في األسبكع، أم بكاقع )2( أسابيع بكاقع )8) التمريناتدة ككانت مكاحدة، ، 

يككف فقط بالشدة مع سبات الحجـ  كالت ير( د، 15.58كحدة تدريبية كزمف الكحدة التدريبية )
كاما عدد التماريف في المنيج ( كبطريقة تدريب )التكرارم( 1-3كالراحة، كتككف الشدة بتمكج )

 العمؿ طبيعة تالءـ  التي اإلحصائية القكانيف الباحث كاستخدـ ( تمريف16كف مف )التدريبي فتتك
  االرتباط ، االختالؼ معامؿ ، المئكية النسبة ، المعيارم االنحراؼ ، الحسابي الكسط) 

.(لمعينات المترابطة   (T-test )  

:ي ازستنتاجات ةكانت ايم    

القبمي كالبعدم كلصالح البعدم لممجمكعة  ظيكر فركؽ معنكية بيف نتائج االختباريف -1
(التجريبية في اختبار )السرعة االنتقالية كاليجـك السريع  

                                                           
1
, رسالة السلة كرة العبات لدى السرٌع والهجوم الٌةاالنتق السرعة تطوٌر فً خاصة تمرٌنات استخدام أثر :بٌباك محمد علً خان ((

 .2104ماجستٌر,كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة السلٌمانٌة,
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ايجابي في تطكير اليجـك السريع لدل  تأسيراف تطكير صفة السرعة االنتقالية كانت ليا  -2
 العبات كرة السمة.

السابق  ةمدى ازستفادة منها: تحميل الدراس   - 

كبػػػيف دراسػػػات  كاالخػػػتالؼ بػػػيف الدراسػػػة الحاليػػػة ف ىنالػػػؾ بعػػػض أكجػػػو التشػػػابوال مػػػانع مػػػف أ    
أخرل ألف معظـ الدراسات تبنى عمى أساس ما انتيت أك تكقفػت عميػو الدراسػة السػابقة كىػذا يكلػد 
نكعان مػف التطػكر العممػي المرجػك مػف أم دراسػة تعمػؿ عمػى ىػذا األسػاس كمػع التشػابو فػي بعػض 

بػيف  عنيا في أمكر أخرل ليذا سػيعرض الباحػث أكجػو التشػابو كاالخػتالؼاألمكر إال أنيا تختمؼ 
 السابقة.  الدراسة الحالية كالدراسة

 في اختيار لعبة كرة السمة. تفؽ البحث مع دراسة بيبياؾ محمد عميإ 
 ا اتفؽ البحث مع دراسة بيبياؾ محمد عمي في استخداـ المنيج التجريبي.مكك 
 اليجـك الخاطؼ. دراسة استخداـياؾ محمد عمي في كما يتفؽ البحث مع دراسة بيب 
 لمعينة كما اختمؼ مع دراسة بيباؾ محمد عمي في جنس العينة كالفئة العمرية. 
 كاختمؼ البحث عف دراسة بيباؾ محمد عمي في تناكؿ اليجكـ الخاطؼ الفردم. 

 ة اختلفت الدراسة فً المتغٌر المستقل حٌث استخدمت بٌباك تمرٌنات خاصة غٌرمركب

 لتطوٌر السرعة والهجوم

 

 

 



 الفصل الثالث

 منيجية البحث كاجراءاتو الميدانية 3

 منيج البحث 3-1

 مجتمع البحث ك عينتو 3-2

 تكافؤ مجمكعتي العينة 3-2-1

 دكات كاالجيزة المستخدمة الكسائؿ كاال 3-3

 اجراءات البحث الميدانية 3-4

 المستخدمة االنزيماتتحديد   3-4-1

 االختبارات المستخدمة  تحديد  3-4-2

 المستخدمة كتكصيفياكالقياسات االختبارات  3-4-3

 التجربة االستطالعية    3-4-4

 االسس العممية لالختبارات 3-4-4-1

 القياسات ك االختبارات القبمية   3-4-5

 التجربة الرئيسة 3-4-6

 القياسات ك االختبارات البعدية 7 -3-4

 ةالكسائؿ االحصائي    3-5
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   :منهجي  البحث ةاجراءاته الميداني  - 3

 :منهج البحث 3-1

قرب مناىج البحث العممي كأكسرىا صالحية لحؿ المشكمة التي أيعد المنيج التجريبي        
ت يير عمدم كمضبكط "بصددىا الباحث منطمقان مف أف البحكث التجريبية تيدؼ إلى أحداث 

،لذلؾ (1)الكاقعية في ذلؾ الحدث كتفسيرىا" اتلمشركط المحددة لحدث ما، مع مالحظة الت ير 
ختبارات القبمية ذات اال  المتكافئة المجمكعاتاعتمد الباحث التصميـ التجريبي كبأسمكب تصميـ 

تجريبية  تيفمجمكع عمىالباحث بتقسيـ عينة البحث  اذ قسـ، لطبيعة البحث متياكالبعدية لمالئ
 .كضابطة 

  :مجتمع البحث ةعينت 3-2

عمار  بأ كرة السمةلمناشئيف ب المدرسة التخصصية  بالعبيجتمع البحث م حثالبا حدد      
كبالطريقة  ختار الباحث عينتةاحيث ( العب 17البالغ عددىـ )ك كربالء في ( سنة 14-16)

(  ةمو الى مجمكعتيف ) ضابطة كتجريبيمقس العب (12)كبكاقع  )عف طريؽ القرعة(العشكائية
 . ( العبٌن للتجربة االستطالعٌة5و) يف( العب6مجمكعة ) ؿكلك

 (0جدول)

 لعٌنةوالنسبة المؤٌة ل تقسٌمالٌبٌن  

حجـ العينة  المجتمع التقسيـ
 الرئيسية

حجـ العينة 
 التجريبية

حجـ العينة 
 الضابطة

 االستطاعية

 5 6 6 12 17 العدد
 29.42 35.29 35.29 70.59 100 النسبة المؤية

 

 

 

                                                           
)

1
 .361-359,ص2111,عمان:دار المسرة للنشر والتوزٌع,0ط مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس.سامً محمد ملحم.  )
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 س لعينة البحثرل الباحث التجانكقد اج

 (2جدكؿ )

 البحث التجانس لعينة يبيف 

كحدة  المت يرات ت
 القياس

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

معامؿ   الكسيط
 االلتكاء

 0.718 177.180 6.432 175.640 سـ الطكؿ 1
 0.635 62.088 3.924 61.250 ك ـ الكتمة 2
 0.607 22 2.263 21.542 شير العمر التدريبي 3
4 CPK U/L 133.667 15.905 110.886 0.525 
5 GOT U/L 21.417 4.085 22.321 0.668 
6 LDH U/L 347.917 35.142 355.481 0.646 
 0.761 6.521 0.714 6.693 سا سرعة اليجكـ الخاطؼ 7
 0.759 4.948 0.684 4.775 درجو اداء اليجكـ الخاطؼ 8

 (02حجم عٌنة)

المت يرات كالقياسات بنتائج التعامؿ االحصائي التي تراكحت  ( التجانس كلجميع2كؿ)ديبيف الج
 ( مما يدؿ عمى تجانس افراد عينة البحث ليذة المت يرات كالقياسات.1-بيف)+

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 :تكافؤ مجمةعت  العين   3-2-1

 (3جدكؿ)

مد النطالؽ مف نقطة شركع كاحدة عاالبحسية التي تؤسر في التجربة ك  ألجؿ ضبط المت يرات     
الباحث عمى ايجاد التكافؤ لمجمكعتي البحث لنتائج االختبارات القبمية كالمت يرات الدخيمة 

    .ؿ التاليككما مبيف في الجدك المستقمة،  لمعينات t باستخداـ 

وحدة  المتغٌرات      ت

 القٌاس

الوسط  المجموعة

 الحسابً 

االنحراف 

 المعٌاري

 tقٌمة 

 المحسوبة

مستوى 

 المعنوٌة

لة الدال

 اإلحصائٌة

0   CPKبعد الجهد U/L غٌر معنوي  1.494 1.701 3.464 005.111 الضابطة 

 8.524 002.333 التجرٌبٌة

2  GOT بعد الجهد U/L غٌر معنوي  1.215 0.356 0.633 22.333 الضابطة 

 2.880 21.511 التجرٌبٌة

3  LDH بعد الجهد U/L غٌر معنوي 1.376 1.927- 28.577 340.667 الضابطة 

 06.558 354.067 التجرٌبٌة

 غٌر معنوي  1.875 1.085 1.409 6.709 الضابطة ثا سرعةالهجوم الخاطف 4

 1.539 6.667 التجرٌبٌة

 غٌر معنوي  1.411 1.881 1.034 4.800 الضابطة درجة اداءالهجوم الخاطف  5

 1.053 4.738 التجرٌبٌة

 ( 0.05كمستكل داللة ) (12حجـ عينو)

كلجميع المت يرات   المعنكية( أف قيـ مستكيات الداللة كانت اعمى مف مستكل 3يبيف الجدكؿ )
 ، كبيذا تككف الفركؽ غير معنكية بيف المجمكعتيف مما يحقؽ التكافؤ.المدركسة 
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 :  المستخدم   ةازدةات ازجهزة  3-3

 : ادةات ةةساول جمع المعمةمات 3-3-1

 المالحظة.   -

 .الشخصٌة المقابلة  -

 .االستبانة   -

 المصادر والمراجع -

 االختبار والقٌاس-

 :ازجهزة  3-3-2

 .صٌنً النمشأ (ACER)  جهاز حاسوب نوع   -

 الصنع. كورٌة fps 0111بسرعة  (EXILIMكامرة نوع) -

 .( صٌنً الصنع(buererطبً نوع مٌزان  -

 ( صينية المنشأ.Kislo 610كع )ن 2ساعة تكقيت يدكية عدد   -

 (.kenkoحاسبة الكتركنية يدكية نكع ) -

 C.C)  سظعةالتحتوي على مانع تخثر لحفظظ الظدم ( زجاجٌة  Plan Tube  ( انابٌب حفظ الدم  -

.5) 

 صٌنٌة المنشأ( .C.C 5)حقن طبٌة سعة  -

 . وملحقاته  ٌابانً الصنع  ( Fuji Film )نوع  جهاز فحص االنزٌمات  -

( دورة  01111-0111لمظانً المنشظأ سظرعته مظن ) ( أ ALSجهاز الطظرد المركظزي نظوع )  -

 فً الدقٌقة . 

 حافظة تبرٌد طبٌة لحفظ انابٌب حفظ الدم . -

 سحب الدم .حزام ضاغط ٌربط على منطقة العضد عند  -

 لتعقٌم الجلد وقطن طبً .( Alcohol medicalمحلول كحولً نوع ) -
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 لمساعدةازدةات ا 3-3-3

 .10اقماع بالستيكية مختمفة االرتفاع عدد   -

 (.15كرات سمة عدد )   -

 (.2صافرة عدد )  -

 سم 41ـ صندوق خشبً ارتفاع 

 اجراءات البحث الميداني  3-4

 المبحةث  ازنزيمات الئيةاوي  تحديد 3-4-1

تقرر   *يفالمشرف ادةقرار العنكاف  كالسإ سح المصادر المتكفرة كمساعدة لجنةاعتمادا عمى م
 ىيالالىكائية لطبيعة البحث كاالنزيمات   المالئمةاختيار االنزيمات 

 CPK   إنزيـ كرياتيف فكسفككاينيز 

LDH    إنزيـ الكتات دييايدركجيف 

  GOTاة  AST   إنزيـ الكمكتاميؾ اك اككساؿ اسيتيؾ ترانس أمينز. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 (.0ٌنظر ملحق) 
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 ازختبارات تحديد  3-4-2

 ختبار ازنسب لقياس مستةى ازنزيمات المختارة لمبحثتحديد از 3-4-2-1
تػػـ اختيػػار كتحديػػد االنزيمػػات الالىكائيػػة المناسػػبة لمدراسػػة عػػرض الباحػػث اسػػتمارة  بعػػد اف      

 (،CPK,GOT,LDH) لتحديػػد االختبػػار االنسػػب لقيػػاس مسػػتكل االنزيمػػات  **لمخبػػراء *اسػػتبياف
كتػػـ تحميػػؿ  (،10( خبػػراء مػػف اصػػؿ)8اتفػػؽ عميػػو )كاعتمػػد الباحػػث عمػػى اختيػػار االختبػػار الػػذم 

 .(4مبيف في الجدكؿ) ككما( 2كااجابات الخبراء باستعماؿ اختبار )

 (4جدكؿ )                                
 ( ألراء الخبراء كالمختصيف2كا )يبيف التعامؿ اإلحصائي         

 

 

 2كا  0.875 =حيث اف احتماؿ رفض فرضية العدـ كىي صحيحة المقابمة لقيمة 

( كعميػػػة التػػػرفض فرضػػػية العػػػدـ كعميػػػة تعتمػػػد اراء الخبػػػراء  0.83= ( ىػػػي) 3جػػػة حريػػػة )بدر  
 باتفاقيـ حكؿ االختبار المطمكبة كتـ اعتماد اختبار الخطكة الالىكائية الطكيمة.

                                                           
*
 (2ٌنظر ملحق) 
**
 (3ملحق) ٌنظر 

 االختبار
عدد 
 االتفاؽ

 النتيجة X2 المتكقع 

خطكة الالىكائية اختبار ال
 ( سا60)الطكيمة

9 8 1/8 
 اعتمد

 1/8 8 7 اختبار جياز التريدميؿ
لـ 
 يعتمد

متر مف البدء  30اختبار 
 الطائر

6 8 4/8 
لـ 
 يعتمد

متر مف البدء  40اختبار 
 1/8 8 7 الطائر

لـ 
 يعتمد
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 تحديد ازختبار ازنسب لقياس سرع  ةاداء الهجةم الخا ف 3-4-2-2
 ختبارختار الباحث اأ يديف المشرفيفكمساعدة كالس بعد الرجكع الى المصادر العممية،

لتحديد مدل صالحية  **عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف تـ عرض كلممت يرات المدركسة، 
خاصة ليذا ال رض،  ***ياف لؾ مف خالؿ إعداد استمارة استبلقياس ىذه المت يرات، كذ االختبار

( 8جكـ الخاطؼ ككاف عدد الخبراء )الختبار سرعة كاداء الي يـ بالمكافقةاجابات كقد جاءت جميع
 مما يدؿ عمى صالحية االختبار. ،8 2خبراء كبنسبة كا

    ازختبارات ة القياسات المستخدم  ة تةصيفها 3-4-3

 القٌاسات الفٌسٌولوجٌة -1

 (1)ثانٌة  61لقدرة الالهوائٌة الطوٌلة لمدة اختبار الخطوة ل -0

 : الغرض من االختبار

  المكجكدة في الدـ ( CPK.GOT.LDHات)نسبة االنزٌمقٌاس  -

 ازدةات ازختبار:

 سـ 40لمخطك ارتفاعة  مقعد اك صندكؽ اك كرسي -

 ساعة ايقاؼ -

ميداني كما يصنؼ ايضا كأحد  -يمكف تصنيؼ ىذا االختبار كاختبار معممي:ازختبار تةصيف
 سا 60اختبارات القدرة الالىكائية الطكيمة لككنة يتطمب االداء لمدة 

 ( سنة لكال الجنسيف30الى  12ستكل السف )م

 اكال:

 قبؿ تنفيذ االختبار يقـك المختبر باداء احماء خفيؼ اليزيد عف دقيقتيف -

                                                           
**
 4ٌنظر ملحق) 
***
 (5ٌنظر ملحق) 
 (1)

 .89ص 2114 ,الطٌف للطباعة,جامعة القادسٌة, االختبارات والقٌاس واالحصاء فً المجال الرٌاضًعلً سلوم جواد الحكٌم:
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 القياـ بتماريف مركنة لعضالت الرجمييف -

 سانيا:

طريقة الخطك  في ىذا االختبار يككف التركيز الرئيسي في االداء عمى قدـ كاحدة دكف اخرل  
تبر مكاجيا لمصندكؽ اك المقعد مف الجانب كليس مكاجية مف االماـ كتككف احدل كما يقؼ المخ

رجمية عمى االرض بينما االخرل عمى الصندكؽ كالجسـ يككف محمكال عمى القدـ الحرة قبؿ بدء 
 االختبار بينما عند بدء االختبار يصبح محمكال عمى الرجؿ االخرل

 سالسا : القياسات كتشمؿ

 اداء االختبار  كزف المختبر قبؿ-

يحتسب لممختبر عدد الخطكات التي يؤدييا صعكدا كىبكطا حتى ينتيي الزمف المقرر  -
 سا  سـ تطبؽ المعادلة األتية: 60سا ك 30سا ك  15لالختبار كيتـ تسجيؿ عدد الخطكات خالؿ 

 F*D/t*1.33=peak-anp 

 :  الزمف t:كزف المختبر         Fحيث اف 

         Dمقدار سابت1.33طكات               : عدد الخ : 

                        

                  

 (2شكل)                                             

 يةضح كيفي  اداء اختبار الخ ةة الئيةاوي  ال ةيم                        
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 (1)الجماع  (السريع) الخا ف اختبار الهجةم-ثانٌا :

 جماعي )سالث العبيف(ال (السريع) الخاطؼ اليجكـسرعة  قياس  :را من ازختبارالغ-

 ،صافرة10عدد  ساعو تكقيت،كرات سمة (EXILIMكامرة نكع) :ادةات ازختبار-

 :ازختبار تةصيف -

( عند سماع صافرة البداية Bالكرة مع العب ) (2كما في الشكؿ ) (A.B.Cالعبيف)   يقؼ سالث
 سرعة مف خمؼ العالمات المكجكدة في( كينطمؽ بCلالعب)الى ا كيناكؿية يعمؿ متابعة دفاع

(الذم C(كبشكؿ قطرم ليستمـ مناكلة مف الالعب)Aالممعب كفي نفس الكقت يركض الالعب )
 يناكؿ(الذم B)الالعب  الى الكرة (Aالالعب ) يناكؿيركض بسرعة نحك سمة المنافس كبعدىا 

 يعطي لممختبريف سالث محاكالت.السممي ك  بالتصكيب( ليقـك Cالى )

 :شرة  ازختبار -

 حركة جميع الالعبيف تتـ بالكقت نفسة بعد سماع الصافرة -1

 الركض يككف كفؽ العالمات المكجكدة فكؽ ارضيو الممعب  -2

 عندما يككف ىناؾ تمريرة خاطئة يعاد االختبار بعد فترة مف الراحة الكافية -3

 بالتصكيب السممي  عيالجما انياء اليجـك السريع -4

 .يسجؿ الزمف مف صافرة البداية الى نياية التصكيب السممي الفضؿ محاكلتيف

 

 

 

                                                           
1))

 علوم التربٌة الرٌاضٌةمجلة القادسٌة ل, :. بناء اختبارات للهجوم السرٌع بانواعة المختلفة لالعبً كرة السلةفالح حسن عبد هللا  

 . 9,ص 2101.,المجلد العاشر,العدد الثالث,بحث منشور
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 تقيم ازداء:-

زاكية ب ككضع الكامرة في ركف الممعبداء االختبار يقـك الباحث بتصكير اليجمات عند أ-1
 .جميع المختبرييف بصكرة كاضحة تصكيرمف تض

 .بار سالث مرات مع تبديؿ المراكز تقـك كؿ مجمكعة باداء االخت -2

على  االداء تقيـ اداء الالعبيف مف خالؿ عرضل ( مقيميف 3) عمى تعرض استمارة تقيـ اداء -3

 اقراص .

 

 (3شكل )

 اختبار الهجةم الخا ف)السريع( الجماع  اداءيةضح 

 

 

 

 

 

 

A

  ِ  ِ 

B 

c 

1 

2 
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5 
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ازست ئعي التجرب   3-4-4    

تعد التجربة االستطالعية ) دراسة اكلية يقـك بيا الباحث عمى عينة ص يرة قبؿ قيامو        
(1) (ببحسو بيدؼ اختيار اساليب البحث كادكاتو  

 3/2/2108فً تارٌخ المساعد العمل فرٌق االستطالعٌة مع التجربة الباحث جرىا      

 حث , والغرض منها:البحث من غٌر عٌنة الب مجتمع من العبٌن( 5) علىوشمل ....

 .التجربة ترافق قد التً والمعوقات و السلبٌات االخطاء على التعرف -

 .المستخدمة االدوات صالحٌة مدى على التعرف -

 استخراج االسس العلمٌة لالختبارات -

  .*المساعد العمل فرٌق ةكفاٌ على التعرف -

 أداء االختبارات.التعرف على زمن  -

 مارٌٌن وصالحٌة العٌنةالتعرف على شدد الت -

  ازسس العممي  لئختبارات 3-4-4-1

 صدق ازختبارات 3-4-4-1-1

يقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار فعالن القدرة اك السمة اك االتجاه اك االستعداد 
 .( 2)يقيس فعالن ما يقصد اف يقيسو"  أمالذم كضع االختبار لقياسو، 
عمى مجمكعة يا مف خالؿ عرض يافي تحديد صدق صدؽ المحتكلكقد استخدـ الباحث 

  اما ،وسبت صدقك  %011عمى نسبة قبكؿ  د حصؿ اختبار اليجكـ الخاطؼكق خبراءالمف 
 مف مجمكعة عمى عرض استمارة استبياف  تـ فقد االنزيمات نسبة لقياستحديد االختبار االصمح 

                                                           
(

1
, عمان , دار العلمٌة للنشر والتوزٌع ,  طرق ومناهج البحث العلمً فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةمروان عبد المجٌد ابراهٌم :  (

2112 . 
 .72، ص2010، النجؼ ، دار الضياء لمطباعة ، ة الرياضيةاالسس النظرية الختبارات التربي: م الياسر  محمد جاسـ  )2)
*
 ا.م.د عالء فلٌح جواد جامعة كربالء كلٌة/ التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 م.د حسٌن مناتً ساجت جامعة كربالء/كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
 رٌاضةم.د سٌف صبار الذرب جامعة كربالء/ كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم ال 
  مصطفى جعفر جواد:بكلورٌوس هندسة زراعٌة -
 علً محمد دهري:بكلورٌوس تحلٌالت مرضٌة -
 منتظر محمد حسن :بكلورٌوس تحلٌالت مرضٌة -
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ا تحقؽ معامؿ الصدؽ)المحتكل( يذختبار القدرة الالىكائية الطكيمة،كبكاتفقكا عمى ا الخبراء
  لالختبارات.

 ثبات ازختبارات 2 -3-4-4-1

مرات  ةعند تطبيق ةاالختبار في القياس كاتساؽ نتائجكيقصد بسبات االختبار مدل دقة     
متعددة عمى نفس االفراد، أم اذا طبقنا اختبار معيف عمى عينو مف االفراد سـ اعدنا تطبيقو مرة 

خر، كما اف تالية عمى ذات العينة، فاف درجاتيـ ال تت ير جكىريا مف تطبيؽ آلاخرل اك مرات مت
 كانتيج الباحث سبات االختبار(1)ال يت ير جكىريان  ةبالنسبة لمجمكعت ةكضع كؿ فرد اك ترتيب

 . ( اٌام5بفاصل زمنً قدرة) دة االختباربطرٌقة االختبار وإعا

 مةضةعي  ازختبارات 3-4-4-1-3

مف ذكم االختصاص لتقيـ مكضكعية  اختبار سرعة كاداء اليجـك  *الباحث حكميف عيف       
تتمتع جميع االختبارات المستخدمة ،ك (3كما مبيف في الجدكؿ) الخاطؼ ككانت النتائج معنكية 

بالمكضكعية العالية بسبب استخداـ اجيزة دقيقة كعالية الكفاءة في احتساب نتائج االختبارات 
،تـ اختبار معامؿ السبات كمعامؿ المكضكعية امؿ الصدفة كالتحيزخضكعيا الى عدكف 

الجدكلية باحتماؿ  tالمحسكبة عمى العينو اكبر مف قيمة  tحيث اف قيمة   tبإستعماؿ اختبار
 كعميو ترفض فرضية العدـ التي تنص  t(0.05,3)=3.182( اذ اف 3( كدرجة حريو )0.05)

 عمى عدـ سبات االختبار كمكضكعية

 سرعة اليجكـ الخاطؼ ختبارألامؿ السبات ك المكضكعية يبيف مع( 5جكؿ )

 t معامؿ السبات االختبار
معامؿ 
 المكضكعية

t نكع العالقة 

سرعة  اليجكـ 
 الخاطؼ 
 

 معنكية 5.24 0.950 8.1 0.901

                                                           
  . 75، ص المصدر السابؽ:   محمد جاسـ الياسرم (1)
*
 ا.م.د نضال عبٌد حمزة 
 م.د حسٌن مناتً ساجت 
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 القياسات ة ازختبارات القبمي  3-4-5

 نسػػػبةكذلػػػؾ لتحديػػػد   اد عينػػػة البحػػػث القبميػػػة عمػػػى افػػػر  اجػػػراء القياسػػػات كاالختبػػػارات تػػػـ         
االختبػارات  كتػـ اجػراءبكرة السمة  ناشئيفلدل الالعبيف ال كسرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ االنزيمات

المكافػػػػؽ  االسنػػػػيففػػػػي يػػػػـك  فػػػػي قاعػػػػة المدرسػػػػة التخصصػػػػية بكػػػػرة السػػػػمة  يةكالقياسػػػػات الفسػػػػيكلكج
عمػػى  12/2/2018 فػػي تػاريخ يفبعػػد يػكم ـك الخػاطؼسػرعة كاداء اليجػػ راختبػ، كا10/2/2018

 : تيألحسب التسمسؿ ااالختبارات  كجرت لممدرسة التخصصية لكرة السمة  اضيةالقاعة الري

 . القياسات الفيسيةلةجي  : -اةز

خذ عينات دـ مف في الممعب قاـ الباحث بأ اختبار الخطكة الالىكائية الطكيمةداء أبعد        
 بمساعدة مختص باخذ العينات  3CCبنسبة طة المحاقف الطبيةبعد الجيد بكاس ةالالعبيف مباشر 
 عمى مانع تخسر انابيب زجاجية )تيكبات( التحتكم كمف سـ كضع العينات في  (5كما في الشكؿ)

سـ  ةطبي حافظةالحفاظ عمييا مبردة في كتـ  ،اسـ كؿ شخص عمى االنبكب الخاص بو كسجؿ
( مف خالؿ  المختص نقميا الى المختبر المختص حيث قاـ بفصؿ الدـ عف مصؿ الدـ )السيـر

كضعيا بجياز الطرد المركزم لمحصكؿ عمى السيـر فقط الذم يحتكم عمى االنزيمات التي 
 (CPK-LDH-GOTلقياس نسبة االنزيمات في الدـ )جياز حث كمف سـ كضعيا في تخص الب

 .في ألكت التكضيحب كانت النسب الطبيعية لالنزيمات حسك  ( 5كما مكضح في الشكؿ)

  U/L190   >mal ( CPK) انزيـ 

 (سنة17-13لألعمار مف) U/L  683  >mal (LDH)انزيـ

  U/L 35   >mal( GOTانزيـ) 

حسب التعميمات كحدة دكلية    U / L( : CPK  ،LDH  ،GOT)  أنزيماتكحدة قياس 
 .المرفقة مع ألكت المستخدـ في قياس فاعمية األنزيمات
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 (4شكل )
 قياس مستةى ازنزيماتجهاز يةضح  

 
 :)السريع( اختبار سرع  ةاداء الهجةم الخا ف -ثانيا

اجرل الباحػث االختبػار القبمػي لقيػاس سػرعة كاداء اليجػـك الخػاطؼ  التمريناتقبؿ البدء بتفيذ  -
 ( العب12عمى افراد العينة كالبالغ عددعـ )

 12/2/2018 في تاريخمف االختبار الفسمجي  يفالباحث االختبار بعد يكم اجرل -
 معا مع اداء االختبار سالث مرات ك ت ير مراكزىـ في كؿ مرة.  تـ اختبار كؿ سالث العبيف  -
مػف خػالؿ برنػامج  سػرعة اليجػـك الخػاطؼ قيػاستـ تصكير الالعبيف اسناء اداء االختبار كتـ  -

(dart fish ) 
 **مارة عمييـكتكزيع است *كعرضت عمى المحكميف  اقراص عمىاالختبار  اتفديك  تسجيؿتـ   -
 
 
 
 
 

                                                           
*
 (6ٌنظر ملحق) 
**
 (7ٌنظر ملحق) 
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 التجرب  الرويس  3-4-6

 كاألتي ككانتالتي اعدىا  التمريناتبعد االنتياء مف تنفذ االختبارات القبمية ادخؿ الباحث 

 17/2/2018ؽ يكـ )السبت( المكاف التمرينات نفذت -

في ك   ضمف البرنامج التدريبي المخصص لعينة البحث في مرحمة االعداد الخاص التمرينات -
 . اية القسـ الرئيس مف الكحدة التدريبيةبد

 .التمريناتأ التنكع في _ راعى الباحث مبد

 أكد الباحث عمى المدرب في تييئة الالعبيف حسب نكع التماريف في الكحدة التدريبية. -

 .اياـ السبت كاالسنيف كاالربعاء مف االسبكع التمريناتكاف تنفيذ  -

بية بمعدؿ سالث كحدات في ( كحدة تدري24عة عمى )( أسابيع مكز 8بم ت مدة التجربة ) -
 .( تماريف3كفي كؿ كحدة تدريبية ) األسبكع

 .التمريناتأعتمد الباحث عمى مبدا التدرج في صعكبة  -

 كانت التمرينات بأكقات فكسفاجينية كالكتيكية لتنشيط عمؿ االنزيمات الالىكائية -

كعدد اخر لتطكير اداء اليجكـ  خاطؼال لتطكير سرعة اليجكـ التمريناتىدؼ عدد مف -
 الخاطؼ الجماعي

مف الحد األقصى لقابمية الرياضي عمى ضكء  %100% الى  85تراكحت شدة التماريف مف  -
 االختبارات القبمية التي طبقت عمى عينة البحث .

 كالتدريب التكرارم دـ اسمكب التدريب الفترم مرتفع الشدةاستخ -

 11/4/2018بي يـك االربعاء التدري انتياء البرنامج -
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  البعدي اتازختبار ة  القياسات 3-4-7

ظركؼ ك تحت نفس ال جرتعمى أفراد عينة البحث ك  ةالبعدي اتاالختبار ك  القياساتجرل الباحث ا
 مستكلالفسمجي لقياس  القياسحيث كاف   ةالقبمي اتاالختبار القياسات ك فييا  أجريتالشركط التي 
ككاف مكعد اختبار سرعة كاداء اليجـك الخاطؼ في  2018/ 14/4ت في يـك السباالنزيمات 

 . 16/4/2018يـك االسنيف المكافؽ 

 الةساول ازحصاوي  3-5

( لمعالجة البٌانات التً حصل علٌها الباحث من spss)الحقٌبة االحصائٌة الباحث ستخدما

 االختبارات القبلٌة والبعدٌة و بالوسائل االحصائٌة االتٌة :

 . الحسابً طالوس -

 .المعٌاري االنحراف -

 الوسٌط.       -

 .االلتواء معامل     -

 (.2مربع كاي)كا      -

 (.بٌرسون) البسٌط االرتباط معامل -

 .مستقلة ال(للعٌنات المستقلة وللعٌنات غٌر tاختبار)     -

 

 



 الفصل الرابع
 

 
 عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا -4
 
 كمناقشتيا ياالبحث كتحميم كعتيلمجمنتائج ال عرض 4-0
 
 لممجمكعة البعدية القبمية االختبارات القياسات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض 4-0-0

 .التجريبية
 
 كالبعدية القبمية القياسات كاالختبارات نتائج كمناقشة كتحميؿ عرض 4-0-2

 .الضابطة لممجمكعة
 
عدية لمت يرات البحث الب كاالختبارات عرض كتحميؿ النتائج لمقياسات 4-0-3

 كمناقشتيا
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 عرا النتاوج ةتحميمها ةمناقشتها: -4
تضمف ىذا الباب عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا كالتي تكصؿ ليا الباحث مف خالؿ       
جراء ا البرنامجختبارات كالقياسات قبؿ التجربة الرئيسية كتطبيؽ إلاإجراء  ختبارات إلالتدريبي كا 
سات بعد التجربة لعينة البحث ، كقد تـ جمع البيانات كتنظيميا كتبكيبيا في جداكؿ كالقيا

 .تكضيحية سـ معالجتيا إحصائيا لمكصكؿ إلى النتائج النيائية لتحقيؽ أىداؼ كفركض البحث
 ةمناقشتها هاالبحث ةتحميم لمجاميعنتاوج ال عرا 4-1

( لمعينات المتناظرة الستخراج tث اختبار )ل رض اختبار الفرضية السانية استخدـ الباح        
 .معنكية الفركؽ بيف نتائج االختبارات في القياس القبمي كالبعدم 

القياسات القبمي  البعدي   ازختبارات عرا ةتحميل ةمناقش  نتاوج 4-1-1
 لممجمةع  التجريبي .

 (6جدكؿ )                                
( المحسكبة كداللتيا اإلحصائية لالختبارات tنحرافات المعياريية ك)بيف االكساط الحسابية كاالي 

 كما في الجدكؿ القبمية كالبعدية لمت يرات االنزيمات كمت يرات السرعة كاالداء لممجمكعة التجريبية

المتغيرا
 ت

ةحدات 
 القياس

 ازختبار البعدي ازختبار القبم  
 tقيم   ع ف ف  

 المحسةب 
مستةى 
 المعنةي 

نةع 
 لدزل ا

الةس  
 الحساب 

ازنحراف 
 المعياري

الةس  
 الحساب 

ازنحراف 
 المعياري

CPK 
بعد 
 الجيد

U/L 002.333 8.524 089.667 01.893 -77.333 6.254 12.366 0.000 معنكم 

GOT 
بعد 
 الجيد

U/L 21.511 2.880 24.111 2.111 -3.511 0.813 1.941 0.110  غير
 معنكم
 

LDH 
بعد 
 الجيد

U/L 354.067 06.558 485.833 20.175 -030.667 02.225 10.771 0.000 معنكم 
 

سرعة 
 اليجـك 

 معنكم 0.002 6.134 1.250 0.541 1.027 5.027 1.539 6.667 سا

اداء 
 اليجـك

 معنكم 0.000 21.761 1.037 2.979 - 1.286 7.707 1.053 4.738 درجة

 (6حجـ عينة )( 1015مستكل الداللة) 
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البحث  لمجكعة بمية كالبعدية ( المكشرات االحصائية لنتائج االختبارات الق6بيف الجدكؿ )ي    
الكسط ك  (089.667)( في القياس البعدم (CPKة ،حيث كاف الكسط الحسابي إلنزيـالتجريبي

 معنكيةالمستكل  مفاكبر ( 02.366-المحسكبة ) t( كقيمة 002.333)الحسابي في القياس القبمي
 .كد فكارؽ معنكية كلصالح القياس البعدمكج ( 1.111)

 (24.111)البعدم القياسفي  (GOT )يرت النتائج اف قيـ الكسط الحسابي إلنزيـككذلؾ اظ    
مستكل معنكية  عند(  0.940المحسكبة) t( كقيمة 21.511)يمبلقالكسط الحسابي في القياس اك 
   ت ير معنكم بيف القياسيف. كلـ يحدث (1.001)

( مما يدؿ عمى 1015ما أشارت إليو مستكيات الداللة إذ كانت اكبر مف مستكل داللة ) كىذا     
  (LDH )يرت النتائج اف قيـ الكسط الحسابي إلنزيـقد اظعدـ كجكد فركؽ معنكية بيف القياسيف،ك 

 التجريبيةلممجمكعة ( 354.067)الحسابي لمقياس القبميالكسط ك  (485.833)في القياس البعدم
ؽ (مما يدؿ عمى كجكد فكار 1.111مستكل معنكية) اكبرمف  (01.770المحسكبة )  tكقيمة 

( المؤشرات االحصائية لنتائج 6الجدكؿ ) ككما مبيف في معنكية كلصالح القياس البعدم،
لممجمكعة اليجكـ الخاطؼ  كاداءاليجكـ الخاطؼ  سرعةالقبمية  كالبعدية  لمت يرات   القياسات
( لمقياس 5.127الخاطؼ) نتائج اف الكسط الحسابي لسرعة اليجكـيرت الاظ ،حيثالتجريبية

( 6.134)المحسكبة tكقيمة لمقياس القبمي (6.667)الكسط الحسابيك التجريبية البعدم لممجمكعة 
    .مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية كلصالح القياس البعدم (0.002مستكل معنكية ) اكبر مف

البعدية لممجمكعة القياسات اء اليجكـ الخاطؼ في دأل (7.717)الكسط الحسابي كاف   
 مف اكبر  (21.761المحسكبة ) tكقيمة  القبمية لمقياسات (4.738)الكسط الحسابيك التجريبية 

كلصالح القياس  البعدم لممجمكعة  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية (0.000مستكل معنكية )
 التجريبية .

 

 

 

 



77 
 

 :(CPK)مناقش  انزيم   -
 

اف ىناؾ فركؽ معنكية  تبيف (6ؿ عرض النتائج كتحميميا كما مبيف في الجدكؿ )مف خال
الزيادة الحاصمة في تركيز ىذة  زك الباحثكيع كلصالح القياسات البعدية  لممجمكعة التجريبية
الميارية كشدد  -ية الى طبيعة التمرينات البدنيةاالنزيـ في القياسات البعدية  لممجمكعة التجريب

كطبيعة اداء اليجكـ الخاطؼ كالتي تتطمب تحرير سريع لمطاقة  خالؿ  التمريناتىذة كاكقات 
 .فترة زمنية قصيرة

مف العكمؿ الميمة التي تسرع في تحرير الطاقة في الجسـ كاعادة  CPK)انزيـ ) كيعد )
كباالخص النظاـ  ـ في بنائة عمى النظاـ الالىكائي( اذ يككف اعتماد الجسATPبناء )
شدة كاف ارتفاع نسب االنزيـ عف الحدكد الطبيعية يعد امرا طبيعيا لمرياضي بسبب ني جيالفكسفا

( "أصبح مف المؤكد أف التدريب الرياضي يخمؽ ت يرات ة ألكعبيكيؤكد )جبار رحمي (،(1)التماريف
ىذه تكيفيو فسيكلكجية ككيميائية في العديد مف المككنات التركيبية كالتمسمية لمخاليا العضمية كمف 

الت يرات التي أمكف تسجيميا داخؿ الخاليا ىي الت يرات التي تحدث لألنزيمات كىي مف أكسر 
الت يرات الكيميائية ارتباطان بعممية التدريب الرياضي كاألكسر تأسيران في قدرة الرياضي في 

التأسيرات  إلىبعد الجيد يعكد  (CPK)كما أف ارتفاع مستكل أنزيـ ،(2)"االستمرار في الجيد البدني
عالية ككبيرة عمى  بأعباءالذم يمقي  اآلمربمستكل عالي في الشدة كالتأسير  األداءالناتجة عف 

العضالت نتيجة االيض الالىكائي كما يسببو مف ارتفاع نكاتج العمميات األيضية مما يجعؿ انزيـ 
(CPK ) الالىكائي االيضبعد المجيكد البدني كذلؾ لدعـ ا أطكؿمرتفعا في مستكل تركيزه لفترة 

 .في العضالت كالتخمص مف المخمفات اليدمية
 
 
 
 
 

                                                           
 –: Effects of Endurance Exercise on Serum Enzyme Activities In the dog M Sanders and CM Bloor (1) T

, Experiment Biology and Medicine , U . S . A , 1997 , P . 157 . Man –pig  
2
 302ص ,2117طر الوطنً, , الدوحة, مطابع قالفسٌولوجٌة والكٌمٌائٌة للتدرٌب الرٌاضً لكعبً: األسسارحٌمة  جبار ( (
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 (:GOT)إنزيم  مناقش   -
التكجد  التجريبية انوؿ عرض كتحميؿ النتائج لممجمكعة (  مف خال6يتبيف مف الجدكؿ )

كيرل الباحث أف السبب في عدـ ظيكر الفركؽ  فركؽ معنكية بيف القياس القبمي كالبعدم ،
إعادة  أفأم ) الجيد القصكم كتحت القصكم( المستخدـ  الجيد البدنيطبيعة د إلى المعنكية يعك 

فركؽ معنكية بيف  كىذا يفسر سبب عدـ ظيكر ،يتـ عف طريؽ النظاـ الالىكائي (ATP)بناء 
، إذ يعمؿ  االنزيـ عمى نقؿ مجمكعة األميف الناتجة مف ايض البركتينات مف القياسيف كالبعدم

 نكع ألفا  إلى حامض كيتكني مف النكع نفسو فيحكؿ إلى حامض أميني،حامض أميني مف ال
يعد األكسر أىمية في   االنزيـ أف "في  (كفؤاد شمعكف  محيسف عدام)كىذا يتفؽ مع ما جاء بو 
يض البركتيف كالكاربكىيدرات أكىك يجيز اتصاالن ميمان في ربط  االمينيةبناء كتحمؿ األحماض 

 (1)" كالدىكف

 
 (:LDH)أنزيم  مناقش  -

ية كلصالح ( اف ىناؾ فركؽ معنكية بيف القياسات القبمية كالبعد6يتبيف مف الجدكؿ)
اف الزيادة الحاصمة في فاعمية انزيـ  ىذا الى كيعزك الباحث القياسات البعدية لممجمكعة التجريبية

 (LDH  ( تككف نتيجة النتياء دكر النظاـ الفكسفاجيني في اعادة بناء )ATP كت ) كفير الطاقة
( كتكفير الطاقة  ATPالالزمة لالداء ، حيث يبدأ بعده دكر النظاـ الالكتيكي في اعادة بناء ) 

الالزمة لالستمرار في االداء ، اذ يعتمد ىذا النظاـ في تكفير الطاقة عمى تحمؿ الكمكككز ال 
تحكيؿ البايركفيؾ ىكائيان بسمسمة مف التفاعالت تتكسطيا انزيمات تنتيي بيذه التفاعالت الى 

( مما يؤدم الى  LDHالناتج مف تحمؿ الكمكككز الى الالكتيؾ كىذا التحكيؿ يتـ بفعؿ انزيػـ ) 
 LDHاف ام زيادة في تركيز ) ") بياء الديف سالمة(  مااكد عمية كىذا زيادة فاعمية ىذا االنزيـ،

 .(2)"( يساعد عمى التمسيؿ ال ذائي لحامض الالكتيؾ
 

                                                           
1
 .224ص, 0987, دار الكتب للطباعة والنشر , , الموصل  2, ج علم الفسلجة : محٌسن حسن عداي , فؤاد شمعون حنا  ((

(
2
بهاء الدٌن ابراهٌم سالمة : التمثٌل الحٌوي للطاقة الهوائٌة والالهوائٌة لالعبٌن التمٌل بالسرعة , القاهرة : نشرة العاب القوى , (

   . 28 ص, 0999, 24لعدد ا
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( ينتمي الى مجمكعة ازالة ايكف اليايدركجيف لذلؾ يسمى باالنزيـ المؤكسد  LDHكاف انزيـ ) 
لحامض الالكتيؾ حيث يحفز ىذا االنزيـ التفاعؿ باالتجاىيف االمامي كالعكسي كما في المعادلة 

 االتية :
                                           LDH 

      +  NADH + H+          البايركفيؾ                  LA + NAD+          
 

 ير اىمية ىذا االنزيـ بالتفاعؿ العكسي حيث ينتج الطاقة بدكف الحاجة لألككسجيف.فتظ
 -كيعزك الباحث ايضا ىذة الزيادة في نسبة االنزيـ  الى طبيعة التمرينات المستخدمة البدنية 

لتماريف القريبة مف االزماف التي الميارية بشدد قصكية كتحت قصكية ككذلؾ بسبب ازماف بعض ا
 .الالكتيكييتنشط بيا ىذا االنزيـ اسناء عمؿ النظاـ الالىكائي 

 مناقش  سرع  الهجةم الخا ف:  -
يتبيف اف االكساط الحسابية لسرعة اليجكـ الخاطؼ الجماعي ( 6)مف خالؿ جدكؿ   

ركؽ معنكية لصالح القياس لمقياسات البعدية ىي اقؿ مف القياس القبمي كىذا يبيف اف ىناؾ ف
 .القبمي لممجمكعة التجريية

الميارية بشدد قصكية  - البدنية فركؽ الى نكعية التمريناتكيعزك الباحث ىذة ال 
كبسرع عالية ساىـ في تحسيف السرعة بشكؿ عاـ كاليجـك  ةة لضركؼ المعبيمشاب كبتمرينات

اطؼ مف خالؿ ىذة التمرينات الخاطؼ بشكؿ خاص كاف تحسيف االداء الميارم لميجكـ الخ
ساىـ ايضا في تحسيف سرعة اليجكـ الخاطؼ كىذا يتطمب مجيكد كبير فضال عف النقؿ السريع 
المتقف مياريا لمكرات مابيف الالعبيف كاف االىتماـ بتماريف مع الكرة يساىـ في تطكير اليجـك 

 الخاطؼ
 

تدريب كرة السمة بشكؿ عاـ "ف ( الى ايؤكد )جبار رحيمة كباسـ عبد خنجركفي ىذا الخصكص 
ركؼ الداخمية مف حيث استخداـ افة انكاعيا يجب اف تتشابة مع الظكالسرعة بشكؿ خاص  بك

در ممكف مف نظاـ الطاقة الخاصة بالمعبة كتحسيف سير العمميات العصبية كتسريع اشراؾ اكبر ق
 (1). "اء لزيادة القدرة عمى االداء السريعاأللياؼ العضمية البيظ

 
 

                                                           
(

1
 .60,ص2117,مطبعة الحضارة,البصرة,كرة السلة )فسلجة تعلٌم تدرٌب(جبار رحٌمة واخرون: (
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 مناقش  اداء الهجةم الخا ف: -
( يتبيف اف االكساط الحسابية لمقياسات البعدية لمت ير اداء اليجـك 6مف خالؿ الجدكؿ)

الخاطؼ كاف اكبر مف  اكساط الحسابية لمقياسات القبمية  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية 
 كلصالح القياس البعدم لممجمكعة التجريبية 

–البدنية  التمريناتالتحسف في االداء لممجمكعة التجريبية نتيجة  كيعزك الباحث  ىذا  
 التي تشابة ضركؼ لعب اليجـك الخاطؼ كخصكصا مع الكرة ، التمريناتالميارية ككذلؾ نتيجة 

فضال عف أنيا تتشابو مع االداء الحركي لبعض الميارات الفنية بكرة السمة كأالستالـ  
( الى" أف Brainف ىناؾ خصكصية في التدريب اذ يذكر)كالتسميـ كالطبطبة كالتصكيب أم أ

القاعدة الذىبية ألم برنامج تدريبي ىي الخصكصية كتعني أف الحركات التي يؤدييا الالعب 
 (1)أسناء التدريب البد أف تككف متشابية لمحركات التي سيكاجييا في أسناء المنافسة"

ع التماريف الميارية الخاصة بأداء تنك كيعزك الباحث ايضا ىذا التحسف في االداء الى  
عمار كامكانات الالعبيف ككذلؾ تقنيف كتدرج شدد التدريب ساىـ اليجكـ الخاطؼ كمالئمتيا أل

" اف البرامج التدريبية المقننة كالمنظمة عمى ( ككما اكد )محمد محمكد عبد الدايـفي ىذا التطكر 
  ،( 2)كالميػػػػػارم لالعبيف"كفؽ االسس العممية تعمؿ عمى تطكر المستكل البػدني 

ككذلؾ كمما كاف الالعب متفكؽ بدنيا كيمتمؾ سرعة في االنتقاؿ مف الدفاع لميجـك في 
)مجيد خدا يخش( اليجكـ الخاطؼ يستطيع اتقاف كتنفيذ االداء بافضؿ طريقة كىذا مااكد عمية 

جب أف يمتمكيا الالعبكف يكجد شؾ بأف المياقة البدنية مف المتطمبات األساسية  التي ي انو "ال
لتنفيذ كؿ ما مطمكب منيـ مف كاجبات خططية كأداء الميارات األساسية بكفاءة عالية أسناء كقت 

 (3)المباراة"

 
 
 

                                                           

(1) Brain Mackenzi ( 1999): Sport coach – Plyometric , disclamiev ,BBC education , 

Web guide Sports .p 33. 
2
ترح لتنمٌة المهارات االساسٌة للناشئٌن فً كرة السلة , المجلد الثانً , بحوث المؤتمر : اثر برنامج مق الداٌم  محمد محمود عبد ((

 .036ص  .0985الدولً , رٌاضة مستوٌات العالٌة , القاهرة, 
3
 (02-9بناء بطارٌتً اختبارات بدنٌة ومهارٌة فً خماسً كرة القدم لالعبً فرق المدارس االبتدائٌة بأعمار) مجٌد خدا ٌخش اسد:(  (

 .00,ص2118لرٌاضٌة, جامعة السلٌمانٌة, سنة فً مدٌنة السلٌمانٌة, اطروحة دكتوراه, كلٌة التربٌة ا
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القياسات القبمي  ةالبعدي  ة  ازختبارات عرا ةتحميل ةمناقش  نتاوج 4-1-2
 لممجمةع  الضاب  .

 ( 7)جدكؿ                                     
 لمقياسات( المحسكبة كداللتيا اإلحصائية tيبيف االكساط الحسابية كاالنحرافات المعياريية ك)

 الضابطةالقبمية كالبعدية لمت يرات االنزيمات كمت يرات السرعة كاالداء لممجمكعة 

ةحدات  المتغيرات
 القياس

 ازختبار البعدي ازختبار القبم  
 tقيم   ع ف ف  

 المحسةب 
مستةى 

 نةي مع
نةع 
 الدزل 

الةس  
 الحساب 

ازنحراف 
 المعياري

الةس  
 الحساب 

ازنحراف 
 المعياري

CPK 
بعد 
 الجيد

U/L 005.111 3.464 060.667 6.830 -46.667 2.086 21.35
0 

 معنكم 0.000

GOT 
بعد 
 الجيد

U/L 22.333 0.633 23.667 2.582 -0.333 1.882 1.512 0.191  غير
 معنكم

LDH 
د بع

 الجيد

U/L 340.667 28.577 429.667 02.275 -88.111 01.939 8.044 0.000 معنكم 

سرعة 
 اليجـك 

 سا
 

 معنكم 0.038 2.796 1.244 1.682 1.301 6.137 1.409 6.709

اداء 
 اليجـك

 درجة
 

 معنكم 0.000 8.122 0.111 0.900 - 1.209 5.701 1.034 4.811

 (6حجـ عينة)(1015مستكل داللة) 
 
 بمية كالبعدية لالنزيمات  لمجكعة( المكشرات االحصائية لنتائج االختبارات الق7يبيف الجدكؿ )  

 ك (060.667)( في القياس البعدم (CPK،حيث كاف الكسط الحسابي إلنزيـ  البحث الضابطة
مستكل  اكبر مف( 20.351المحسكبة ) tكقيمة  (005.111)الكسط الحسابي في القياس القبمي

يرت النتائج اف قيـ ة كلصالح القياس البعدم، ككذلؾ اظكجكد فكارؽ معنكيك  ( 1.000معنكية )
الكسط الحسابي في القياس ك ( 23.667)في االختبار البعدم (GOT) الكسط الحسابي إلنزيـ

لـ لكف  (1.090مستكل معنكية ) اكبر مف( 0.502المحسكبة )  t( كقيمة 22.333) لقمبيا
ا أشارت إليو مستكيات الداللة إذ كانت اكبر مف مستكل داللة كىذا م تحدث فركؽ معنكية،

(1015). 
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 (429.667)في القياس البعدم  (LDH )يرت النتائج اف قيـ الكسط الحسابي إلنزيـكقد اظ    
مستكل معنكية ك ( 8.144المحسكبة ) t(  كقيمة 340.667)بي لمقياس القبميالكسط الحساك 
 الح القياس البعدم.ركؽ معنكية كلصكجكد فك  ( 1.111)
القبمية  كالبعدية  لمت يرات   القياسات( المؤشرات االحصائية لنتائج 7الجدكؿ ) ككما مبيف في   

اف الكسط الحسابي لسرعة ة الظابط لممجمكعةاليجكـ الخاطؼ  كاداءاليجكـ الخاطؼ  سرعة
لمقياس  (6.719)الكسط الحسابيك لمقياس البعدم لممجمكعة الضابطة  (6.037)اليجكـ الخاطؼ

كجكد فركؽ معنكية كلصالح ك  (0.038مستكل معنكية)ك ( 2.796المحسكبة) tكقيمة  القبمي
 .القياس البعدم

البعدية لممجمكعة  تالقياسافي ( 5.710)كاف الكسط الحسابي الداء اليجكـ الخاطؼك     
ل داللة مستك ك ( 8.122)المحسكبة tكقيمة  لمقياسات القبمية( 4.811) الحسابيك الضابطة 

 .البعدم لممجمكعة الضابطة كلصالح القياس مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية (0.000)
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 :(CPKانزيم)مناقش   -
اف ىناؾ فركؽ تبيف  ( 7مف خالؿ عرض النتائج كتحميميا كما مبيف في الجدكؿ ) 

مقياسات لساط الحسابية معنكية كلصالح القياسات البعدية  لممجمكعة الضابطة كعند مالحظة االك 
 الحالة االستقالبيةتبيف اف ىناؾ ارتفاع في نسبة االنزيـ لممجمكعة الضابطة مما يدؿ عمى 

لطبيعة الخمية العضمية كالتي تتميز بتعقيدىا كترابطيا بحيث اليمكف اف تعمؿ اال في ظركؼ 
 .(  1)زيمات معينة كالتي يسيطر عمى ىذه االلة االستقالبية كسطاء بركتينية ىي االن

ككذلؾ ) في بحث اجرم عمى ابطاؿ الفريؽ القكمي لمتجديؼ في المانيا اكدت 
( كشدة التدريب كحالة الشخص مف CPKالفحكصات الطبية العالقة القكية بيف زيادة انزيـ )

تمريف كانت نتيجة الى دية الادة الجزئية لالنزيـ بعد قياس كتأالمتدربيف تدريب عاؿ كمالحظة الزي
. كىذا دليؿ اف نشاط السيـر كبالتالي االنزيـ قد ارتفع عند اداء  (2)االككسجيف كزرقة الدـ(  نقص

 التمرينات البدنية.
 (:GOT) انزيم مناقش  -

 انوتبيف  (  مف خالؿ عرض كتحميؿ النتائج لممجمكعة الضابطة 7يتبيف مف الجدكؿ )
كيرل الباحث أف السبب في عدـ ظيكر  التكجد فركؽ معنكية بيف القياس القبمي كالبعدم ،

أم ) الجيد القصكم كتحت القصكم( المستخدـ  الجيد البدنيطبيعة الفركؽ المعنكية يعكد إلى 
فركؽ  كىذا يفسر سبب عدـ ظيكر ،يتـ عف طريؽ النظاـ الالىكائي (ATP)إعادة بناء  أف

نقؿ مجمكعة األميف الناتجة ، إذ يعمؿ  االنزيـ عمى الضابطة معنكية بيف القياسيف  لممجمكعة 
مف ايض البركتينات مف حامض أميني مف النكع ألفا  إلى حامض كيتكني مف النكع نفسو 

 أف "في  كفؤاد شمعكف  كىذا يتفؽ مع ما جاء بو محيسف عدام فيحكؿ إلى حامض أميني،
مان في ربط كىك يجيز اتصاالن مي االمينيةيعد األكسر أىمية في بناء كتحمؿ األحماض   االنزيـ

 .(3)يض البركتيف كالكاربكىيدرات كالدىكفأ
 

  
                                                           

(
1
دار وائل للنشر والطباعة , , عمان ,  0, طفسٌولوجٌا التدرٌب الرٌاضً  مهند حسٌن البشتاوي , احمد محمود اسماعٌل : (

 . 002ص 2116,
 149ص.لمصدر السابؽنفس ا( عبد الرحماف عبد العظيـ سيؼ: (2
3
 .224ص, 0987, دار الكتب للطباعة والنشر , , الموصل  2, ج علم الفسلجة : محٌسن حسن عداي , فؤاد شمعون حنا  ((
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 (:LDH) انزيم مناقش  -
ية كلصالح ( اف ىناؾ فركؽ معنكية بيف القياسات القبمية كالبعد7يتبيف مف الجدكؿ)

الضابطة، كيعزك الباحث اف الزيادة الحاصمة في فاعمية انزيـ ) لممجمكعة القياسات البعدية 
LDH تككف نتيجة النت ) ( ياء دكر النظاـ الفكسفاجيني في اعادة بناءATP  كتكفير الطاقة )

اف" ىذا االنزيـ  (harper)ا ذكر مكك ،  مف خالؿ التحكؿ الى النظاـ االكتيكي الالزمة لالداء
ا في كؿ انسجة الجسـ كىك مكجكد بكميات كبيرة في عيحتكم عمى الزنؾ كينتشر انشارا كاس

ريف كفي التما،لبيئية لكؿ مف حامض البايركفيؾ كحامض المبنيؾ ـ التحكالت انظكيالسيتكسكؿ 
 (1)الرياضة يتحكـ في التكازف بيف التنفس كبيف تحميؿ الكمكككز "

كاف التمرينات البدنية  كالجيد الالىكائي ينشط  ىذا االنزيـ في العضالت  ككما ذكر 
لعضمة اكؿ الجميككجيف ب ركؼ الالىكائية فإفحماف عبد العظيـ سيؼ( اف" تحت الظ)عبد الر 

يتكسر الى حامض المبنيؾ كاف تفاعؿ حامض اليركفيؾ كالمبنيؾ تفاعؿ عكسي يتـ في كال 
االتجاىيف بنفس االنزيماف كاذ ا امكف إعادة امداد العضمة المككنة لحامض المبنيؾ بكمية كفيرة 

 2مف االككسجيف فإف التفاعؿ ينعكس كيعاد تككيف البيركفؾ"
كيزداد  بالتفاعؿ العكسي حيث ينتج الطاقة بدكف الحاجة لألككسجيف ىذا االنزيـير اىمية فتظ

 .نشاطة في كريات الدـ الحمراء

 مناقش  سرع  الهجةم الخا ف:  -
يتبيف اف االكساط الحسابية لسرعة اليجكـ الخاطؼ الجماعي ( 7)مف خالؿ جدكؿ   

اف ىناؾ فركؽ معنكية لصالح القياس لمقياسات البعدية ىي اقؿ مف القياس القبمي كىذا يبيف 
 القبمي لممجمكعة الضابطة،

ككذلؾ مف جانب اف التدريب المنتظـ كالمقنف الشدد كالراحات لة مردكد ايجابي في  
تحسيف اليجكـ الخاطؼ ،مع االخذ بنظر االعتبار اساسيات تدريب السرعة مف حيث شدة االداء 

خزكف الطاقة ،ككذلؾ يجب اف تككف فترات الراحة ليست كفترات الراحة الكافية لكي يتـ استعادة م
كاف التمرينات السرعة الالىكائية بمطكيمة مما يؤدم الى تقميؿ استسارة الجياز العصبي المركزم، 

  بشدد قصكية تحسف مف سرعة اليجكـ الخاطؼ الجماعي.
                                                           

1
)harper:review of physiological chemistry.15

th
.ed.los altos.califorina medical puplication.1977.p168. ) 

 . 143.صمصدر سبؽ ذكرةسيؼ.(عبد الرحماف عبد العظيـ  (2
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مي كمتدرج الكسافة( بشكؿ عم الشدة، )الحجـ، يمككنات الحمؿ التدريب اـاستخد اف  كما
مباشر في تطكير السرعة، اذ يؤكد  تأسيرك لو اىمية كبيرة  كالميارية يف البدنيةفي تقنيف التمار 

 .(1) التدرج في شدة الحمؿ سيؤدم في النياية الى تطكير السرعة ")كماؿ جميؿ الربضي( باف" 
 ككما ذكر )عبد الرحمف عبد الرحيـ سيؼ(

الى مصادر طاقة اكبر كتفاعالت الىكائية  اسرع اف التمريف ذك الشدة العالية يحتاج )
، كاالداء الرياضي العاؿ يككف اكسر احتياجا الى مف اجؿ تكفير الطاقة الالزمة لالداء بسرعة

كفائة االنزيمات الالىكائية التي تحتاجيا التفاعالت الكيميائية كبالتالي زيادة  (2)الطاقة الالىكائية(
 في اداء اليجـك الخاطؼ.

 مناقش  اداء الهجةم الخا ف: -      
( يتبيف اف االكساط الحسابية لمقياسات البعدية لمت ير اداء اليجـك 7مف خالؿ الجدكؿ)

الخاطؼ كاف اكبر مف  اكساط الحسابية لمقياسات القبمية  مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية 
 كيعزك الباحث ىذا التطكر في االداء لممجمكعة كلصالح القياس البعدم لممجمكعة الضابطة

مجمكعة التماريف المعدة في المنيج التدريبي مف قبؿ المدرب كاستمرارىـ كانتظاميـ  إلى الظابطة
( Syd Hoare) أكدهكىذا ما  فيو كالذم كاف لو الدكر الكاضح كالفعاؿ في تطكير ىذه المت ير

يمة في برنامج إعداد الرياضي عمى جميع المستكيات أف التدريب اليكمي المعتاد يمسؿ مكانة م"
لما ليا مف أىمية في تنمية عناصر المياقة البدنية الشاممة كالخاصة عف طريؽ تنمية القدرات 
العضمية مع المحافظة عمى مركنة المفاصؿ التي تساعد الالعب عمى التحرؾ كالتحكـ في أجزاء 

 .(3)"الجسـ بطريقة محددة
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 36.ص2004،عماف، دائرة المكتبة الكطنية،  2، طالتدريب الرياضي لمقرف الحادم كالعشريفكماؿ جميؿ الربضي:  ((

2
 .069.صمصدر سبؽ ذكرةعبد الرحماف عبد العظيـ سيؼ. ((

(1)Syd Hoare. A. Z. : The judo, publish by Ippon Books, led , 4473, London, N12 oAF, England, 1994.,p 
477 
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لممجمةعتين التجريبي  لقياسات البعدي  انتاوج  ةمناقش  عرا ةتحميل 4-1-3
 ةالضاب  

 (8جدكؿ)                                       
يا اإلحصائية المحسكبة كداللت tكقيمة يبيف الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 

 مت يرات االنزيمات كسرعة كاداء اليجـك الخاطؼ لمقياسات البعدية ل
 
ةحدة  المتغيرات  ت

 القياس
الةس   المجمةع 

 الحساب  
ازنحراف 
 المعياري

 tقيم  
 المحسةب 

مستةى 
 معنةي 

الدزل  
 اإلحصاوي 

0 CPK  بعد الجيد U/L معنكم 1.111 5.334 6.830 060.667 الضابطة 
 01.893 089.667 التجريبية

2 GOT   بعد الجيد U/L غير معنكم 1.818 1.251 2.582 23.667 الضابطة 
 2.111 24.111 التجريبية

3 LDH  بعد الجيد U/L معنكم 1.111 5.640 02.275 429.667 الضابطة 
 20.175 485.833 التجريبية 

 معنكم 1.111 6.654 1.301 6.137 الضابطة سا سرعة اليجـك الخاطؼ 4
 1.027 5.027 التجريبية 

 معنكم 1.111 03.660 1.209 5.701 الضابطة درجة خاطؼأداء اليجـك ال 5
 1.286 7.707 التجريبية

 (02حجـ العينة )(1015مستكل داللة)

 االنزيماتاسات البعدية لمت يرات  ي( المؤشرات االحصائية لنتائج الق8) يبيف الجدكؿ       
( 189.667)سط الحسابييرت النتائج اف قيـ الك حيث اظالضابطة كالتجريبية، تيفلممجمكع
لممجمكعة  (161.667)الكسط الحسابيك لممجمكعة التجريبية  ( في القياس البعدمCPK (إلنزيـ 

مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ( 0.000مستكل معنكية)ك (  5.334) المحسكبة tكقيمة  الضابطة
 . معنكية كلصالح المجمكعة التجريبية

 (24.000)( اف قيـ الكسط الحسابيGOTـ )يرت  النتائج  لمقياسات البعدية ألنزيكاظ  
المحسكبة  t( لممجمكعة الضابطة كقيمة 23.667كقيـ الكسط الحسابي) لممجمكعة التجريبية

لـ تتأسر الى بنسب قميمة مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ  (0.808مستكل معنكية)ك (  0.250)
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اكبر مف  المعنكيةتكل مس بطة كالمجمكعة التجريبية  حيث كافمعنكية بيف المجمكعة الضا
 (.0.05مستكل داللة)

 (485.833)اف قيـ الكسط الحسابي LDH)يرت النتائج لمقياسات البعدية إلنزيـ)كاظ       
 t( لممجمكعة الضابطة كقيمة 429.667)الحسابيجريبية كالكسط لممجمكعة الت

يدؿ مما  (0,05ىي اكبر مف مستكل داللة) (0.000عند مستكل معنكية )  (5.641المحسكبة)
 عمى كجكد فركؽ معنكية كلصالح المجمكعة التجريبية.   

( المؤشرات االحصائية لنتائج القياسات البعدية لمت يرات )سرعة اليجـك 8يبيف الجدكؿ )ك      
الخاطؼ،اداء اليجكـ الخاطؼ( لممجمكعة الضابطة كالتجريبية حيث كاف الكسط 

( 6.137)الكسط الحسابي كطؼ لممجمكعة التجريبية لمت ر سرعة اليجـك الخا( 5.027)الحسابي
كىي اكبر مف   ( 1.111)( عند مستكل معنكية 6.654المحسكبة ) tلممجمكعة الضابطة كقيمة 

 .مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية كلصالح المجمكعة التجريبية( 1015مستكل داللة)

الكسط كعة التجريبية ك يجـك الخاطؼ لممجممت ير اداء ال( ل7.717)اما الكسط الحسابي
( عند مستكل 13.661المحسكبة ) tكقيمة  لممجمكعة الضابطة (5.710)الحسابي
مما يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية كلصالح كىي اكبر مف مستكل الداللة  (  0.000معنكية)

 المجمكعة التجريبية .
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 (CPK) مناقش  انزيم -

سات البعدية لمت يرات الالنزيمات كما مبيف في لنتائج  القيا ف خالؿ العرض كالتحميؿم     
( تببيف اف ىناؾ فركؽ معنكية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية كلصالح المجمكعة 8الجدكؿ)

  (.CPKالتجريبية لمت ير )

الميارية التي استخدىما الباحث كالتي  - البدنية التمريناتىذ التطكر الى  كيعزك الباحث    
ككما اشارت معظـ المصادر كالدراسات العممية  الفكسفاجيني الطاقة الالىكائي استخدـ فييا نظاـ

اف التمرينات تؤدم الى حدكث ت ير في مقدار المت يرات البايككيميائية  كىذه الت يرات تحدكث 
أف التدريب الرياضي كأستجابة لمنشاط الرياضي ، كيرل الباحث أف السبب في ذلؾ يعكد إلى 

ؿ يؤسر تأسيران ايجابيان في  المككنات البدنية كالفسيكلكجية كالكيميائية مما يؤدم المنظـ كالمتكاص
إلى حدكث حالة مف التكيفات في ىذه المت يرات ، كمف ىذه التكيفات تمؾ التي تحدث في 
المككنات التركيبية كالتمسيمية لمخمية العضمية كمنيا اإلنزيمات  ، ككما ىك مؤكد باف التأسير 

لمتدريب الرياضي يككف بمستكيات مختمفة نتيجة الختالؼ أساليب التدريب الرياضي االيجابي 
مف شد كراحات كازماف مختمفة  كانتظاـ  كاف التكيفات الفسيمكجية كالكيميائية سكؼ تختمؼ تبعان 
الختالؼ الت ير في القدرة التمسيمية لخمية العضمية مما يؤدم إلى تحسيف المستكل الرياضي . 

نشاط رياضي قد يؤدم  ألمبأف "ممارسة الفرد  (ريساف خريبط كعمي تركي مصمح أكده) كىذا ما
في اجيزة الجسـ المختمفة ككذلؾ ت يرات في الدـ كمف الت يرات ماىك  ان إلى حدكث ت يرا بايمكجي

كقتي يصاحب النشاط الرياضي كيزكؿ بعد مدة مف انتيائو كمنيا ماىك دائـ نتيجة انتظاـ 
اضي فيحدث ت يرات في مككنات الدـ تتميز باالستمرارية مما يؤدم إلى تكيؼ التدريب الري

ت يرات بايككيميائية  األساسالمرعب"أف ىذه الت يرات ىي في  . كيشير صفاء رزكقي (1)الدـ"
كما  ، (2)كلذا يككف مف الطبيعي دراسة ىذه الت يرات التي تظير تحت تأسير التدريب الرياضي "

 المجمكعة التجريبية كالضابطة كالذم أشر معنكية الفركؽ بيف ( (CPKانزيـ أف ارتفاع مستكل 
االدينكسيف سالسي  المرتبطة بفسفرة يتـ تحفيزه بعد الجيد البدني (CPK)يعكد الى اف انزيـ 
النتاج بايككيميائية في عمميات الطاقة الالىكائية خالؿ التفاعالت ال األساسالفكسفات الذم يعد 

                                                           

 .67، ص2002: نظريات تدريب القكة ، ب داد، مطبعة التعميـ العالي،ريساف خريبط كعمي تركي مصمح (1)
 .54,ص0980, بغداد, دار الكتب للطباعة والنشر,  الكٌمٌاء والرٌاضة صفاء رزوقً المرعب:(2)
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متطمبات العضالت مف الطاقة السريعة لفترة زمنية قصيرة ، كىذا يتفؽ مع ما أشار الطاقة لدعـ 
في اطار  ATPيقكـ بتحفيز التفاعالت الخاصة بأنتاج (CPK)أنزيـ )فككس ككيتاف( بأف)اليو 

 ةنشاط العضمة يرافق أف"إلى حيف اشار ( صفاء المرعب)كاكد ذلؾ ،(1)(نظاـ الطاقة الالىكائي
عالت التي تساىـ فييا االنزيمات كعكامؿ مساعدة ، مساىمة نشطة كفعالو ، سمسمة مف التفا

كبيذا تزداد كبصكرة كاضحة نشاط االنزيمات التي تعمؿ كعكامؿ مساعدة في عمميات االيض 
 .(2)"الالىكائي كذلؾ بسبب التدريب

 GOT)مناقش  انزيم ) -

لمت يرات الالنزيمات كما مبيف في  مف خالؿ العرض كالتحميمي لنتائج  القياسات البعدية    
( ، GOT( تبيف انة التكجد فركؽ معنكية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية لمت ير )8الجدكؿ)

يعزك الباحث عدـ كجكد فركؽ معنكية الى طبيعة التمرينات البدنية  الميارية التي انعكست عمى 
مية االكسدة مما يؤسر سمبا في انخفاض عممية التمسيؿ ال ذائي كالذم لة دكر في نقص عم

المجمكعة التجريبية عدـ ظيكر فركؽ معنكية بيف )كىذا ما يفسر لنا  مستكل نشاط ىذا االنزيـ،
ي جاءت نتيجة لعدـ حدكث عممية األيض لمدىكف كالبركتينات باعتماد أحماؿ تال كالضابطة

 .(3)(تدريبية ضمف النظاـ الالىكائي

 

 

 

 

  

                                                           
)

1
) Keteyian .S. Fox. S. Physiological Basis for sport. New York.1998.P. 44 

 .67، ص 1987كالنشر ،  ب داد ، دار الكتب لمطباعة،  مقدمة في الكيمياء الحياتية :  صفاء رزكقي المرعب :(  2)
(حسيف حسكف عباس : تأسير منيج تدريبي بالتكازف العضمي بمصاحبة التماريف المتداخمة كبدكنيا في تطكير بعض المت يرات  (3

 .108،ص2013يميائية كانجاز رفعة الخطؼ لمربػاعيػف الػػػشػػبػػاب اطركحة دكتكرا . كمية التربية البدنية،جامعة بابؿ ،البدنية كالبايكك
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 (:LDHمناقش  أنزيم) -

لنتائج  القياسات البعدية لمت يرات الالنزيمات كما مبيف في  مف خالؿ العرض كالتحميؿ      
( تببيف اف ىناؾ فركؽ معنكية بيف المجمكعة الضابطة كالتجريبية كلصالح المجمكعة 8الجدكؿ)

 .( LDHالتجريبية لمت ير )

الميارية  الالىكائية - بدنيةت ال( ىك نتيجة التمريناLDHكيعزك الباحث ارتفاع مستكل أنزيـ )    
التي استخدمت مف الباحث كبشدد قصكية اك دكف القصكية  كالف ىذا االنزيـ ىك الالكتيكية 

ة مسرع لمتفاعالت في النظاـ  الالىكائي الالكتيكي كالذم يحدث بعد النظاـ الفكسفاجيني مباشر 
ككما ف تحمؿ الكاليككجيف زيادة تركيز االنزيـ يشير الى القدرة عمى انتاج الطاقة م،كاف 

( في بالزما الدـ يعد مؤشر لمقدرة LDH("اف التطرؽ الى تركيز)اشار)ريساف خريبط ،عمي تركي
( يحفز التفاعالت الخاصة بتحكيؿ البركنات الى الكتات (LDH،باالضافة الى اف (1)الالىكائية"

ز التفاعالت يعمؿ عمى تحفي (LDH)( اف   Robergs  ,Roberts)يتفؽ مع ماذكركىذا 
.كما اف ارتفاع مستكل االنزيـ بعد الجيد يرجع الى (2)الخاصة بتحكيؿ البيركنات الى الكتات

مايقكـ بة مف دكر اساسي كحيكم في التفاعالت الكيميائية الخاصة بنظاـ الجمكزة الالىكائية كىك 
لمرتبط بالسرع البدني ا النظاـ الذم يعتمد عمية  بعد النظاـ الفكسفاجيني كفي اداء الجيد

 الخاصة. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(
1
 .050,ص2112بغداد,فسٌلوجٌا الرٌاضة,رٌسان خرٌبط وعلً تركً: (

ormance and , perfor fitnessfmental  principles of exercise physiology efund: obergs ,Roberts)R
2

(
health,Mc,Graw-hill,boston,2000,p234.    
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 مناقش  سرع  الهجةم الخا ف: -

( تبيف اف ىناؾ فركؽ 8مف خالؿ العرض كالتحميؿ لنتائج القياسات البعدية في الجدكؿ)   
معنكية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كلصالح المجمكعة التجريبية  لمت ير سرعة اليجـك 

الميارية كالتي -التمرينات البدنيةف في سرعة اليجكـ الى الخاطؼ ،كيعزك الباحث ىذا التحس
كالتنكع في طرؽ اليجـك كانت مشابية لمسارات المعب كالتي  كانت كفؽ النظاـ الالىكائي

يفي كالذم انعكس عمى تحسيف السرعة كاالداء في اسيمت في تحسيف العمؿ الكظالخاطؼ 
عاب كالفعاليات الرياضية باختالؼ أنكاعيا ( " أف االل)محمد رضا ككما اشار  اليجكـ الخاطؼ،

كخصكصياتيا تحتاج الى أنظمة مختمفة ككمية مختمفة مف الطاقة كالعمؿ العضمي لذلؾ فأف 
تحسيف مستكل االنجاز الرياضي يتطمب االىتماـ بعناية فائقة في تخطيط المناىج التدريبية التي 

ا التطكر الحاصؿ في االداء الميارم . كايض(1)تيدؼ الى زيادة كفاءة عمؿ أنظمة الطاقة "
لميجـك الخاطؼ مف ناحية التمرير المتقف كالتحرؾ في االتجاة الصحيح اسناء اليجـك ساىـ في 

 تقميؿ زمف اليجـك الخاطؼ كزيادة سرعة اليجمة .

 

 مناقش  اداء الهجةم الخا ف:  -  

البعدية  تبيف إف  الختباراتكا ( لمقايسات8مف خالؿ العرض كالتحميؿ لمنتائج في الجدكؿ)    
ىناؾ فركؽ معنكية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمت ير االداء في اليجـك الخاطؼ 

 كلصالح المجمكعة التجريبية،

ات التي أعدىا الباحث كالتي تضمنت مرينكيعزك الباحث تمؾ الفركؽ  المعنكية الى تأسير الت     
 مساراتة يتشاب التمريناتكبعض ىذة  كعة في لعبة كرة السمةبدنية ميارية عديدة كمتن تمرينات

كاكد عمى فضال عف االنتظاـ في التدريبات  المعب في المباراة كمايكاجية الالعب مف المنافس
بأف "كرة السمة مف األنشطة ذات المكاقؼ المت يرة المتميزة بتبايف كتعقد ( ) محمد عبد الرحيـذلؾ

فضال عف احتكائيا عمى ميارات فنية متعددة يتعيف عمى الالعب طبيعة كظركؼ المنافسة بيا 

                                                           
 .479، ص2008، ب داد، المكتبة الكطنية، 1ط: التطبيؽ الميداني لنظريات كطرائؽ التدريب الرياضي، ( محمد رضا ابراىيـ: (1
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( " أف كد )ماجد عميقد أك ، ( 1) تنفيذىا مف الحركة لمت مب عمى سرعة كقكة انقضاض المنافس 
العالـ بدأ يتجو كبشكؿ كامؿ الى االعتماد عمى أنظمة الطاقة في التدريب الرياضي كىذا ما 

أكدت ضركرة تشابو متطمبات االداء في أسناء التمريف مع نظاـ أسبتتو التجارب الميدانية التي 
الخاصة في صقؿ  التمريناتالطاقة العامؿ في أسناء المسابقة لضماف أكبر نسبة لمساىمة 

 (2)المطمكب" االداءالرياضي كتحقيؽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.110، ص ٩٠٠٢اإلسكندرية،  ، مطبعة كمية التربية الرياضية، جامعةكرة السمة تطبيقات اليجكـ( محمد عبد الرحيـ إسماعيؿ: 1 (
  

 .144، صمصدر سبؽ ذكره( ماجد عمي مكسى التميمي:  (2
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 الفصل الخامس

 االستنتاجات كالتكصيات 5

 االستنتاجات  5-1

 التكصيات 5-2
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 الفصل الخامس

 اإلستنتاجات ةالتةصيات: - 5

 اإلستنتاجات : 5-1

 :األتيةمف خالؿ عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا تـ التكصؿ الى اإلستنتاجات 

تبيف اف ليا كالتي تكضع بطريقة عممية دقيقة  بشدد قصكية   الميارية -البدنية  التمرينات -1
 ير سرعة اليجكـ الخاطؼ .األسر األيجابي في تطك 

 في المباراةكمما كانت تؤدل بطريقو مشابو لحالة األداء  الميارية -البدنية يناتر التمإف  -2
 سرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ لدل الالعبيف الناشئيف. تطكيرفي  تساىم

 يككف بةالمتكازنو مع فترات الراحو بطريقو محسك  الميارية الالىكائية -البدنية التمريناتإف  -3
 .لالعبيف الناشئيف (CPK-LDHإنزيمي) تنشيطيجابي في اإلسر ألليا ا

 فيليا تأسير  لـ يكف %(100-85التي استخدمت بشدة بيف ) الميارية -البدنية التمرينات -4
 ( لالعبيف الناشئيف.GOTفاعمية إنزيـ )

 :التةصيات 2 -5

ائية مف قبؿ المدربيف كالالعبيف لما ليا مف التأكيد عمى االىتماـ كدراسة المت يرات البايككيمي -1
أىمية بعممية فيـ تحرير الطاقة في الجسـ كالتي يحتاجيا الالعبيف الست الؿ نظاـ الطاقة ألجؿ 

 تطكير األداء الرياضي.

 األىتماـ بالمختبرات الرياضية في الكمية. -2

 . الفسمجيمتخصصة في الجانب  ءة المدربيف مف خالؿ دكرات تطكيراتحسيف كف -3

 لمرياضة النسكية لتطكير اليجـك الخاطؼ. اعداد تمرينات مشابية -4

 إجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة عمى مت يرات أخرل كلفئات عمرية مختمفة . -5
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 المصادر العربية كاالجنبيةك  المراجع         

 العربية المصادرالمراجع ك 

 االجنبية المصادر
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 المصادر العربيةك المراجع  

 * القرآف الكريـ

، القاىرة، دار الفكر العربي، 1،ط فسيكلكجيا التدريب كالرياضة ابك العال احمد عبد الفتاح : *
2003. 

، ترجمة : قصي عبد القادر ) كآخركف ( ،  الكجيز في الكيمياء الحياتية ألبرت ؿ . لينجر : *
 .1982 المكصؿ ، مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر ،

، المكصؿ ، دار الكتب لمطباعة كالنشر ،  أساسيات الكيمياء الحيكية باسـ كامؿ داللي : *
1980. 

المكصؿ.مطبعو طرائؽ التدريس في المجاؿ الرياضي.بسطكيسي احمدكعباس احمد السامرائي:* 
 .1984جامعو المكصؿ .

 كالالىكائية لالعبيف التميؿ بالسرعةالتمسيؿ الحيكم لمطاقة اليكائية * بياء الديف ابراىيـ سالمة : 
 .1999، 24، القاىرة : نشرة العاب القكل ، العدد 

 .1990، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  الكيمياء في المجاؿ الرياضيبياء الديف سالمة :  *

* جاسـ محمد نايؼ:فاعميو التمرينات العامو كالخاصو في تعمـ تكنيؾ ركض المكانع،رسالة 
 .1986كميو التربيو الرياضو جامعو ب داد.ماجستير.

، مطابع قطر األسس الفسيكلكجية كالكيميائية لمتدريب الرياضي، الدكحة* جبار رحيمة الكعبي: 
 .2007الكطني، 

 .2007(،مطبعة الحضارة،البصرة،:كرة السمة )فسمجة تعميـ تدريب* جبار رحيمة كاخركف

البدني كالميارم لالعبي كرة السمة عمى الكراسي  :االعداد* جماؿ صبرم فرج كنعيـ عبد الحسيف
 .2012دار دجمة ،عماف،المتحركة لممعكقيف،

 .2012، عماف، دار دجمة، : القكة كالقدرة كالتدريب الرياضي الحديثجماؿ صبرم فرج *
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،  2، ج اسس الكيمياء العامة العضكية كالحياتية:  (ترجمة ناجي ألزككـ)جكف . ىكلـ *
 .1987لكتب لمطباعة كالنشر ، المكصؿ ، دار ا

،  3، جأسس الكيمياء العامة كالعضكية كالحياتية ىكلـ ) ترجمة ناجي ألزككـ( :  -جكف *
 .1984البصرة ، مطبعة البصرة ، 

حكمت عادؿ عزيز : تأسير تدريبات السرعة القصكل ، كفكسفات الكرياتيف في تطكير بعض  *
يع الفردم بكرة اليد ، رسالة ماجستير ، كمية التربية المت يرات البايككيميائية كاليجـك السر 

 .2007الرياضية ، جامعة القادسية ، 

، دار كائؿ لمنشر ، االردف  1، ط الكيمياء الحيكية ) العمـك الطبية المساعدة (خالد الكبيسي :  *
 ،2002. 

، ب داد  اضيةنظريات كتطبيقات في عمـ الفسمجة الريصالح فتحي كحسيف عمي العمي : رافع   *
 ،2009 . 

. جامعة 1طالعداد الفرقي في كرة السمة،ا* رعد جابر باقر الرشيد كعبد الحكيـ محمد الطائي:
 .1987ب داد،

، ب داد، مطبعة التعميـ  الميارات الفنية بكرة السمةرعد جابر باقر ك كماؿ عارؼ ظاىر : * 
 .1987العالي ، 

، المكصؿ ، مطبعة التعميـ العالي  ء الحياتية العممي: الكيميارياض رشيد ، يكسؼ فضؿ اهلل  *
 ،1989 . 

، المكصؿ ، مطبعة  1، ط الكيمياء الحياتية العممية رياض رشيد سمماف ، يكسؼ فضؿ اهلل : *
 .1989التعميـ العالي ، 

، دار الشركؽ لمنشر كالتكيع،  فسيكلكجية الرياضةريساف خريبط مجيد، عمي تركي مصمح:  *
 .1999عماف ، 
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، المكصؿ ، مديرية مطبعة الجامعة ،  فسيكلكجيا التدريبريساف خريبط ك عمي تركي :  *
1984. 

 2002،ب داد،فسيمكجيا الرياضة* ريساف خريبط كعمي تركي:

، ب داد ، الكيمياء الحياتية الفسمجية  سامي عبد الميدم المظفر ك رياض رشيد سمماف : *
 .1985مطبعة اشبيمية ، 

، جامعة ب داد ،شركة ناس لمطباعة،  1، ط : مبادئ الفسيكلكجيا الرياضيةؿ سميعة خمي *
2008. 

، ب داد ، دار الكتب لمطباعة  في الكيمياء الحياتية الرياضيةصفاء رزكقي المرعب : مقدمة  *
 .1987كالنشر ، 

 1981، ب داد، دار الكتب لمطباعة كالنشر،  الكيمياء كالرياضة* صفاء رزكقي المرعب: 

، جامعة المكصؿ ، دار الكتب لمطباعة كالنشر ،  الكيمياء الحياتيةطالؿ سعيد النجفي ،  *
1987. 

، القاىرة ، دار الفكر العربي  االسس الحركية كالكطنية لمتدريب الرياضيطمحة حساـ الديف :  *
 ،1994. 

، دار . عماف  قضايا كمشكالت معاصرة /الطب الرياضي الفسيكلكجي عائد فضؿ ممحـ :  *
 .1999الكندم ،

الت يرات البيككيمائية لمتدريب المستمر كالفردم عبد الرحماف عبد العظيـ   سيؼ  : *
 .2010،  ،االسكندرية،دار الكفاء لمطباعةكالنشر1،طلممالكميف

،الطيؼ  االختبارات كالقياس كاالحصاء في المجاؿ الرياضي* عمي سمـك جكاد الحكيـ:
 .2004، لمطباعة،جامعة القادسية

 .2007،ب داد،المكتبة الكطنية،مكسكعة تدريس كتدريب كرة السمة* فاضؿ كامؿ مذككر:
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مجمة * فالح حسف عبد اهلل :. بناء اختبارات لميجـك السريع بانكاعة المختمفة لالعبي كرة السمة، 
 .2010،المجمد العاشر،العدد السالث. ،القادسية لعمـك التربية الرياضية 

اهلل :تأسير التدريب الالىكائي في كفاءة بعض المنظمات الحيكية ك المت يرات فالح حسف عبد  *
البيككيميائية  لتطكير التحمؿ الالكتيكي لالعبي كرة السمة ، اطركحة دكتكراه، جامعة بابؿ ، كمية 

 .2008التربية الرياضية ،

، المكصؿ ،  ( الفسيكلكجيا ) مبادئيا كتطبيقاتيا في المجاؿ الرياضيقاسـ حسف حسيف :  *
 .1990مطبعة دار الحكمة ، 

، المكصؿ ، دار الكتب  2، طعمـ التدريب الرياضي قاسـ حسف حسيف كعبد عمي نصيؼ :  *
 .1987لمطباعة كالنشر ، 

، الككيت ،  2، ط االختبارات كالقياس الفسيكلكجية في المجاؿ الرياضيكاظـ جابر أمير :  *
 .1999ذات السالسؿ لمطباعة كالنشر ، 

،عماف، دائرة المكتبة  2، طالتدريب الرياضي لمقرف الحادم كالعشريفكماؿ جميؿ الربضي:  *
 .2004الكطنية، 

القاىرة.دار الفكر االسس العممي كالعممية لمتمرينات كالتمرينات الفنية.* ليمى زىراف:
 .1983العربي.

اسي كرة القدـ لالعبي فرؽ * مجيد خدا يخش اسد: بناء بطاريتي اختبارات بدنية كميارية في خم
( سنة في مدينة السميمانية، اطركحة دكتكراه، كمية التربية 12-9المدارس االبتدائية بأعمار)

 2008الرياضية، جامعة السميمانية، 

، النجؼ ، دار الضياء االسس النظرية الختبارات التربية الرياضية* محمد جاسـ الياسرم : 
 .2010لمطباعة ، 

، عماف ، االىمية لمنشر  1، ط عمـ االنسجةحمكد ، كليد حميد يكسؼ : محمد حسف ال *
 .كالتكزيع
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، ب داد، 1، طالتطبيؽ الميداني لنظريات كطرائؽ التدريب الرياضي* محمد رضا ابراىيـ:: 
 .2008المكتبة الكطنية، 

ية، جامعة ، مطبعة كمية التربية الرياضكرة السمة تطبيقات اليجكـ* محمد عبد الرحيـ إسماعيؿ: 
 .٩٠٠٢اإلسكندرية، 

 اسر برنامج مقترح لتنمية الميارات االساسية لمناشئيف في كرة السمة* محمد محمكد عبد  الدايـ : 
 1985، القاىرة،  بحكث المؤتمر الدكلي ، رياضة مستكيات العالية، المجمد الساني ، 

كصؿ ، دار الكتب ، الم 2، ج :  عمـ الفسمجة* محيسف حسف عدام ، فؤاد شمعكف حنا 
 1987لمطباعة كالنشر ، 

 .2007القاىرة،، 4.طتعميـ  ناشئ كرة السمةمصطفى زيداف كجماؿ رمضاف مكسى:* 

، القاىرة ، دار  التدريب الرياضي الحديث تخطيط كتدريب كرياضةمفتي ابراىيـ حمادة :  *
 .الفكر العربي

، عماف  1، ط يا التدريب الرياضيفسيكلكج* ميند حسيف البشتاكم ، احمد محمكد اسماعيؿ : 
 .2006، دار كائؿ لمنشر كالطباعة ، ،

، عماف ، دار كائؿ مبادئ التدريب الرياضي : ميند حسيف البشتاكم كاحمد إبراىيـ الخكاجا :  *
 .2005لمطباعة كالنشر ، 

 .2012، ب داد، دار الكتب كالكسائؽ،  اسس الفسمجة الرياضيةمؤيد عبد عمي الطائي :  *

.الككيت .مكتبو الفالح لمنشر 2.ط االسس الفسيمكجية لمتدريب الرياضيىاشـ عدناف الكيالني. *
 .2000كالتكزيع.

 ـ..2000.ب داد مطبعة كزراة التربية.1التعمـ كجدكلة التمريف.ط* كجية محجكب:
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, BBC education, Plyometric, disclamiev –Sport coach *Brain mackenzi: 
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, U . S . A ,  Tietz Text Book of Clinical chemistryCarl A , Bartis : *
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and sport energy metabolism of human  *Doll & Freiburg: medicine
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., ANN , Inter.Med, 1964heart and  Muscele . 

t , Clinical Chemistry In Diagnosis And Treatmen Zilva , & : *Joan  F  .
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 (0ملحق)

 المشرفييف كالسيديفعنكاف لجنة اقرار ال

المقب  ت
 العممي 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ

كمية التربية البدنية  -جامعة بابؿ  كرة السمة -فسمجة التدريب جماؿ صبرم فرج أ.د 1
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة ب داد  كرة السمة -اختباركقياس  عمي سمـك الفرطكسي ا.د 2
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء فسمجة التدريب كرة السمة حسيف مناتي ساجت ـ.د 3
 كعمـك الرياضة

 مشرفا -كزارة الشباب كالرياضة كرة قدـ –فسمجة التدريب  حسف عمي كريـ أ.د 4

محمد عبد الرضا  ـ.د 5
 سمطاف

كمية التربية البدنية  –جامعة كربالء  كرة السمة -عمـ نفس
 مشرفا-ـك الرياضةكعم
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 (2ممحؽ)

 كزاة التعميـ العالي كالبحث العممي

 كمية التربية البدنية كعمـك الرياضة جامعة كربالء

 ماجستير -الدراسات العميا

 م/  است ئع اراء الخبراء 

 مازستاذ الدكتةر ..................................................................المحتر 

 تحي   يب :

)تأسير تمرينات بدنيةيركـ الباحث اجراء بحس بعض  تنشيطميارية في  -ة المكسـك
سرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ لمناشئيف بكرة السمة( كنظرا لما تطكير االنزيمات الالىكائية ك 

صؿ لقياس مستكل فتتمتعكف بو مف خبرة ككفاءة عممية لذا نرجك مف سيادتكـ بياف ام اختبار ا
 نزيمات اال

 شاكرين تعاةنكم معنا

 ازسم/

 المقب العمم / 

 الجامع  ةالكمي /

 ازختصاص/

 تاريخ اليةم/

  الب الماجستير

 حمزة احمد مص فى                                                                         
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 ال يصمح يصمح االختبارات

اختبار الخطكة الالىكائية 
 الطكيمة

  

   اختبار جياز التريدميؿ

متر مف البدء  30اختبار 
 الطائر

  

متر مف البدء  40اختبار 
 الطائر

  

 

لقياس نسبة االنزيمات  ةن يف بعد اداء ىذا االختبار مباشر ـ/ سيقـك الباحث بسحب الدـ مف الالعب
 CPK-LDH-GOT)االتية)
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 (3ملحق )                                              

بياف صالحية   يبيف قائمة بأسماء الخبراء كالمختصيف الذيف اعتمد الباحث آرائيـ في
 اختبار القدرة الالىكائية الطكيمة

اللقب  ت
 العلمً 

 مكان العمل التخصص االسم

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  - جامعة بغداد كرة سلة–فسلجة  علً احمد هادي  أ.د 0
 الرٌاضة

كمية التربية البدنية  -جامعة القادسية  كرة سمة–فسمجة  فالح حسف عبد اهلل .دأ 2
 كعمـك الرياضة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  -جامعة بغداد  جمناستك-فسلجة  وسن سعٌد رشٌد أ.م.د 3
 الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة  -جامعة كربالء   كرة ٌد–فسلجة  حاسم عبد الجبار أ.م.د 4
 وعلوم الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم  -جامعة بغداد فسلجة تدرٌب محمد جواد كاظم أ.م.د 5
 الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة  -جامعة كربالء  تدرٌب رٌاضً  حسٌن حسون عباس  أ.م.د 6
 وعلوم الرٌاضة

أحمد مرتضى عبد  أ.م.د 7
 الحسٌن

كلٌة التربٌة البدنٌة  -جامعة كربالء  رٌب رٌاضًتد
 وعلوم الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة  -جامعة كربالء  جمناستك-فسلجة  حسٌن مكً محمود أ.م.د 8
 وعلوم الرٌاضة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -جامعة البصرة كرة السمة -تدريب عادؿ ناجي ا.ـ.د 9
 الرياضة

كلٌة التربٌة البدنٌة  -كربالء جامعة  كرة سلة – فسلجة تحسٌن مناتً ساج م.د 10
 وعلوم الرٌاضة

 



018 
 

 (4ممحؽ )

 يبيف اسماء الخبراء الذيف تـ استشارتيـ لبياف صالحية اختبار اليجـك الخاطؼ

المقب  ت
 العممي 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ

 -اختباركقياس  عمي سمـك الفرطكسي .دا 1
 كرة السمة

ية التربية البدنية كم -جامعة ب داد 
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية كعمكـ  –جامعة بابؿ  كرة سمة -تدريب نصر حسيف عبد االمير  .دا 2
 الرياضة

كمية التربية البدنية كعمكـ -جامعة ب داد  كرة سمة -تدريب ميند عبد الستار ا.د 3
 الرياضة

كرة  -بايكميكانيؾ خالد نجـ ا.د 4
 سمة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -ادجامعة ب د
 الرياضة

 -اختبار كقياس عدم عبد الحسيف ا.ـ.د 5
 كرة سمة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -جامعة ديالى
 الرياضة

كرة  -عمـ النفس نضاؿ عبيد حمزة أ.ـ.د 6
 السمة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء 
 كعمـك الرياضة

كرة  -حركيتعمـ  حسفسامر محمد  أ.ـ.د 7
 سمة

كمية التربية البدنية كعمكـ  –جامعة بابؿ 
 الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  كرة السمة-فسمجة حسيف مناتي ساجت ـ.د 8
 كعمـك الرياضة
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 (5ملحق)

 

 وزاة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة كربالء

 ماجستٌر -ت العلٌاالدراسا

 م/  استطالع اراء الخبراء 

 االستاذ الدكتور ..................................................................المحترم

 تحٌة طٌبة:

بعض  تنشٌطمهارٌة فً  -ثة الموسوم)تأثٌر تمرٌنات بدنٌةٌروم الباحث اجراء بح

لهجوم الخاطف للناشئٌن بكرة السلة( ونظرا لما سرعة واداء اتطوٌراالنزٌمات الالهوائٌة و

  :تتمتعون به من خبرة وكفاءة علمٌة لذا نرجو من سٌادتكم بٌان صالحٌة االختبار االتً

 شاكرٌن تعاونكم معنا

 االسم/

 اللقب العلمً/ 

 الجامعة والكلٌة/

 االختصاص/

 تارٌخ الٌوم/

 طالب الماجستٌر

 مصطفى احمد حمزة 
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)فالح حسن عبد هللا . بناء اختبارات للهجوم خاطف )السرٌع( الجماعً اختبار الهجوم ال

السرٌع بانواعة المختلفة لالعبً كرة السلة, مجلة القادسٌة لعلوم التربٌة الرٌاضٌة ,المجلد 

 ( 2010العاشر,العدد الثالث

 الغرض من االختبار: قٌاس  سرعة الهجوم الخاطف )السرٌع( الجماعً )ثالث العبٌن(-

 7وات االختبار: ساعه توقٌت,كرات سلة, ملعب كرة سلة قانونً,صافرة,شواخص عدداد-

( عند 2( الكرة مع العب )2( كما فً الشكل رقم)0.2.3مواصفات االداء:ٌقف ثالث العبٌن) -

( وٌنطلق بسرعة من خلف 3الى الالعب) وٌناولسماع صافرة البداٌة ٌعمل متابعة دفاعٌة 

(وبشكل قطري لٌستلم 0ملعب وفً نفس الوقت ٌركض الالعب )العالمات الموجودة فً ال

( الكرة 0الالعب ) ٌناول(الذي ٌركض بسرعة نحو سلة المنافس وبعدها 3مناولة من الالعب)

 .محاوالت( لٌقوم بالتهدٌف السلمً وٌعطً للمختبرٌن ثالث 3الى ) ٌناول(الذي 2الى الالعب )

  شروط االختبار: -
 ن تتم بالوقت نفسة بعد سماع الصافرةحركة جمٌع الالعبٌ -0

 الركض ٌكون وفق العالمات الموجودة فوق ارضٌه الملعب  -2

 عندما ٌكون هناك تمرٌرة خاطئة ٌعاد االختبار بعد فترة من الراحة الكافٌة -3

 انهاء الهجوم السرٌع بالتصوٌب السلمً -4

 فضل محاولتٌنٌسجل الزمن من صافرة البداٌة الى نهاٌة التصوٌب السلمً ال

 

 الٌصلح ٌصلح االختبار 

   اختبار الهجوم الخاطف 

م/سٌقوم الباحث بتصوٌر اداء االختبار وعرض االختبار على مجموعة من الخبراء 

     لتقٌم اداء الالعبٌن  

2
0

 

3

 

2
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 (6ملحق)                                            

 

 والبحث العلمً وزاة التعلٌم العالً

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة كربالء

 ماجستٌر -الدراسات العلٌا

 م/  استمارة تقٌم اداء 

 االستاذ الدكتور ..................................................................المحترم

 تحٌة طٌبة:

)تأسير تمريناتيركـ الباحث اجراء بح بعض  تنشيطميارية في -بدنية سة المكسـك
سرعة كاداء اليجكـ الخاطؼ لمناشئيف بكرة السمة( كنظرا لما تطكير االنزيمات الالىكائية ك 

تتمتعكف بو مف خبرة ككفاءة عممية لذا نرجك مف سيادتكـ تقيـ اداء الالعبيف اسناء اليجـك 
 الخاطؼ.

 شاكرٌن تعاونكم معنا

 االسم/

 اللقب العلمً/ 

 كلٌة/الجامعة وال

 االختصاص/

 تارٌخ الٌوم/

 طالب الماجستٌر

 مصطفى احمد حمزة 
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تسلسل 
 الهجمة

 درجة الالعب                           

 االسود االحمر االزرق 

0    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

01    

00    

02    

 

 

فً كل هجمة حسب التسلسل  وحسب اللون  درجات 11م/ ٌعطى تقٌم االداء لكل العب من 

 الذي ٌرتدٌة

 

 

 

 



003 
 

 (7ملحق)                                             

 يبيف قائمة اسماء المخصتيف لتقيـ االداء                         

المقب  ت
 العممي

 مكاف العمؿ التخصص  االسـ 

عمـ النفس/كرة  نظاؿ عبيد حمزة أ.ـ.د 1
 السمة

كمية التربية  -معة كربالء جا
 البدنية كعمـك الرياضة

تعمـ حركي كرة  سامر احمد حسف أ.ـ.د    2
 السمة

كمية التربية البدنية  -جامعة بابؿ 
 كعمـك الرياضة

فسمجة تدريب  حسيف مناتي ساجت ـ.د    3
 كرة سمو

كمية التربية  –جامعة كربالء 
 البدنية كعمـك الرياضة
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 (8)ممحؽ

 كصؼ الرمكز

 وصفة الرمز ت

 مهاجم العب  0

 مدافعالعب   2

 مساعد  3

4 
 

 قمع

 حركة الالعب بدون كرة  5

6 
 

 الكرة مناولة

7 

 

 تصوٌب سلمً

8 
 

 طبطبة

9  

 

 تصوٌب ثالثً

00 

 

 دوران الالعب
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 (9ممحؽ)                                           

 التمرين  ازةل                     

 

 (0شكل )

 : كرات سمةادةات التمرين

 وصف التمرٌن:

في منطقة االرتكاز كاسناف عمى  السمةيشترؾ بالتمريف سالث العبيف االكؿ يككف تحت      
مف قبؿ  السمةبمتابعة الكرة المرتدة مف  جانبي الالعب عمى خط رمية السالسية يبدا التمريف

الالعب االكؿ )في منطقة االرتكاز(كيقـك بالمناكلة لالعب االيسر الذم يقـك باالنطالؽ لالماـ 
كعمؿ مناكلة لالعب الساني المنطمؽ معة الذم يستمـ الكرة في منطقة السالث امتار لمفريؽ 

 المنافس كاالنتياء بالتيديؼ السممي .

 

 

 

 

 

 

0

 

2
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 رين الثان                     التم

 
 (2شكل )                                       

 ادةات التمرين:

 كرات سمة.-

 ةصف التمرين:

يشترؾ بالتمريف مجمكعتيف المجمكعة )أ( المتككنة مف سالث العبيف كالمجمكعة )ب(       
( حيث يقـك العبكف المجمكعة )أ( بعد سماع 2ؿ )المتككنة مف سالث العبيف كما في الشك

الى الالعب في الجانب االيمف الذم ينطمؽ  المناكلةالصافرة كبعد ارتداد الكرة بسحب الكرة سـ 
الى منتصؼ الممعب كجميع اعضاء المجمكعة )أ( كالالعب في الجانب االيسر ينطمؽ الى 

طكيمة كيقكـ بالتصكيب السممي كيجب اف ال المناكلةمنطقة زكف الفريؽ المنافس )ب( كيستمـ 
كفي اسناء اليجكـ يقـك العبيف المجمكعة )ب( بالدفاع ضد المجمكعة  مناكبتيفتككف اليجمة مف 

)أ( دفاع سمبي كعند نياية التصكيب سكاء بنجاح اك فشؿ التصكيب تقـك المجمكعة)ب( باليجكـ 
 .الخاطؼ كبنفس الطريقة 

 

 

0

 
2
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        التمرين الثالث           

 

 (3شكؿ )                                 

 ادةات التمرين

 كرات سمة-

 ةصف التمرين:

يشترؾ بالتمريف مجمكعة مف الالعبيف حيث يقفكف بخط مستقيـ عمى خط منطقة الزكف       
الكرة  بمناكلةكالعبيف اسنيف سابتيف في الجانب االيمف كااليسر لخط المنتصؼ كيبدا التمريف 

 بمناكلتيالالعبيف السابتيف سـ االنطالؽ الى االماـ سـ تمرر ليـ الكرة عند خط المنتصؼ سـ يقكـ 
 الى الالعب السابت الساني سـ كاستالـ الكرة سـ التصكيب السممي 
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 التمرين الرابع                      

 

 (4شكؿ )                                         

 :ادةات التمرين

 كرات سمة-1

 2شكاخص  -2

 ةصف ازداء:

ف عمى مسافو متر مف بعضيما البعض ريف العبيف اسنيف حيث يقؼ الالعبايشترؾ بالتم     
الكرة مف الالعب االكؿ الى الساني كينطمقكف باتجاة الشكاخص مع قياـ  بمناكلةكيبدا التمريف 

يدكراف حكؿ الشكاخص سـ يقـك الالعب الساني بتصكيب السممي كاالعب الالعب الساني بطبطة ك 
 االكؿ بدافعة كيقكمكف بسالث تكرارات بشدة قصكية .
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التمرين الخامس 

 

 (5شكؿ )                                     

 ادةات التمرين:

 كرات سمة

 :ةصف ازداء

ا التمريف بقياـ سالث العبيف بالتصكيب مف خارج القكس يشترؾ بالتمريف  سالث العبيف  يبد
 مناكالت ةسا سـ عند انتياء الكقت يقـك الالعبيف بالقياـ باليجكـ الخاطؼ  مف سالس 30كلمدة 

 مرات ةكالتصكيب السممي كتكرار التمريف سالس
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 التمرين السادس

 

 (6) شكؿ                                   

 ادةات التمرين

 كرات سمة-

يشترؾ بالتمريف سالث العبيف مف الفريؽ )ا( كسالث العبيف مف الفريؽ )ب( حيث ةصف ازداء: 
يقـك الفريؽ)ا( بعممية اليجـك الخاطؼ كالقياـ بالتصكيب السممي اك التصكيب السالسي مف خارج 

ـ الخاطؼ كبنفس الطريقة عمى أال القكس كعند نياية اليجمة يقـك الفريؽ المنافس بمقياـ باليجك 
 تتجاكز اليجمة اربع تمريرات.
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 التمرين السابع

 

 (7شكل )                                    

 ادةات التمرين: 

 اقماع 6 -

 كرات سمة -

ؽ الالعبيف يشترؾ في التمريف العبيف اسنيف كمساعد حيث يبدا التمريف بانطالةصف التمرين:
ف باتجاة مف سـ مس القمع االيسر كينطمؽ الالعبيمع سماع الصافرة كمس القمع في الجانب االي

الى الالعب االيمف  يناكؿسـ يستمـ الالعب في الجانب االيسر الكرة مف قبؿ المساعد سـ  السمة
 لتصكيب السمميباليقكـ 
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 التمرين الثامن

 

 (8شكل )                                  

 ادةات التمرين: 

 سالث اقماع -

 كرات سمة-

سـ يقكماف عند  قكس السالث نقاط ديشترؾ في التمريف العبيف اسنيف يقفاف عنةصف ازداء:
سماع الصافرة باالنطالؽ بعممية الطبطبة كعند الكصكؿ الى القمع االكؿ يقـك الالعبيف بالتحرؾ 

قمع ليقكماف بالتقاطع في ما بينيما كعند الكصكؿ الى خط الرمية السالسية بصكرة قطرية نحك ال
 .بالقفزب سالسة نقاطيقكماف بالتصكيب 
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 التمرين التاسع

 

 (9شكل ) 

 ادةات التمرين: 

  سالث اقماع -

 كرات سمة -

بدء يقـك الالعب في يشترؾ في التمريف سالث العبيف حيث عند سماع صافرة الةصف ازداء:
ف كؿ كفي ىذة االسناء ينطمؽ الالعباف االخراالكسط باالنطالؽ كطبطبطة الكرة نحك القمع اال

حيث يقـك الالعب في الجانب االيمف بالتقاطع مع العب االرتكاز الذم يتجة نحك القمع عند 
الذم بدكرة يقكـ الكرة الى الالعب في الجانب االيمف ك  بمناكلةكيقكـ  رمية سالسة نقاطقكس 
 الكرة الى الالعب في الجانب االيسر كالذم يقكـ بعممية التصكيب السممي. بمناكلة

 

 

 

 

0

 

2
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 التمرين العاشر

 

 (10شكل)                                          

 كرة سمة ادةات التمرين:

ساسي كؿ العب عند نقطة يشترؾ بالتمريف  العبيف اسناف  كيقفاف عند الخط االةصف التمرين:
المتقاء المنطقة المحرمة بالخط الخمفي المقابؿ تحت السمة  مع مساعد يقؼ في الجانب المقابؿ 

عند الخط الخمفي المقابؿ تحت السمة كعند سماع الصافرة يقكماف باالنطالؽ باسرع مايمكف كىما 
يقـك الالعب المدافع  الكرة في مابينيما كعند كصكؿ الالعباف الى خط المنتصؼ يناكالف

باالنطالؽ لمدفاع عف السمة كيقـك الالعبيف باليجكـ بجميع اساليب التمرير كالطبطبة لتسجيؿ 
 السمة باسرع مايمكف
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 التمرين الحادي عشر

 

 ( 11شكل)                                        

 ادةات التمرين:

 كرات سمة-

يشترؾ في التمريف العبيف اسنيف حيث يتمركزكف في الزاكية اليسرل مف الممعب :ةصف التمرين
مف فيما بينيـ نحك الزاكية المقابمة ليـ  بالمناكالتكيبدأكف باالنطالؽ عند سماع الصافرة كيقكمكف 

ف يتمركزاف في الجانب المقابؿ كسـ ينطمقكف بنفس الكرة لالعبيف االخرييف الذا يناكلكفالممعب سـ 
 الطريقة .
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 التمرين الثان  عشر

 

 (12شكل )                                        

 ادةات التمرين:

سالث العبيف يتمركزكف عند خط نياية الممعب سـ عند سماع  : يشترؾ بالتمريفةصف التمرين
الى الالعب في الجانب  بالمناكلةالصافرة ينطمقكف بسرعة حيث يقـك الالعب في المنتصؼ 

الى الجانب االيسر سـ يقكـ  المناكلةالى العب المنتصؼ سـ  بالمناكلةااليمف سـ يقـك لالعب 
الى الالعب في المنتصؼ كىكذا يقكـ نفس الالعبيف بالرجكع بنفس التمريرات الى مكقع  بالمناكلة
 انطالقيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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3

 

4
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 التمرين الثالث عشر

 

 (13شكل)                  

 

 ادوات التمرٌن : 

 ثالث اقماع

كصؼ التمريف:تكضع سالث اقماع عمى بعد نص متر مف خط المنتصؼ كسالث العبيف عمى 
كعند سماع الصافرة يقـك الالعبيف باالنطالؽ نحك الالقماع كيقـك احد  داخؿ الممعب خط الممعب

لى االقماع كيقكـ الالعبيف بمدكراف حكؿ االقماع كمف سـ الالعبيف بطبطبة الكرة الى اف يصمك ا
الكرة الى الالعب في الجانب االخر  الذم يقـك بالتصكيب السممي كفي االسناء يقكـ  مناكلة

 الالعب في المنتصؼ بالدفاع عند السمة .

 

 

 

 

 

0
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 التمرين الرابع عشر

 

 ( 14شكؿ )         

 ادةات التمرين:

 مةكرات س-

 ةصف ازداء:

(حسب ماكضح في الشكؿ حيث يبدا التمريف عند 1.2.3يشترؾ بالتمريف سالث العبيف )     
(الذم ينسحب نحك 3الى الالعب ) كالمناكلة( بسحب الكرة 2سماع الصافرة فيقـك الالعب )

( 3ـ )(فيما بينيما كينطمقكف نحك المنتصؼ سـ يقك 1.2الجانب ليستمـ الكرة سـ يتقاطع لالعباف )
 بالتصكيب السممي . ليعمؿ( 2الى ) بالمناكلة

 

 

 

 

 

ق
0 

2 
3 



029 
 

 التمرين الخامس عشر

 

 (15شكؿ ) 

 ادةات التمرين:

 كرات سمة-

 ةصف ازداء:

( كما في الشكؿ حيث يبدا التمريف عند الصافرة 1.2.3يشترؾ في التمريف سالث العبيف)      
( كالذم 1الكرة الى الالعب عمى الجانب االيمف ) ةبمناكل( 2كيقـك الالعب في المنتصؼ  )

( باالنطالؽ نحك منتصؼ 3ينطمؽ مف خمؼ الالعب كينطمؽ نحك السمة كفي ىذا االسناء يقـك )
( ليقكـ 1الى ) يناكؿ( كالذم 2الكرة الى ) يناكؿ( كالذم 1الممعب كيستمـ الكرة مف الالعب )

 بالتصكيب السممي .

 

 

 

 

2 

3 

0 
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 التمرين السادس عشر

 
 

 

 ادوات التمرٌن:

 كرات سلة -

 وصف االداء

(وٌتمركزون كما فً الشكل حٌث ٌبدا التمرٌن 0.2.3ٌشترك فً التمرٌن ثالث العبٌن )       

( فً الجانب 2الكرة الى الالعب ) بمناولة(االول 0عند سماع الصافرة حٌث ٌقوم الالعب )

(  فً المنتصف وهكذا ٌقوم بالركض 3الى الالعب) اولةالمنلركض من خلفة ثم ااالٌمن وٌقوم ب

الكرة الى  وٌناول( 3( )2( ثم ٌتقاطع الالعبٌن )0لالعب ) ٌعمل المناولةمن خلف الالعب ثم 

 .( لٌقوم بالتصوٌب 2)

 

                              

 

 

 

 

 

3 

0 

2 
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 (01ممحؽ )

 التمرينات

 رقـ األياـ األسابيع
 التماريف

الشدة 
% 

زمف 
 رارالتك

الراحة  التكرارات
بيف 
 التكرارات

زمف 
 التمريف

الراحة بيف 
 التماريف

 د3 د8.41 د0 4 سا41 85 8 السبت األكؿ
 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 4

 د4 د4.31 د0 3 سا31 85 00

 د3 د8.41 د0 4 سا41 85 8 االسنيف
 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 4

 د4 د4.31 د0 3 سا31 85 00

 د3 د8.41 د0 4 سا41 85 8 االربعاء
 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 4

 د4 د4.31 د0 3 سا31 85 00

 د3 د8.31 د 0.30 4 سا05 91 02 السبت الساني

 د3 د8.01 د0.31   4 سا01   95 3

 د3 د 4.21 د0 4 سا21 91 03
 د3 د8.31 د 0.30 4 سا05 91 02 االسنيف

 د3 د8.01 د0.30   4 سا01   95 3

 د3 د 4.21 د0 4 سا21 91 03
 د3 د8.31 د 0.30 4 سا05 91 02 االربعاء

 د3 د8.01 د0.31   4 سا01   95 3

 د3 د 4.21 د0 4 سا21 91 03
 د3 د01.01 د0031 4 سا41 85 7 السبت السالث

 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 0

 د3 د5 د0031 3 سا41 85 9

 د3 د01.01 د0031 4 سا41 85 7 االسنيف

 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 0
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 د3 د5 د0031 3 سا41 85 9

 د3 د01.01 د0031 4 سا41 85 7 االربعاء

 د3 د9.31 د0.30 4 سا31 91 0

 د3 د5 د0031 3 سا41 85 9

 د3 د8.41 د 0 4 سا41 85 2 السبت الرابع

 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 04

 د4 د4.31 د0.31 3 سا31 85 01

 د3 د8.41 د 0 4 سا41 85 2 االسنيف

 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 04

 د4 د4.31 د0.31 3 سا31 85 01

 د3 د8.41 د 0 4 سا41 85 2 االربعاء 

 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 04

 د4 د4.31 د0.31 3 سا31 85 01

 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 5 السبت الخامس
 د4 د8.30 د0.31 3 سا31 95 06

 د3 د4.30 د0.31 3 سا31 91 6
 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 5 االسنيف

 د4 د8.30 د0.31 3 سا31 95 06

 د3 د4.30 د0.31 3 سا31 91 6
 د3 د7.45 د0.31 3 سا35 91 5 االربعاء

 د4 د8.30 د0.31 3 سا31 95 06

 د3 د4.30 د0.31 3 سا31 91 6
 د3 د7.31 د0.31 3 سا31 91 05 السبت السادس

 د4 د02 د2 4 سا31 95 8

 د3 د6.30 د0.31 4 سا31 91 03
 د3 د7.31 د0.31 3 سا31 91 05 االسنيف

 د4 د02 د2 4 سا31 95 8

 د3 د6.30 د0.31 4 سا31 91 03
 د3 د7.31 د0.31 3 سا31 91 05 االربعاء
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 د4 د02 د2 4 سا31 95 8

 د3 د6.30 د0.31 4 سا31 91 03
 د4 د9.31 د2 3 سا31 95 9 السبت السابع

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 01

 د4 د5.31 د2 3 سا31 95 05

 د4 د9.31 د2 3 سا31 95 9 االسنيف

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 01

 د4 د5.31 د2 3 سا31 95 05

 د4 د9.31 د2 3 سا31 95 9 االربعاء

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 01

 د4 د5.31 د2 3 سا31 95 05

 د4 د00.21 د2 4 سا21 95 04 السبت السامف

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 6
 د4 د.5 د2 3 سا21 95 2

 د4 د00.21 د2 4 سا21 95 04 االسنيف

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 6
 د4 د.5 د2 3 سا21 95 2

 د4 د00.21 د2 4 سا21 95 04 االربعاء

 د4 د8.45 د2 3 سا05 011 6
 د4 د.5 د2 3 سا21 95 2
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 (11ممحؽ )

 يبيف اسماء المختصيف الذيف تـ مقابمتيـ

 

المقب  ت
 العممي 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ

كمية التربية البدنية  -جامعة ب داد  فسمجة تدريب رافع الكبيسي أ.د 1
 لرياضةكعمـك ا

كمية التربية البدنية كعمكـ  -جامعة بابؿ  فسمجة التدريب جماؿ صبرم فرج أ.د 2
 الرياضة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -جامعة بابؿ  تدريب التدريب نصر حسيف عبد االمير  أ.د 3
 الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة ب داد  فسمجة التدريب عمي احمد ىادم أ.ـ.د 4
 ـ الرياضةكعمك 

كمية التربية البدنية  -جامعة ب داد  فسمجة تدريب كسف سعيد رشيد أ.ـ.د 5
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة القادسية  فسمجة رياضة فالح حسف عبد اهلل أ.ـ.د 6
 كعمـك الرياضة

دنية كمية التربية الب -جامعة كربالء   فسمجة التدريب حسيف حسكف عباس  أ.ـ.د 7
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  فسمجة التدريب  أحمد مرتضى عبد الحسيف أ.ـ.د 8
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  جمناستؾ-فسمجة  حسيف مكي محمكد أ.ـ.د 9
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -جامعة بابؿ  تعمـ حركي سمة  سامر محمد يكسؼ أ.ـ .د 10
 الرياضة
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كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  فسمجة التدريب عالء فميح جكاد أ.ـ.د 11
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  فسمجة التدريب  حاسـ عبد الجبار أ.ـ.د 12
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية كعمكـ  -امعة ب دادج فسمجة تدريب محمد جكاد كاظـ أ.ـ.د  13
 الرياضة

عمـ النفس كرة  نظاؿ عبيد حمزة أ.ـ.د 14
 السمة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء 
 كعمـك الرياضة

كمية التربية البدنية  -جامعة كربالء  فسمجة تدريب حسيف مناتي ساجت ـ.د 15
 كعمـك الرياضة

كريكس طب بكم محمد صادؽ المكسكم د  16
 -كجراحة

اختصاص امراض 
 الدـ

 مستشفى كربالء
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 (02ملحق )

 

 

 

       

  (03ملحق )

 يكضح سحب الدـ مف احد افراد العينة

 

 


