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 ممخص البحث

عمى بعض القدرات  (  Dynamisan) ىدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام المكمل الغذائي 
البدنية لدى العبي منتخب تربية الكرخ االولى وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمة حل 

عمى شكل ( العب , استخدم المكمل الغذائي 31مشكمة البحث فضال عن استخدام عينة بعدد )
عدة  مجرعات يومية ولمدة ثمانية اسابيع ولثالث وحدات تدريبية في االسبوع كما انو استخد

ادوات ووسائل واجيزة ساىمت في تنفيذ االجراءات بعد خضوعيا وعينة البحث الى التجربة 
لباب وكما موضح في ااالستطالعية وبعد اجراء االختبارات القبمية والبعدية تم معالجتيا احصائيا 

 الرابع ىذا وقد توصل الباحث الى عدة استنتاجات كان اىميا :

ان استخدام الجرع لممكمل الغذائي ساعد في  تطور قيم القدرات البدنية في االختبارات البعدية  
 عنيا في القبمية 

 كما انو توصل الى عدة توصيات كان اىميا :

 الحفاظ عمى مستوى طاقة الالعب .استخدام المكمالت الغذائية عند التدريب يساىم في  

   Abstract 

The impact of the use of the supplement (Dynamisan) on some of the 

physical capabilities of the football players 

             The study aimed to know the effect of using the supplement 

(Dynamisan) on some of the physical capabilities of the players elected 

breeding Karkh first researcher has used the experimental method to fit 

the solution to the problem of research as well as use the sample number 

(13) for the player, use the supplement in the form of daily doses for a 

period of eight weeks and three training modules in the week as he 

Astkhadd several tools and instruments and devices contributed to the 

implementation of the measures after undergoing the research sample to 

the exploratory experience and after a tribal tests and a posteriori 

  ( عمى بعض القدرات البدنية لدى العبي كرة القدم  Dynamisanتأثير استخدام المكمل الغذائي ) 
 دم به تق بحث

 أ.د رافع صالح فتحي                                     محمد لطيف حسين
 جامعة بغداد -كمية التربية البدنية وعموم الرياضة 
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statistically treated as described in Section IV of this has been the 

researcher to several conclusions was the most important:                     

 The use of complementary food potions helped in the development of 

physical abilities values in the post tests reported in the tribal                 

He also reached a number of recommendations, the most important:       

 The use of dietary supplements when training contributes to maintaining 

the energy level of the player                                                        

 التعريف بالبحث : -1
 مقدمة البحث واهميته : 1-1

شيد العالم خالل السنوات األخيرة تطورًا سريعًا وممحوظًا في مستوى االداء الرياضي         
لمختمف األلعاب الرياضية عامة وكرة القدم خاصة , أن ىذا التطور لم يكن وليد الصدفة بل 

جة تطور العموم الرياضية المختمفة مثل عمم التدريب الرياضي الفسمجة الرياضية عمم جاء نتي
النفس البايوميكانيك التشريح الوظيفي وغيرىا من العموم األخرى المرتبطة , وأن البحث في االداء 
الرياضي بكل انواعو أصبح واجبا اساسيا وخصوصًا في الفعاليات الفرقية التي تحتاج الى جيد 

ني عالي مياري  وتكتيكي مما يتطمب امتالك ىؤالء الرياضيين إمكانيات عالية ومتقاربة نتيجة بد
تدريباتيم المعتمدة عمى استخدام أفضل األساليب التدريبية الحديثة فضاًل عن استخدام االساليب 

ة التدريبية العممية والتي تعد ميمة جدًا خصوصا اذا امتزجت بالخبرة الميدانية كونيا مكممة لمعممي
والتي تحقق بالنتيجة حدوث التقارب والتقدم في االداء ومن ثم اليدف االسما اال وىي النتائج , 
ان تمك األمور مجتمعة تصب في مصمحة الرياضي لالرتقاء والوصول الى االداء العالي ومن 

لمكمالت ىذه الطرق التي تساعد الرياضي عمى الحفاظ في بذل الجيد الطول فترة ممكنة ىي ا
الغذائية الداعمة لمعضالت والعظام المسؤولة عن الحركة او االداء ويأتي ذلك من خالل استخدام 
منيج تدريبي بغية الوصول بأجيزة الرياضي الوظيفية إلى حالة التكيف وتطوير قدراتو البدنية 

شدة لتحسين مستواه الرياضي سيما وان مكونات حمل التدريب الخارجي من حيث الحجم وال
والراحة خالل الجرع التدريبية غير معروفة ألغمب المدربين مما يتطمب فيم ومالحظة مدى 
 تطابق المكونات ليذا الحمل مع قدرة الرياضي الفسيولوجية اثناء اداء مجموعات التمارين البدنية 
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(   Dynamisanوتكمن اىمية البحث من خالل استخدام استخدام المكمل الغذائي )       
عرفة تأثيره عمى بعض القدرات البدنية لدى العبي كرة القدم ومن اجل تطوير مستوى اداء وم

 عينة التدريب

 مشكمة البحث.  2-1

من خالل مالحظة الباحث وعممو في مجال كرة القدم واطالعو عمى بعض البحوث        
يد البدني وتراجع والدراسات بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة الحظ ان ىنالك انخفاض بالج

في كفاءة العضالت العاممة واالربطة واالوتار وخصوصا في فترة االعداد الخاص مما تتطمب 
من الباحث التفكير في وضع دراسات عممية عممية لتالفي انخفاض المستوى اثناء االداء البدني 

صاحبة المكمالت وخصوصا في مستوى المياقة البدنية لذا قام الباحث  بأعداد  منيج تدريبي وبم
الغذائية الخاصة ليرى من خاللو تأثير المنياج عمى بعض المتغيرات البايوكيميائية والقدرات 
البدنية لالعبي كرة القدم إلحدى الفرق المدرسية أال وىي منتخب تربية الكرخ االولى , اذ تمعب 

القدم بصفة خاصة  المكمالت الغذائية دورًا ميمًا في حياة الرياضي بصفة عامة والعبي كرة
الحتوائيا عمى العناصر األساسية التي تساىم في تزويد الجسم بالطاقة الكافية لغرض االستمرار 
في أداء النشاط التخصصي سواء في أثناء التدريب أو المباريات من ىنا جاءت مشكمة البحث 

 لمختمفة .والتي تكمن باالستخدام المنظم لممكمالت موضوعة البحث وفي ظروف التدريب ا

 اهداف البحث. 3-1

( عمى شكل جرع ولفترة ثمانية   Dynamisanمعرفة اثر استخدام المكمل الغذائي )  -3
 عمى بعض القدرات البدنية .اسابيع 

 معرفة الفروق في االختبارات القبمية عنيا في البعدية لمقدرات البدنية .  -2
 فرض البحث. 1-4

ة عنيا في البعدية في القدرات البدنية بتأثير استخدام ىناك فروق معنوية في االختبارات القبمي
 المكمل الغذائي .
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 مجاالت البحث. 5 -1
 عينة من العبي منتخب تربية بغداد الكرخ االولى. المجال البشري:  1-5-1
 23/1/2134الى  4/3/2134من المجال الزماني:  2-5-1
 االولى والمختبرات الطبية. ممعب النشاط الرياضي في الكرخالمجال المكاني:   3-5-1

 الباب الثاني
 الدراسات النظرية  -2
 المكمالت الغذائية المستخدمة لمدراسة : 2-3

استخدم الباحث المكون الغذائي الذي يحتوي عمى مجموعة الفيتامينات وألىمية ىذا الموضوع 
 فان الباحث سيتناوليا بغية اعطاء المفيوم العممي والعممي ليا 

 تامينات:اوال: الفي

)اشتقت كممة فيتامين من الكممة ذات االصل الالتيني )فيتا( وتعني الحياة, توجد الفيتامينات 
بكميات قميمة جدا في المواد الغذائية وىي عبارة عن مواد كيميائية او مركبات عضوية يحتاج 

وىي تعمل الييا الجسم بكميات من المايكرو غرام الى الغرام لكل كيمو غرام من وزن الجسم, 
كمنظم او مساعد انزيمات وعمى الرغم من عدم تشابو الفيتامينات كيميائيا إال انيا تتشابو 

 . (3)وظيفيا(

لذا من ىنا تظير لنا اىمية الفيتامينات بالنسبة لالنسان الغير رياضي فما بالك لمرياضي 
ي خاصة ان رياضينا الذي يحتاج كميات اكثر من الفيتامينات نتيجة اداءه لمجيد البدني العال

 دائما او عمى االغمب تكون تغذيتيم غير كاممة من العناصر الغذائية الضرورية اليو.

  :(2)اىمية الفيتامينات لمرياضي •

                                                           

 
1

 .14ص، ركشه سبك  هصذس الضبٍذي، صالح هصطفى 
2

 20-97،ص2002 بغذاد،، الشٌاضٍت الفسلجت علن فً وتطبٍماث نظشٌاث  العلً علً حسٍن فتحً، صالح سافع 
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يجب مضاعفة الفيتامينات لمرياضيين اثناء اداء النشاط البدني وذلك لعدم كفاية الفيتامين  -3
 النسبية كنتيجة لزيادة الحاجة الييا.

 تظير عالمات نقص الفيتامينات في بداية الموسم التدريبي ولكن تظير في بذل ال -2
الجيد البني الشديد وفي حاالت االجياد اذ تبدو ىذه العالمات في نقص القوة العضمية, 

 ىبوط الكفاءة الرياضية, سرعة التعب.

 ضرورة تناول اطعمة متنوعة من اجل الحصول عمى معظم الفيتامينات.  -1

 زيد التمرين البدني من مجمل احتياجات الجسم من الفيتامينات.ي -5

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية. - 3
 منهج البحث. 1- 3

المنيج التجريبي ىو من المناىج العممية كما لكل مشكمة منيج خاص في حميا,        
التي تتناسب مع واستخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة و 

 طبيعة المشكمة.

 مجتمع البحث وعينته. 2- 3
لذا تم اختيار العينة  (3)"تشير عينة الدراسة الى ان اي مجموعة نستقي منيا المعمومات

( العبا ثالث منيم 31بالصورة عمدية وىم العبي منتخب تربية بغداد الكرخ االولى بعدد )
 عبين يمثمون المجموعة التجريبية .اجريت عمييم التجربة االستطالعية وعشرة ال

 األجهزة واألدوات والوسائل مساعدة :  3-3
 جياز حاسوب محمول. -
 (.31شواخص عدد ) -
 (.4( بحجم )31كرة قدم قانونية عدد ) -
 (31عصا رشاقة عدد. ) -

                                                           
1

 .53ص، 2012، العشاق هطبعت،  بغذاد،  وتخطٍظ خطظ -وتذسٌب تعلن المذم كشة : الالهً حسٍن هللا عبذ 



 

 

41 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمعموم البدنية والرياضمجمة جامعة االنبار ل
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

 (59( إلى )45الصفحات من ) د رافع صالح فتحي و محمد لطيف حسينبحث أ.
 

 (.2صافرة عدد) -
 (.31اقماع مخروطية عدد ) -
 المصادر العممية )العربية واالجنبية(. -
 مالحظة الميدانية.ال -
 االختبارات المستخدمة : 3-4

 االختبارات البايوكيميائية المرتبطة بالبحث: 1-5-3

( بعد ان 1ccقام الباحث بدعوة عينة البحث واحد تمو االخر لسحب عينة من الدم تقدر ب)
يجمس الالعب بالوضع المريح عمى الكرسي حيث يتم سحب الدم من العينة من وضع 

تم اخذ عينة الدم تمك الستخراج قيم المواضيع المبحوثة والتي سيجري عمييا الراحة حيث 
 االختبار وىي: 

 في الدم. CKقياس نسبة   -3
 األدوات المستعممة: 

 حزام ضاغط يربط عمى منطقة العضد.  -
 قطن طبي, مواد معقمة.  -
 حقنة طبية )سرنجة(.  -
 المانعة لمتخثر.( EDTAأنابيب لحفظ الدم خالية من مادة الـ)  -
 ماصة يدوية لسحب المصل من الدم.  -
 جياز الطرد المركزي.  -
 كتات يوضع فييا الدم المأخوذ من العينة.  -
 فريق عمل مساعد مختبري.  -

 اإلجراءات المختبرية:

بعد اتمام اجراءات سحب الدم في المختبر الطبي من قبل الفريق الطبي المساعد يتم 
 الوصول الى النتائج لمعالجتيا احصائيا كما موضح في الباب الرابع.معالجتيا مختبريا و 
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 (1)اوال: اختبار القوة المميزة بالسرعة

 الحجل اقصى مسافة ممكنة في عشر ثوان لكل رجل عمى حدة  :اسم االختبار

 قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين: رالغرض من االختبا

صافرة إلشارة  –شريط قياس متري  –( 2توقيت عدد ) ساعة –ممعب كرة قدم االدوات: 
 مسجل ينادي عمى االسماء ويسجل النتائج من شريط القياس. –البداية والنياية 

رسم خطوط عمى االرض ووضع عالمات تفيد القياس بالمتر ثم يقوم  :اجراء االختبار
ة عمى امتداد الالعب من وضع الوقوف عند سماع صافرة البداية بالحجل عمى رجل واحد

الخط المرسوم عمى االرض في الممعب وبأقصى سرعة ممكنة لتسجيل اكبر مسافة ثم يتم 
 اعادة نفس االختبار لمرجل االخرى.

 ثانيا: اختبار القوة االنفجارية 

  (3))القفز العمودي من الثبات(

 : قياس القوة االنفجارية لمرجمين الغرض من االختبار

كرسي  –حائط بارتفاع مناسب  –: شريط قياس معدني  عممة لمقياساألجهزة واألدوات المست
 استمارة تسجيل  –مسجل  –طباشير  –

: يقف الالعب مواجيا لمحائط بكتف الذراع الممسكة بقطعة طباشير والتي مواصفات األداء
يرفعيا عاليا عمى كامل امتدادىا لعمل عالمة عمى الحائط عند أقصى نقطة تصل إلييا , 

                                                           
جامعة بغداد, مطبعة الوطن العربي, , 3, طالتدريب العضمي االيزوتونيقاسم حسن حسين وبسطويسي احمد,  3

 .345, ص3444
دار ,  والتقويمفسيولوجيا ومرفولوجيا الرياضي وطرق القياس  :أبو العالء عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين 3

 .221, ص3444الفكر العربي, القاىرة, 
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م بثني الركبتين , ومرجحة الذراعين أماما عاليا مع مد الركبتين لمقفز لألعمى لعمل ثم يقو 
 عالمة أخرى عند أقصى نقطة تصل إلييا اليد في أثناء القفز. 

 : يجب عدم رفع الكعبين عن األرض عند عمل العالمة األولى. مالحظة

مة الثانية )من القفز( : تحسب المسافة بين العالمة األولى )من الوقوف( والعالالتسجيل
 ويعطى الالعب ثالث محاوالت يسجل لو أفضميا.

 (1)ثالثا: اختبار مطاولة السرعة

 مرات مقاس بالثانية وأجزائيا  4× م 24اختبار الجري المكوكي 

 قياس مطاولة السرعة. :الغرض من االختبار -

 (.م24شريط قياس متري , ساعة إيقاف , أرض مستوية بطول ) األدوات: -

م(, يقف الالعب 24ترسم نقطتان متوازيتان المسافة بينيما ) :طريقة و مواصفات األداء -
عمى إحدى النقطتين, عند سماع إشارة البدء تقوم الالعب بالجري بأقصى سرعة متجية إلى 
النقطة الثانية لتممسيا بقدميا, ثم تستدير لمعودة بالسرعة نفسيا إلى النقطة األولى مرة أخرى, 

 م(. 211مرات( = ) 4× م 24رر ىذا األداء ثماني مرات لتصبح المسافة المقطوعة )يك

 يسجل لالعب الزمن الذي يسجمو في قطع المسافة وألقرب ُعشر بالثانية. :التسجيل -

 : الشروط -

أ. الزمن يسجل من لحظة البدء حتى لمس الالعب لنقطة البداية مرة أخرى في نياية 
 المرحمة الثامنة

 جب لمس النقط المحددة بالقدم في كل مرة يصل إلييا الالعب .ب. ي

                                                           
, 3441القاىرة, دار الفكر العربي,  ,  القياس في كرة اليد :كمال عبد الحميد ومحمد صبحي حسانين 3

 .244ص
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 التجربة االستطالعية. 3-5

في تمام  2134\3 \ 4قام فريق العمل المساعد بأشراف الباحث بأجراء تجربة استطالعية 
 ( العبين من ظير ما يمي:1( صباحا عمى )31الساعة )

 عدم صالحية المسطبة. -3

 معرفة وقت االختبار . -2

 تعرف عمى كفاءة فريق العمل. -1

 اجراء البحث 3-6

 االختبارات القبمية   .  6-1 -3

تم اجراء االختبارات القبمية عمى عينة البحث وبمساعدة فريق العمـل المسـاعد بعـد موافقـة المـدرب 
وذلك لموقوف عمى المتغيرات البايوكيميائية وكذلك لمتعـرف عمـى مسـتوى القـدرات البدنيـة الخاصـة 

ضــوع الدراســة لــدى  أفــراد عينــة البحــث, وقــد اجريــت االختبــارات فــي ممعــب النشــاط الرياضــي بمو 
-34لمديريــــــة تربيــــــة الكــــــرخ االولــــــى ومختبــــــر الــــــرازي الطبــــــي يــــــومي الجمعــــــة والســــــبت بتــــــاري  

الســـاعة العاشـــرة  34/3/2134, إذ تــم إجـــراء االختبـــارات البدنيــة فـــي يـــوم الجمعــة 34/3/2134
ت البايوكيميائيــــة فــــتم اجراءىــــا فــــي الســــاعة العاشــــرة صــــباحا يــــوم الســــبت صــــباحا, أمــــا االختبــــارا

 وكما موضح في محور االختبارات. 34/3/2134

وقام الباحث وبمساعدة السيد المشـرف بأعـداد الوحـدات التدريبيـة و تـم البـدء بالتجربـة الرئيسـة فـي 
( وحـدات 1واقـع )(  ب23/1/2134( واالنتيـاء فـي السـبت )34/3/2134يوم االحـد المصـادف )

( وحــدة تدريبيــة فــي فتــرة 25فــي االســبوع الواحــد فــي االيــام )االحــد , الثالثــاء , الخمــيس ( بواقــع )
 ( اسابيع .4األعداد الخاص خالل )
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 :)*((Dynamisanالية تناول المكمالت الغذائي المستخدم ) 3-7

تحتــوي عمــى الفيتامينــات  يتنــاول العبــو المجموعــة التجريبيــة المكمــالت الغذائيــة يوميــا وىــي حبــة
ونســبة مــن الفســفور وجرعــة محــددة مــن الكالســيوم منــذ الوحــدة التدريبيــة االولــى وحتــى نيايــة فتــرة 

 التجربة الكمية.

 االختبارات البعدية : 3-8

تم أجراء االختبـارات البعديـة عمـى عينـة البحـث  فـي ممعـب النشـاط الرياضـي لمديريـة تربيـة الكـرخ 
ولمــدة  23/1/2134و 21ة الطبــي فــي يــومي الجمعــة والســبت المــوافقين االولــى ومختبــر الرحمــ

 يومين وقد اتبع الباحث نفس اإلجراءات التي اتبعيا في االختبارات القبمية .

 الوسائل االحصائية .  3-9

( لمعالجة بيانات التجربة إحصائيًا ومنيا SPSSقام الباحث باستخدام الحقيبة اإلحصائية )     
 لقوانين اإلحصائية المناسبة لمبحث وىي:تم اختيار ا

 الوسط الحسابي  -3

 االنحراف المعياري -2

 معامل االلتواء  -1

5- T-test  لمعينات المرتبطة 

4-  T-test  لمعينات غير المرتبطة 

 عرض النتائج و تحميمها و مناقشتها: -4

ومطاولة السرعة والقوة  عرض وتحميل و مناقشة نتائج االختبارات القوة المميزة بالسرعة 4-1
 :لعينة البحثاالنفجارية القبمية والبعدية 

                                                           
)*(

 (1انظش هلحك سلن ) 
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 (2الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج tيبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو المعياري وقيمة )
 االختبارين القبمي و البعدي

المعممات 
 االحصائية 

 االختبار 
 القبمي 

 االختبار 
 البعدي 

 tقيمة  ف
محتسال
 بة

الداللة 
 االحصائية 

 2ع 2س   3ع 3س   المتغيرات 

 معنوي 42444 2251 32414 14231 32414 1224 حجل رجل يمين 
 معنوي 42444 1221 32114 14241 32511 1224 حجل رجل يسار 
 معنوي 42533 3244 32345 53244 12444 51245 مطاولة سرعة 
 معنوي 52344 4221 52444 43241 42341 5524 القوة االنفجارية 

( يتبين ان الوسط الحسابي لممتغير )حجل رجل اليمين( في االختبار القبمي كان 2من الجدول)
(, اما في االختبار البعدي فكان الوسط الحسابي 32414(, واالنحراف المعياري ىو )12241)

لحسابي لممتغير يتبين ان الوسط ا ( و32414( واالنحراف المعياري )14231لممتغير نفسو )
(, اما في 32511(, واالنحراف المعياري ىو )1224)حجل رجل اليسار( في االختبار القبمي  )

(. 32114( واالنحراف المعياري )14241االختبار البعدي فكان الوسط الحسابي لممتغير نفسو )
(, 512451يتبين ان الوسط الحسابي لممتغير )مطاولة السرعة( في االختبار القبمي كان )

(, اما في االختبار البعدي فكان الوسط الحسابي لممتغير نفسو 12444واالنحراف المعياري ىو )
( ويتبين ان الوسط الحسابي لممتغير )القوة االنفجارية( 32345( واالنحراف المعياري )53244)

البعدي (, اما في االختبار 42341(, واالنحراف المعياري ىو )5524في االختبار القبمي كان )
( ويعزو الباحث 52444( واالنحراف المعياري )43241فكان الوسط الحسابي لممتغير نفسو )

معنوية الفروق الى آلية تنظيم استخدام إعطاء المكمالت الغذائية لدى أفراد عينة البحث التي 
لباحث اعتمد عمى استخدام المكمالت الغذائية مع التمرينات الخاصة بالمنيج التدريبي إذ يعزو ا

ىذا التطور في القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين الى التمارين الخاصة المستخدمة في 
المنيج والتي تم إعدادىا عمى أساس عممي كي تؤثر في العضالت العاممة وىذا ما أكده )أبو 

نتاج العالء واحمد نصر الدين( عمى أن "القوة المميزة بالسرعة تعني قدرة الجياز العضمي عمى إ
قوة سريعة األمر الذي يتطمب درجة من التوافق في دمج صفة القوة وصفة السرعة في مكون 
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التقنين في اخذ  . اما في المتغير مطاولة السرعة فيعزو الباحث معنوية الفروق الى(3)واحد"
كميات الجرع من المكمل الغذائي والذي تم بناءه عمى متطمبات الفعالية الخاصة وخصوصا 

السرعة الرتباطيا االساسي بقدرات لعبة كرة القدم لما تتطمبو من شروط تنفيذ االداء  مطاولة
( إلى أن تنمية اإلمكانيات الالىوائية الالكتيكية تيدف إلى 3444الخططي وىنا يبين أبو العال )

تنمية قدرة العضمة عمى تحمل األداء العضمي الناتج عن نظام الطاقة الالىوائية بنظام حامض 
, والسبب في معنوية الفروق بالنسبة لمقوة االنفجارية الى تحسين وتطوير القوة (2)الكتيك"ال

األنفجاريو بنسبة محددة لموصول الى المستوى المطموب لكي يؤدي الالعب ما مراد منو في 
المنافسات بفاعمية عالية دون ىبوط بكفاءة اداءه وبالتالي الحصول عمى النتائج المرضية وكما 

( بأن "ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم تؤثر كثيرا عمى 3444)فوزي الخضري يرى 
 , (3)رفع مستوى طاقة الجسم"

 القبمية والبعدية لعينة البحث:  ck االختبارعرض وتحميل و مناقشة نتائج  4-1-1
 (1الجدول )

لة الفروق بين نتائج ( المحسوبة ودالtيبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو المعياري وقيمة )
 االختبارين القبمي و البعدي

المعممات 
 االحصائية 

وحدة 
 القياس 

 االختبار 

 القبمي 

 االختبار 

 البعدي 

 tقيمة  ف
 المحتسبة

الداللة 
 االحصائية 

 2ع 2س   3ع 3س   المتغيرات 

Ck             L/U 14124 344244 34424 2244 21524 4222 معنوي 

(, 14124( في االختبار القبمي كان )CK( يتبين ان الوسط الحسابي لممتغير )1من الجدول )
(, اما في االختبار البعدي فكان الوسط الحسابي لممتغير 344244واالنحراف المعياري ىو )

                                                           
دار ,  لتقويمفسيولوجيا ومرفولوجيا الرياضي وطرق القياس وا :أبو العالء عبد الفتاح ومحمد صبحي حسانين 3

 44, ص 3444الفكر العربي, القاىرة, 
,  1أبو العال عبد الفتاح, سمسمة المراجع في التربية البدنية والرياضية )فسيولوجيا التدريب والرياضة(, المجمد  2
 345ص, 2111القاىرة, دار الفكر العربي, , 3ط

1
 .9ص (،1779 بٍشوث، العشبٍت، لومالع داس ،1ط) البذنٍت، واللٍالت الشٌاضً الطب الخضشي، فوصي  
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فيعزوه الباحث   CKاما معنوية الفروق لممتغير ( 2244( واالنحراف المعياري )34424نفسو )
كمالت الغذائية والذي احتوى عمى مجموعة من الفيتامينات وتمارين القوة االستخدام االمثل لمم

المختمفة وبشكل  -التمارين التي تدمج بين ىذه الصفات بوقت واحد-والسرعة والمطاولة وكذلك 
عممي مدروس والتي تتالئم مع طبيعة الجيد البدني الذي يتطمبو االداء المياري في لعبة كرة 

ء المنيج عمى تناول الفيتامينات يوميا اثناء تنفيذه ادى الى زيادة نشاط القدم, كما ان احتوا
االنزيم اذ ان )الحقيقة ان الجسم يحتاج الى الفيتامينات والمعادن بكميات معينة لمصحة الجيدة 
ولموصول الى المستوى االمثل من االداء وكذلك فان الكثير من الفيتامينات يكون االجزاء 

 . (2)ة االنزيمات التي تشترك في انتاج الطاقة وفي اداء التمرينات(االساسية من انظم

 

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات: 5-1 

ان اعتماد المنيج التدريبي المصاحب لممكمالت الغذائية يعمل عمى تطوير القوة المميزة • 
 ى العبي كرة القدم.بالسرعة لمرجل اليمين واليسار بنسبة اكبر لصالح العينة التجريبية لد

ان اعتماد المنيج التدريبي المصاحب لممكمالت الغذائية يعمل عمى تطوير القوة االنفجارية • 
لمساقين من خالل تحقيق مستوى اعمى عند القفز بنسبة اكبر لصالح العينة التجريبية لدى العبي 

 كرة القدم.

يعمل عمى تطوير قدرة مطاولة  ان اعتماد المنيج التدريبي المصاحب لممكمالت الغذائية• 
 السرعة وذلك من خالل تقميل زمن االداء ولصالح العينة التجريبية لدى العبي كرة القدم.

( الكرياتين ckالمنيج التدريبي المصاحب بالمكمالت الغذائية يؤدي الى زيادة نشاط انزيم )• 
ىو عميو في العينة الضابطة  كاينيز نتيجة التطور الذي احدثو عمى العينة التجريبية اكبر مما

 وذلك من خالل اخذ جرع منتظمة من الفيتامينات
                                                           

2
 20 ص( 2004،  الفاسوق داس،  الماهشة) للشٌاضٍٍن هتكاهل غزائً بشناهج: بٍن انٍتا 
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 التوصيات: 5-2

 استخدام المكمالت الغذائية مع التدريب والمنافسة وذلك لممحافظة عمى طاقة الالعب.• 

 استخدام المكمالت الغذائية يقمل من نسب تيتك الخاليا واالستمرار بالعمل.• 

ى لتنفيذ العمل مع القدرات البدنية ومعرفة مدى تأثرىا بالمكمالت اختيار انزيمات اخر • 
 المستخدمة

 المصادر 

  أبو العال عبد الفتاح, سمسمة المراجع في التربية البدنية والرياضية )فسيولوجيا التدريب
 .2111القاىرة, دار الفكر العربي, , 3,  ط1والرياضة(, المجمد 

 حسانين, فسيولوجيا ومرفولوجيا الرياضي وطرق  أبو العالء عبد الفتاح ومحمد صبحي
 . 3444دار الفكر العربي, القاىرة, , القياس والتقويم

  2115القاىرة , دار الفاروق , , انيتا بين: برنامج غذائي متكامل لمرياضيين . 

 3444القاىرة, دار الفكر العربي, ,  بسطويسي احمد, أسس ونظريات التدريب الرياضي. 

 تحي, حسين عمي العمي  نظريات وتطبيقات في عمم الفسمجة الرياضيةرافع صالح ف, 
 .2114بغداد, 

 خطط وتخطيط , بغداد , مطبعة العراق  -عبد اهلل حسين الالمي . كرة القدم تعمم وتدريب
,2132. 

  3444دار المعارف, القاىرة,  ,عصام عبد الخالق, عمم التدريب الرياضي. 

 ,3444, دار العموم العربية, بيروت, 3ط المياقة البدنية,الطب الرياضي و  فوزي الخضري. 

 جامعة بغداد, 3التدريب العضمي االيزوتوني, ط :قاسم حسن حسين وبسطويسي احمد ,
 .3444مطبعة الوطن العربي, 

  ,3441قيس الدوري, مازن سممان الدوري: الغذاء والتغذية, الموصل, دار الحكمة. 
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 القاىرة, دار الفكر العربي, , انين, القياس في كرة اليدكمال عبد الحميد ومحمد صبحي حس
3441. 

 القاىرة, مطبعة , 1محمد صبحي حسانين, القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية, ط
 .145, ص3444دار الفكر, 

 بغداد, دار الحوراء, 3مصطفى صالح الزبيدي, المكمالت الغذائية وبديل المنشطات, ط ,
2133.  

 HOLLMANN, G,Geriatrie in der praxis. (Berlin ,1990),  
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