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حامض الالكتيك مستوى و  تحمل اداء اللكمات الهجوميةتمرينات خاصة في اثر 
 بالدم للمالكمين الشباب

 احمد خميس ثائر م.م            أ .د قيس جياد خلف           م. م حسين علي فقير مبارك
Dr.qayschyad@gmail.com                     Hussien.faqer1992@gmail.com 

  ،  تحمل اداء ، حامض الالكتيك ، مالكمةخاصةالكلمات المفتاحية : تمرينات 
 ملخص البحث

التدريب  مجال علمشهدت لعبة المالكمة الكثير من التطور في العالم جراء التقدم الحاصل في      
تحقيق المستويات العالية في  ، ويتم بالعملية التدريبية التي ارتبطت ارتباطًا وثيقاً  والفسيولوجيا

 مختلف األنشطة الرياضية ومنها المالكمة بشكل كبير بالتطور الذي يحصل بالتدريب الرياضي
عل المالكم وهذا يج ومتنوعة لكمات متعددةتعد من األلعاب الرياضية التي تحتوي على  للعبة التي

قدم ومن خالل ما تبحاجة فعلية إلى أداءه المتنوع باللكم مما يتطلب منه المزيد من بذل الجهد 
في تحمل حامض الالكتيك وتحمل اداء  تأثير تمرينات خاصةتجلت أهمية البحث في معرفة 

بين كمين والمختصين والمدر اللكمات الهجومية  إضافة إلى إن هذه الدراسة تعمل على تزويد المال
حمل التدريبات الخاصة لتطوير تإذ يهدف البحث للتعرف على  ببيانات عن الجانب التدريبي ،

الى بمالكمي منتخب محافظة دي مجتمع البحث ، وتمثلاألداء وأثرها تحمل مستوى الالكتيك بالدم
يم المجتمع إلى مجموعتين ( مالكمًا لفئة الشباب ومن ثم تم تقس01بالمالكمة والبالغ عددهم )
وقد أسفرت نتائج الدراسة على إن التدريبات المقترحة طّورت ( مالكمين 5تجريبية وضابطة بواقع )

صل نتيجة الحا الباحث التطور يعزوو تحمل األداء للمالكمين وبالتالي أثرت على تحمل الالكتيك 
درة المالكمين ل األداء وبما يتالئم مع قبحسب الحمل التدريبي لتحمالتنوع بالشدد  المتمثل بالتدريب 

المبني ريب تدإذ إن ال، لطبيعة األداء  مشابههعليها  المالكمينب التي تم تدرّ  التدريبات تكان إذ
 نيةفي بناء الصفات البد على أساس علمي صحيح وخصوصًا أثناء اللعب الحقيقي هو األساس

تطور تحمل األداء قد يؤثر هذا التطور على تحمل ويعتقد الباحثان إلى انه كلما  األخرى والحركية
مستوى الالكتيك بادم  للمالكم كونه يتحمل عدة ضربات على طوال مدة الجوالت الثالثة ومن 

تحمل األداء والقدرات الحركية ذلك يجب على المدرب مراعاة االرتباط الوثيق بين عملية خالل 
 من النقاط .للحصول على اكبر عدد ممكن  المهمة للمالكمين
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 المقدمة:  .1
 لف مدنمختواسعًا في وتطورًا من األلعاب الفردية التي حققت انتشارًا  المالكمةتعد لعبة       

العالم لما لها من مزايا تربوية وبدنية وعقلية ، وتشهد هذه اللعبة تطورًا مستمرًا في مستوى أداء 
بط بشكل ت العالية في مختلف األنشطة الرياضية يرتويتم تحقيق المستويا ونتائج نزاالتها مالكميها

ن األلعاب م المالكمةكما تعد لعبة  كبير بالتطور الذي يحصل بفسيولوجيا التدريب الرياضي
وهذا يجعل المالكم بحاجة فعلية إلى أداءه  لكمات متعددة ومتنوعةالرياضية التي تحتوي على 

ز أو اكبر أن يحصد الفو  المالكم، إذ يستطيع ل الجهد المتنوع باللكم مما يتطلب منه المزيد من بذ
مدّرب بشكل فعلي وبأداء كان  عدد ممكن من اللكمات وخصوصًا في نهاية الجولة أو الجوالت إذا

وتشير أغلب اآلراء حول امتالك المالكم لتلك المتغيرات سيكون في  ، مشابه إلى النزال الحقيقي
حمل األداء تفي تأثير التدريبات  ية البحث في معرفة مدىوتجلت أهم أفضل صورة من االنجاز ،

وتحمل الالكتيك إضافة إلى إن هذه الدراسة تعمل على تزويد المالكمين والمختصين والمدربين 
 ببيانات عن الجانب التدريبي واالقتصاد بالوقت لتدريب المالكمين في أفضل صورة .

ن  ان امتالك، و  المالكمةوالمدربون والمعنيون بلعبة  المالكمونحسم نتائج النزاالت يسعى إليه  وا 
متطلبات الحسم يتطلب بوجود مالكم له القدرة على مواصلة األداء وخاصة في نهاية النزال ويقصد 

ة المالكم، و به تحمل اداء اللكمات من المنظور الخارجي وتحمل الالكتيك من المنظور الداخلي 
للكمات االتي تتطلب في أداءها التنوع في األداء الحركي لتأدية من األلعاب ذات المهارات المفتوحة 

 لمالكمين با الدولية والمحلية الخاصة النزاالتومن خالل مالحظة الباحث للعديد من  لحسم النتيجة
ويعود  النقاط تحقيقبالمالكمة وجد إن في نهاية الجولة أو نهاية النزال لم يستطيع المالكم من 

هذا يؤثر و ت الطائشة والتي ال تحتسب كونها تؤدى والمالكم فاقد إلى التركيز السبب إلى اللكما
من   لتطوير تحمل األداءارتأى الباحث بإعداد تدريبات خاصة  اعلى مستواه بتحقيق الفوز، لذ

الدقة  تسهم في تطوير المنظور الخارجي وتحمل حامض الالكتيك بالدم والتي من خاللها يمكن أن
الذي دعا الباحث للخوض في هذه المشكلة للوصول إلى معلومات دقيقة تخص  الحركية األمر

 اللعبة . 
 ويهدف البحث إلى : 

معرفة اثر التدريبات الخاصة لتطوير تحمل األداء ومستوى تركيز حامض الالكتيك بالم  .0
 للكمات الهجومية في الدم للمالكمين الشباب .

 داء ومستوى تركيز حامض الالكتيك بالدم للمالكمين. التعرف على الفروق االحصائية لتحمل األ2
 الشباب بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
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 إجراءات البحث : -2
 منهج البحث : 2-1

 أختار الباحثون المنهج التجريبي وذلك لمالئمته لحل مشكلةة البحث .
غ ى بالمالكمة البالتم تحةديد مجتمع البحث وهم مالكمي منتخب محافظة ديال :عينةة البحث 2-2

ومن ثم تم تقسةةةةةةةةةةةةةيم  2101( لعةام 01-01( مالكمةًا لفئةة الشةةةةةةةةةةةةةبةةاب المتمثلةة بعمر )01عةددهم )
( مالكمين وبةذلةك تكون النسةةةةةةةةةةةةةبةة المئويةة 5المجتمع إلى مجموعتين تجريبيةة وضةةةةةةةةةةةةةابطةة بواقع )

(011%. ) 
    البحث:الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في  2-3
والمقاييس  االختبارات-االستبيان  استمارات-الشخصية  المقابالت-واألجنبية  المصادر العربية -
سةةةةةةةةةةاعات توقيت ، جهاز قياس  - CDجهاز حاسةةةةةةةةةةوب مع أقراص  -فريق العمل المسةةةةةةةةةةاعد  -

 الالكتيك بالدم .
 التجربة االستطالعية : 2-4

ى لفئة افظة ديالجرى الباحثان التجربه االسةةةةتطالعية على عينة من مالكمي نادي بعقوبة في مح
 ( مالكمين وكان الغرض من التجربة االستطالعية ما يأتي 4الشباب والبالغ عددهم )

 االختبارات.الوقت المستغرق في أداء ة عرفم -

سةةةةةةةةةةةةةاعد إذ تم التعرف على كفاءة الفريق من خالل التجربة الم فريق العملة ءالتعرف على كفا -
 االستطالعية.

والمكان الذي تجري فيه التجربة الرئيسةةة وتم دوات المسةةتخدمة زة واألجهصةةالحية األ من التأكد -
 .التأكد من صالحيتها

 في التجربة الرئيسةةةةةةةةة وقد تم التعرف عليهاخطاء والصةةةةةةةةعوبات التي قد تظهر التعرف على األ -
 الرئيسة.وتالفيها بالتجربة 

 االختبارات:وصف  2-5
 ( 218،ص 0815)يحيى السيد إسماعيل الحاوي، . يساختبار تحمل األداء للمالكمين على الك 2-5-1

 ونصف.قياس تحمل األداء للمالكمين لمدة دقيقة  :االختبارالغرض من  -
 حديثة،سةةةةةةةاعة توقيت  مالكمة،كيس  اونس، 01كفوف مالكمة بقياس ) :المسةةةةةةتخدمةاألدوات  -

 ( ثانية ، صافرة .81استمارة لتسجيل اللكمات الصحيحة خالل )
: يقف المالكم أمام الكيس بوضةةع التهيؤ وعند سةةماع أشةةارة المدرب يبدأ المالكم  اءوصةةف األد -

 ثا( مع تصوير األداء  81باللكم على الكيس باستخدامه لكمات متنوعة بأكبر عدد ممكن خالل)
 ( ثانية .81تسجل اللكمات الصحيحة على كيس اللكم للمالكم خالل )التسجيل :  -
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 (00، ص110.حسين علي فقيرمبارك، )LAك بالدم  قياس حامض الالكت  .-5-.
: تتطلب عملية القياس أستخدام ثالث أنواع من األشرطة مع جهاز القياس طريقة اجراء االختبار
، وشريط األختبار  Calibration strip،وشريط المعايرة  Cheek Stripوهي ) شريط التدقيق 

Test Strip   ) 
القياس بشكل  ( لتأكد عمل جهاز Check stripيط التدقيق ) تدقيق عمل الجهاز: استخدام شر -1

صحيح يستخدم شريط التدقيق الذي يزود مع الجهاز وعند استخدام الجهاز ألول مرة أو عندما 
ز القياس بشكل صحح ) تقريبًا مرة واحدة كل شهر ( يجب اتكون الحاجة للتأكد من عمل جه

 وحسب التالي. تدقيق أداء الجهاز بأستخدام شريط التدقيق
أدخال شريط التدقيق في محل التثبيت الشريط على الجهاز بشكل جيد، يطلق الجهاز  -أ

ثانيةسوف  2( أشارة التثبيت الصحيح بعدها وخالل 111نغمة وتظهر على الشاشة الرقم ) 
يطلق الجهاز نغمة ثانية وتظهر على الشاشة قيمة قراءة شريط التدقيق بمقارنة قراءة 

الشاشة مع مدى القراءة المتوقع المطلوب على غالف شريط التدقيق نستدل الجهاز على 
على العمل الصحيح للجهاز عندما تكون القراءة المتوقع من الشريط ) المدى المتوقع 
مطبوع على غالف شريط التدقيق ( بعد انتهاء التدقيق يعاد الشريط في الغالف المخصص 

 للحفظ 
جهاز :للتأكد على الحصول من  نتائج دقيقة لقياس حامض البنيك معايرة اشرطة القياس مع ال -2

في الم يجب اواًلمعايرة وجبه اشرطة لقياس المستخدمة مع نوع الجهاز المستعمل وذلك بأستخدام 
الذي يجهز مع كل وجبة جديدة مع اشرطة القياس يستخدم   Calibration stripشريط المعايرة 

 فيها وجبة جديدة من اشرطة القياس لمعايرتها مع الجهز كاالتي : الجديد مع كل مرة يتم استخدام
يستخرج شريط المعايرة من علبة األشرطة الجديدة ويفتح غالفه البالستيكي ، ويدخل   -أ

الشريط  في موضع أدخال الشريط في جهاز القياس باالتجاه الصحيح وبشكل جيدًا ، 
 ( .111ة االدخال الصحيح وهي الرقم )عندما يطلق الجهاز نغمة وتظهر على الشاشة أشار 

ثانية سوف يطلق الجهاز نغمة ثابتة ويظهر على الشاشة الدليل الرقمي  2خالل  -ب
 (Funiction noumbr يدقق تطابق الدليل الرقمي على الشاشة مع الدليل الرقمي )

المطلوب على علبه اشرطة القياس والموجودايضًا على خلفية الورق المعدني لكل شريط 
 ( F-12الى  F-0قياس )الدليل الرقمي يتراوح من 

اسحب بلطف شريط المعايرة من الجهاز وارجعه الى أشرطة المغلف البالستيكي ويتفظبه  -ت
 لغايه أنتهاء كامل وجبة أشرطة القياس المستخدم .

 اجراء قياس الالكتيك في الدم : -3
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 بعد التأكد من صالحيه شريط القياس       
( الخاص بشريط القياس الى حد المؤشر من  Foil pocketلورق المعدني ) يفتح غالف ا -*

قبل الشركة المجهزة يطوى الجزء المفتوح الى الخلف للكشف شريط القياس ويمسك داخله الطرف 
الخلفي من شريط القياس . ) مع تجنب لمس شريط القياس بأصبع القائم بالفحص ( ويدفع شريط 

ريط في الجهاز بشكل جيد ، وعندما يطلق الجهاز نغمة وظهور القياس في موضع ادخال الش
( لوجبة 111أشارة الوظع باالتجاه الصحيح وبعدها سوف يظهر على الشاشة الدليل الرقمي )الرقم 

القياس وأخر قراءة سجلها الجهاز وبشكل متتابع على الشاشة ) تأكد منمطابقة الدليل الرقمي على 
 لى غالف شريط القياس الشاشة مع الدليل الرقمي ع

 ارفع غالف الورق المعدني من شريط القياس مع بقاء شريط القياس في موضعه على الجهاز -*
يعقم موقع الوخز على االصبع بالمسحة الكحولية بشكل جيد وينتظر لحين جفاف الجلد من -*

ى الدم )حسب ( للحصول علLancing deviceالكحول جيدًا، عندما يتم وخز االصبع باله الوخز )
التعليمات الخاصة بجهاز الوخز المستخدم، امسح الدم الذي خرج بواسطة قطعة شاش معقمة 

( وقد تسبب قراءة خاطئة Perspintionللتخلص منه الحتمال كون قطرة الدم األولى حاوية على )
 وبعده يضغط على المنطقة المحيطة يوضع الوخز الستخراج قطرة دم أخرى ألداء القياس 

عندما يتم مالمسة طرف شريط القياس )الطرف البعيد من فتحة تثبيت شريط القياس( بقطرة -*
الدم على ألصبع مع أباء االصبع مالمسًا لنتحسس سماع   نغمة الجهاز للداللة تحمل الشريط 
بالمقدار الكافي من عينه الدم، وعندما تبدأ شاشة الجهاز بأظهر الوقت المتبقي للقياس وسوف 

 ثانية  15النتيجة خالل تظهر 
 : وجوب قياس الالكتيك خالل ثالث دقائق من وظع الشريط في الجهاز بعدها   مالحظة

 سوف تكون القيم الظاهره على الشاشة مأخوذة من ذاكرة الجهاز وليس قياس للعينة .
 ملي مول   لتر 5 – 1( في حال كون مستوى الالكتيك الدم دون  LOويعطي الجهاز قيمة )    

، بعد أنتهاء القراءة وتسجيلها يستخرج شريط القياس من الجهاز بأستخدام غالف الورق المعدني 
ويلف به ويرسل ل تالف و يجب عدم االستعمال للغير الحتمال العدوى بالفيروسات او العوامل 

ذ تم اخ( دقائق  3المرضية ، وتم القياس بعد أداء جهد بدني لكم حر على وسادة يدوية لمدة) 
القراءة أي النتيجة من الجهاز مباشرة  المقاسة بوحدة ) ملي مول ( وقد تم إجراء القياس بعد الجهد 

( دقائق حددت بعد قيام الباحث 0علمًا أن فترة ) ( دقائق ، وأخذ عينة الدم ، 0واالنتظار لمدة ) 
رياضي ال بإجراء مقابالت شخصية مع ذوي االختصاص والخبرة في مجال فسيولوجية التدريب

حول المدة الزمنية التي سوف يستغرقها العمل )المجهود البدني( قبل القياس وكانت اآلراء متفقه 
( دقائق وكان الكلم حرًا  3مع اراء السيد المشرف وكان الوقت هو وقت مدة الحقيقي نفسه وهو ) 
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 المدرب ( بعد ذلك على وسادة يدوية ) الدرع ( الذي يحملها احد أعضاء الفريق العمل المساعد )
( دقائق بعد رجوع الباحث الى عدة دراسات وبحوث ، ومن  0يأخذ المختبر مدة زمنية تستغرق ) 

خالل اطالعه على أحدث المصادر العربية واألجنبية ، واتفاقه مع رأي السيد المشرف حدد الوقت . 
ع مالحظة عدم فضال عن ذلك أجرى الباحث مقابالت شخصية مع ذوي الخبرة واالختصاص .م

 .المشي ( وذلك لعدم األخالل في عملية القياس –)التحرك 
 االختبار القبلي : 2-6

منتخب محافظة لالتجريبية والضابطة تم أجراء االختبار القبلي لعينة البحث والمتمثلة بالمجموعتين 
أجراء  م و تمديالى للمالكمين إذ تم أجراء االختبار القبلي لتحمل األداء وحامض الالكتيك بالد

االختبارات القبلية في تمام الساعة الرابعة عصرًا وعلى قاعة المالكمة في نادي ديالى الرياضي 
 من يوم االثنين 2101 1 22الموافق 

 التدريبات الخاصة :  2-7
تدريبات لتطوير تحمل الدراسةةةةةةةةةةةات النظرية والمراجع العليمة تم وضةةةةةةةةةةةع االطالع على من خالل 

تطوير ومعرفة التأثير الحاصل بال الشبابينسجم مع الخصائص العمرية لفئة بما  األداء بالمالكمة
ج )المنه وتم عرضةةةةةةةةةةةةةهبتحمةل األداء ومةا يجري من تةأثر يمكن مالحظتةه حةامض الالكتيةك بالدم 

والتدريب الرياضةةةةي بصةةةةورة اسةةةةتمارة  على مجموعة من المختصةةةةين في مجال المالكمة التدريبي(
ريبات الحمل التدريبي والتدوتوجيهاتهم العلمية بشةةةةةةةةةةأن تعديل  أرائهم من لالسةةةةةةةةةةتفادة ، اسةةةةةةةةةةتبيان

 وزعت خاللو ، ( اسةةةةبوع 8شةةةةهر بواقع ) (2تضةةةةمن البرنامج التدريبي المقترح )الموضةةةةوعة ، إذ 
الموافق الخميس  2107 7 28أسةةةةةبوع إذ بدأ تطبيق التدريبات من يوم ( وحدات في كل 3) ذلك

الوحدة  كان زمن إذ  ،ريبية في أيام )األحد ، الثالثاء ، الخميس( إذ كان تطبيق تلك الوحدات التد
ذلك  قيطبوقد تم ت( والختامي، والقسةةةم الرئيسةةةي، اإلحماء ( دقيقة تتضةةمن )01التدريبية الواحدة )

اعاة التدرج مر مع  المنهج التدريبيالمجموعة التجريبية وباستخدام األدوات أو بدونها ألداء  من قبل
 اللمن خضةةةةةةبط درجة الحمل للمالكمين وقد تم االعتماد على أسةةةةةلوب  حمل التدريبيفي زيادة ال

المالحظة الخارجية والمظاهر العامة كعامل أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةي لتحديد فترات الراحة البينية أثناء الوحدة 
الوحدات  تقطبّ وضمن األساس العلمي له ، أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فقد  التدريبية الواحدة

 ويمكن بيان تدريبات الباحث بالشةةةةةةةةكل اآلتي : من قبل مدرب الفريق ومسةةةةةةةةاعده المقررة ةالتدريبي
 (2104خلف، علي عطشان،)

 اللكم الخيالي من الوقوف . .0

 اللكم الخيالي من اىلجلوس على القرفصاء . .2

 لكم يسار على درع المدرب مع سحب الجذع إلى الخلف ثم اللكم بالذراع اليسار واليمين  .3
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لى درع المدرب مع سةحب الجذع إلى الخلف ثم اللكم بشكل سلسلة لكمية مع لكم يمين ع .4
 التقدم إلى األمام والميالن يسار ويمين .

 لكم مقيد بأداء لكمة معينة بحسب توجيه المدرب . .5

اللكم على الكيس باالتجاه المعكوس من الثبات بالذراع األقل اسةةتخدامًا لدى المالكم ومن  .6
 ثم الذراع األخرى .

 كغم( بكل ذراع )الساعد( ويؤدي اللكم على الكيس . 0ال بوزن )ثق .1

 اللكم الحر على الكيس . .1

حبةةةال مطةةةاطيةةةة مسةةةةةةةةةةةةةتنةةةدة على الظهر ويؤدي المالكم من تحةةةت الحبةةةل المربوط بين  .8
شةةاخصةةين )تمرين حبل( مرة يمين ثم رفع غطس ثم يرفع ثم يؤدي لكمتين بحسةةب توجيه 

 المدرب .

 يكون كما يلي :تمرين دائري مرتفع الشدة و  .01

 د بشكل مقيد .3أ. لعب جولة لمدة 
 د( .3ب. اللكم على درع المدرب لمدة )

 د( .3ج. اللكم على وسادة الحائط لمدة جولة بزمن )
 د( .3د. اللكم على الكيس لمدة )

 د( .3غم( بكل ذراع مع أداء اللكم الخيالي لمدة جولة لزمن ) 511هة . ثقال بوزن )
 د( . 3لمدة ثالث جوالت ) ي. منافسة مع زميل

م( ثم 3في  3تقسةيم الحلبة إلى أربعة أجزاء بواسطة حبل فيكون اللعب على شكل مربع ) .00
 اللكم مع زميل .

 ( د3اللعب الحقيقي للمالكم مع منافس أعلى منه وزنًا لمدة ) .02

 . منافس مع حقيقي نزال .03

 : البعدية االختبارات تنفيذ 2-1
االربعاء  الموافق 2101 8 21 يوم في شةةةهرين لمدة تم الذي التدريبي المنهج من االنتهاء بعد   
 عينة لىع لتحمل األداء وحامض الالكتيك بالدم الخاصةة البعدية االختبارات بتنفيذ الباحث قام إذ

 اتخذت يالت والشةةروط اإلجراءات كافة بمراعاة البعدية االختبارات تطبيق تم إذ األسةةةاسةةية البحث
 . للمالكمين خاصة استمارات في النتائج تسجيل وتم القبلية اراتاالختب تنفيذ عند

 . المتبعة في إجراء االختبارات القبلية
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 الوسائل اإلحصائية:  11 -.
( لغرض استخراج اإلحصائيات و إجراء SPSSتم استعمال برنامج الحقيبة اإلحصائية )    

ة والتجريبية بلية و البعدية للمجموعتين الضابطالتحاليل اإلحصائية لمقارنة الفروق في االختبارات الق
(: للعينات T.TESTاختبار )،االنحراف المعياري، الوسط الحسابيوالتي تمثلت بما يلي: 

 معامل االختالف. ،  (: للعينات المتشابههT.TESTاختبار )، المترابطة
 : وتحليل النتائج النتائج عرض – 3

 لتحمل االاء ومستوى تركيز حامض الالكتيك بالدمالبعدية عرض نتائج االختبارات القبلية و  3-1
 والضابطة. للمجموعة التجريبية

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق األوساط الحسابية واالنحراف  (1جدول )
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج القياسات القبلي والبعدي في Tالمعياري للفروق وقيمة )

 بار تحمل االداء وحامض الالكتيك بالدم للمجموعة التجريبيةاخت

من خالل  ويظهر التجريبيةلالختبارين القبلي والبعدي للعينة  مقدار الفرق( 0الجدول ) يبين    
اضح و كمي الشباب ذلك إن هناك فروق معنوية بين متغيري تحمل األداء وحامض الالكتيك لمال

أي بمعنى إن التمرينات المعدة من قبل (10110( و)10114من خالل مستوى الداللة والبالغ )
 الباحثين اثرت  على سير العملية التدريبية ولكن بشكل ملحوظ على تلك المتغيرات المدروسة .

راف سابية واالنحيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق األوساط الح ( .جدول ) 
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج القياسات القبلي والبعدي في Tالمعياري للفروق وقيمة )

 اختبار تحمل االداء وحامض الالكتيك بالدم للمجموعة الضابطة

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 البعدي القبلي

 هـــ ع ف ف  

 قيمة

(T )
المح

 سوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 ع س   ع س  

 تحمل االداء 

عدد 

اللكمات 
 /زمن

 معنوي  0.004 6.161  5.324 11.904 32.800- 5.550  142.600 16.739 109.800

 الالكتك بالدم
مول  ملي

 لتر/
9.860 0.559 7.740 0.559 2.120 0.581 

 

0.260 
 معنوي 0.001 8.166

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 البعدي القبلي
 هـــ ع ف ف  

( T) قيمة

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

 الفروق
 ع س   ع س  

 تحمل االداء

عدد 

اللكمات 

 /زمن

99.000 6.519 107.800 1.924 -8.800 4.658 2.083 4.224 0.013 
 

 معنويغير

 الالكتك بالدم
مول  ملي

 لتر/
 معنويغير 0.544 0.645 0.124 0.277 0.080 0.559 9.660 0.532 9.740
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الل ذلك ويظهر من خ التجريبيةللعينة  لالختبارين القبلي والبعدي مقدار الفرق( 2الجدول ) يبين
شكل ب إن هناك فروق غير معنوية بين متغيري تحمل األداء وحامض الالكتيك لمالكمي الشباب

أي بمعنى إن التمرينات المعدة من  (10544( و)10103واضح من خالل مستوى الداللة والبالغ )
 المدروسة ملحوظ على تلك المتغيرات قبل المدرب لم تؤثر على سير العملية التدريبية ولكن بشكل

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق األوساط الحسابية واالنحراف  (3جدول )
( المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارات البعدي والبعدي Tالمعياري للفروق وقيمة )

 ين التجريبية والضابطةفي اختبار تحمل االداء وحامض الالكتيك بالدم  للمجموعت

 البحةةث والمتمثلةةة بةالعينةةة الضةةةةةةةةةةةةةابطةةة لعينةةة ينعةةديالبلالختبةارين  مقةدار الفرق( 3الجةدول ) يبين
ويظهر ذلك من خالل الفروق المبينة ل وسةةةةاط الحسةةةةابية والتي ظهرت بشةةةةكل معنوي  والتجريبية

معدة من ت البين متغيري تحمل األداء وحامض الالكتيك لمالكمي الشةةةةباب أي بمعنى إن التدريبا
قبل الباحثين قد أثرت على سةير العملية التدريبية ولصالح العينة التجريبية وهذا واضح من خالل 

( بتلةك المتغيرات المةدروسةةةةةةةةةةةةةة ولذلك يجب اعتماد 10110( و)10111مسةةةةةةةةةةةةةتوى الةداللةة والبةالغ )
المختصةةةةةين و التدريبات التي أعدت من قبل الباحث وجعلها مصةةةةةدرًا يعتمد عليه من قبل الباحثين 

 بمجال المالكمة.
 مناقشة النتائج : 3-2

 تباراتفي االخ تتطور  قد ة التجريبيةالعين ( تبين إن3(،)2(، )1من خالل العرض والتحليل لجدول )
طة لم يظهر عينة البحث الضاب بمتغيرات البحث الرئيسة ، أما البعدية مقارنة باالختبارات القبلية
الرجوع الى الوسط الحسابي نالحظ وجود فرق والكن بسيط مقارنة التطور بشكل معنوي والكن عند 

من  لموضوعاويعزوا الباحثان الى ان العينة الضابطة كانت تتدرب حسب منهج  ةالتجريبيبالعينة 
مرينات اثر الت نتيجة بالمجموعة التجريبيةالتطور الحاصل  انيعزو الباحثقبل المدرب والكن 

مل التدريبي بحسب الحوانخفاض(  ارتفاعالتنوع بالشدد )المتمثل ب ثانالخاصة المعدة من قبل الباح
عليها طبقًا  المالكمينب التي تم تدرّ  للتدريباتكان  لتحمل األداء وبما يتالئم مع قدرة المالكمين إذ

المالكمة الحقيقي وكذلك يعود السبب إلى وجود طبيعة العمل بأداء ببما يتالئم  أيلطبيعة األداء 

 وحدة القياس المتغيرات
( T) قيمة الضابطة التجريبية

 المحسوبة
 المعنوية

داللة 

 *الفروق
 ع س   ع س  

 معنوي 0.000 13.248 1.924 107.800 5.550 142.600 عدد اللكمات /زمن تحمل االداء

 معنوي 0.001 5.426 0.559 9.660 0.559 7.740 ملي مول / دقيقة الالكتك بالدم
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تدريبات وبالشكل الذي تم تقنينها على المالكمين الشباب  وبالطريقة التنافسية وبعيدة عن هذه ال
الملل ،الذي يواجهه المالكمين في التدريبات التقليدية ولهذا تطورت العينة التجريبية بعنصر بدني 

لمي ع المبني على أساستدريب الويعد مهم إال وهو تحمل األداء الذي يعد أساسيا في المالكمة 
ي بناء ف وخصوصًا أثناء اللعب الحقيقي هو األساس المالكمةفي  صحيح لتطوير تحمل األداء

 المالكم المنافسمن خالل اسلوب لعب  لهينظر  أنبشرط  األخرى والحركية الصفات البدنية
م في نهاية اللكحقيقة وتكمن باعتقادنا أهمية تحمل األداء بشكل واضح ودقيق من خالل  وتكتيكه

ند عالحقيقي المقرون بالدقة العالية من األداء  األداءارتفاع مستوى النزال الذي يؤثر بدوره على 
 للمالكمين خالل نهاية النزال .ثابت  أداءاالحتفاظ بمستوى  إمكانيةاستهالك الطاقة مع 

ين ب أما في قياس حامض الالكتيك في الدم أظهرت النتائج هناك فروق ذات داللة معنوية        
االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث ويعزوا الباحث تلك التطورات الى التحمل الالهوائي 
للعضالت وبذلك يساعد على قدرة العضلة على العمل العضلي ألطول فترة ممكنة في إطار إنتاج 

لى عالطاقة الالهوائية ، وبذلك تكيف العضلة على العمل في نقص األوكسجين وزيادة قدرتها 
أستخدم نضم الطاقة الالهوائية وتحمل زيادة حامض الالكتيك، لذا فإن التحمل الالهوائي يتم من 
خالل تأخر ظهور التعب عند الشخص الرياضي او تحمل الالعب الرتفاع نسبة حامض الالكتيك 
 بالدم ويعزو الباحث التطور الحاصل الى تمارين المستخدمة ، وان ظهور نقصان في تجمع حامض
الالكتيك في الدم الى معدل انتاجه في العضالت العاملة مع زيادة معدل التخلص منه في نفس 
هذه العضالت ويقلل إنتاج حامض الالكتيك اثناء النشاط البدني وعموما فأن أي تدريب رياضي 

 (Guyton HALL :2003: 1055) يؤدي الى زيادة القدرة على استهالك االوكسجين
حث التحسن الحاصل الى تحسن الجهاز الدوري وذلك من خالل أنتشار حامض ويعزوا البا      

الالكتك من الخاليا العضلية إلى الدم خارج الخاليا ويساعد الجهاز الدوري في التخلص من 
حامض الالكتيك نتيجة زيادة توصيل الدم إلى العضالت العاملة عن طريق زيادة الدفع القلبي 

التي تؤدي بدورها الى إيصال الدم الى العضالت بشكل أوسع من العضلة وكثافة الشعيرات الدموية 
الغير مدربة والتي تساعد على ايصال االوكسجين المغذي الى العضالت وفي نفس الوقت يؤدي 
        .الى التخلص من نواتج مخلفات الطاقة عن طريق توزيع سريان الدم الى العضالت العاملة 

 . (  245 -239:  2513) الجبور: 

ويعزو الباحث عدم وجود فروق معنوية للمجموعة الضابطة  الى أسباب  وأن عدم وجود فروق 
معنوية في نسبة حامض الالكتيك في الدم في االختبار البعدي أذ يعود السبب في ضعف في 
كفاءة العضالت العاملة وبالتالي الالعب نفسه بحيث ان التمرينات التي يتدربون عليها ليست 

القدر الكافي لتحدث حالة من حاالت انتاج حامض الالكتيك العالي وكذلك ضعف في كفاءة ب
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العضالت العاملة نفسها بحيث كانت غير قادرة على االرتفاع في مستوى حامض الالكتيك بالعضلة 
وبالتالي هذا ما أدى  أن أغلب الالعبين كانوا يشعرون بالتعب نتيجة ارتفاع نسبة الحامض 

 بصورة اكبر من التخلص منه الى الدم . بالعضلة 
 : االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات : 4-1
في ضةةةةةةةةوء أهداف البحث وفرضةةةةةةةةياته وفي حدود عينة البحث المسةةةةةةةةتخدمة وطبيعة األسةةةةةةةةاليب  

 : ةاآلتياالستنتاجات  إلىالتي استخدمت في تحليل النتائج توصل الباحث  اإلحصائية
 .المالكمين لدى  تحمل األداءااليجابي في تطوير  األثرحة إن للتدريبات المقتر  -0
 ان التدريبات الخاصة اثرت على مستوى تركيز حمض الالكتيك بالدم . -2
 التوصيات : 4-2

 من استنتاجات يوصي باألتي : إليهفي ضوء ما توصل الباحث 
الخاص  اداإلعدبفترة التدريب يمكن اسةةةةةةةتخدام التدريبات المقترحة لتطوير تحمل األداء عند  -0 

 للمالكمين. 
تحمةةةل األداء وحةةةامض الالكتيةةةك لمةةةا لهةةةا األثر على المةةةدرب مراعةةةاة االرتبةةاط الةةةدقيق بين  -2 

 االيجابي في تحسن االداء المالكمين
 اجراء فحوصات مختبرية واختبارات اخرى على التمرينات الخاصة وعلى فئات عمرية اخرى. -3
 ندية الرياضية. اعتماد التمارين في اال -4

 المصادر والمراجع
 عمان ،مكتبة المجتمع العربي 1الجبور ؛ نايف مفضي ، فسيولوجيا التدريب الرياضي، ط ،

 . 2513للنشر والتوزيع ،
  الحاوي، يحيى السيد إسماعيل: أثر تدريبات أضافية وعالقتها ببعض مكونات األداء الحركي

 1910لة بحوث التربية الرياضية ، جامعة حلوان ،والمتغيرات الفسيولوجية ، بحث منشور ، مج
  ،تأثير تمرينات مشابهة للنزال باستخدام وسيلة تدريب مبتكره في تطوير الفير ، حسين علي

 .2512بعض المؤشرات الوظيفية والمهارات االساسية للمالكمين الشباب ، رسالة ماجستير، 
  ،للكمات الهجومية وأثره على الدقة تدريبات خاصة لتطوير تحمل األداء خلف؛علي عطشان

دسية القا، بحث منشور، مجلة علوم التربية الرياضية، جامعة  الحركية للمالكمين الشباب
،2514. 
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